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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ ЯК ЧИННИК СТВОРЕННЯ 
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В АГРОБІЗНЕСІ 

 

 

Вітковський Ю. П., Орел А. М. Сільськогосподарське машинобудування як чинник створення кон-
курентних переваг в агробізнесі. 

Вступ. В сучасних економічних умовах інтенсивний спосіб виробництва є найбільш пріоритетним через 
обмеженість ресурсів. Для сільськогосподарських підприємств важливо впроваджувати методи інтенсифікації 
ведення діяльності, зокрема через використання прогресивної техніки. 

Метою наукового дослідження є обґрунтування впливу сільськогосподарського машинобудування на 
створення конкурентних переваг в агробізнесі. 

Результати. Встановлено, що українське машинобудування характеризується негативними тенденціями 
Проведено аналіз динаміки ринку сільськогосподарського машинобудування та визначено нестабільний характер 
змін – зростання обсягу ринку протягом періоду 2012-2016 роки та зниження протягом 2017-2018 років. Охара-
ктеризовано темпи зростання обсягів та структури сегментів ринку сільськогосподарського машинобудування 
(у розрізі рослинництва, тваринництва, універсального машинобудування та запчастин). Визначено, що найбі-
льше техніки припадає на сегмент рослинництва. Охарактеризовано динаміку наявності, оновлення та вибуття 
сільськогосподарської техніки у діяльності вітчизняних аграрних підприємств. Відзначено тенденції скорочення 
кількості сільськогосподарської техніки за сегментами. Охарактеризовано ринок імпортної сільськогосподарської 
техніки. Узагальнено інформацію про виробництво окремих видів продукції машинобудування для сільського гос-
подарства за період 2013-2018 років. Охарактеризовано вплив сільськогосподарського машинобудування як підт-
римуючої галузі на конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства. Узагальнено інформацію про 
використання сільськогосподарської техніки в господарствах населення. 

Висновки. Сільськогосподарське машинобудування у значній мірі впливає на формування конкурентних пе-
реваг суб’єктів аграрного бізнесу. Для сільськогосподарського сектору характерне скорочення обсягів використання 
сільгосптехніки та орієнтація на імпортного виробника машин.  

Ключові слова: сільське господарство, сільськогосподарська техніка, сільськогосподарське машинобуду-
вання, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, чинник. 
 

Постановка проблеми. Пріоритет інте-
нсивного способу виробництва над екстенси-
вним доведений за останні півсторіччя. В 
умовах дефіциту ресурсів постає нагальним 
питанням більше ефективного використання 
їх обмеженої кількості, що вимагає розробки 
й впровадження сучасних методів інтенсифі-
кації введення сільськогосподарської діяль-
ності. Для суб’єктів агробізнесу одним із шля-
хів інтенсифікації діяльності є використання 
прогресивної техніки, яка відрізняється висо-
ким рівнем продуктивності, економічністю 
витрат паливних матеріалів і вищим рівнем 
ергономічності, що сприяє підвищенню 

престижності праці в аграрному секторі.  
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Теоретичний базис питань конкуренто-
спроможності сільського господарства пред-
ставлено у працях таких дослідників, як Анд-
рійчук В., Гудзь О., Канінський П., Малік М., 
Саблук П., Ткаченко В., а стан вітчизняного 
машинобудування сільгосптехніки досліджу-
вали Басін В., Бондар О., Бородін С., Дов-
бня В., Калініченко І., Романенко В., Тара-
сова Н., проте недостатньо розкритим 
залишається питання впливу сільськогоспо-
дарського машинобудування на конкуренто-
спроможність сільського господарства. 
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Формулювання цілей статті. Метою 
статті є визначення ролі сільськогосподар-
ського машинобудування як чиннику, який 
пливає на створення  конкурентних переваг у 
сфері аграрного бізнесу. 

Основні результати дослідження. Ук-
раїнське сільськогосподарське машинобуду-
вання на даний момент знаходиться не у най-
кращому стані [1-6]. Це підтверджується тим, 
що переважна більшість сільськогосподарсь-
кої техніки, яка купується суб’єктами аграр-
ного бізнесу, виробляється не в Україні, а за 
кордоном. Для проведення аналізу було ви-
користано інформацію звітів щодо прид-
бання підприємствами матеріально-техніч-
них ресурсів для виробничих потреб.  

Перш за все, необхідно проаналізувати 
динаміку ринку у вартісному виразі. Як ви-
дно з рис. 1, за останні 7 років ринок сільсько-
господарського машинобудування відчутно 
зріс: найбільшого зростання ринок досяг у 
2016 році, коли він збільшився на 98,4 %, у 
2017 темпи зростання залишалися досить від-
чутними – 35,4 %, але у 2018 році спостеріга-
ється його скорочення майже на 14 %. Це є 
найнижчим показником за весь досліджува-
ний період, коли скорочення ринку спостері-
галося лише у 2014 році на 6 %, що свідчить 
про поступову насиченість ринку сільського-
сподарською технікою. В табл. 1 надано те-
мпи зростання окремих видів продукції ма-
шинобудування.   

 
 

Рис. 1. Аналіз ринку сільськогосподарського машинобудування (побудовано за даними [7]) 
Таблиця 1. Зростання сегментів ринку сільськогосподарського  

машинобудування (%) (побудовано за даними [7]) 
Сегменти 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Рослинництво 85,1 134,9 208,9 186,4 91,7 103,7 
Тваринництво 84,0 120,6 147,0 123,0 89,1 102,3 
Універсальне 87,4 171,1 193,7 200,5 99,4 103,4 
Запчастини 99,6 118,3 124,4 183,0 115,8 103,8 

 
 
 

Як бачимо, найбільш динамічно зроста-
ючим був сегмент  сільськогосподарської тех-
ніки для рослинництва, подібна динаміка 
властива й універсальний техніці, а для 

запчастин спостерігається найменше скоро-
чення у 2018 році. Питома вага кожного виду 
сільськогосподарської техніки надана у 
табл. 2.  

 
 

Таблиця 2. Питома вага сегментів ринку сільськогосподарського машинобудування (%) 
(побудовано за даними [7]) 

Сегменти 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Рослинництво 86,30 87,26 87,56 83,16 82,58 84,65 84,61 
Тваринництво 1,07 1,09 1,22 1,65 2,49 2,62 2,66 
Універсальне 6,08 5,98 4,74 4,85 4,48 4,23 4,25 
Запчастини 6,56 5,66 6,48 10,34 10,45 8,49 8,48 

 
 
 

Як бачимо, найбільш розповсюдженою 
є техніка для рослинництва, питома вага якої 
коливається в межах 85 %, на другому місці 
ринок запчастин із обсягом у 8 %, на третьому 
місці універсальна техніка, роль якої помітно 
зросла за останні роки: з 4,25 % до 6 %. Нато-
мість значно скоротився обсяг реалізації тех-
ніки для тваринництва: з 3 % до 1 %, що обу-
мовлено значним скороченням даного виду 
діяльності в Україні. В загальній структурі 
сільського господарства питома вага тварин-
ництва з 2010 року скоротилася з 35,7 % до 

26,3 %, що переважно обумовлено більш три-
валим виробничим циклом, більшою кількі-
стю ризиків, наявністю на ринку порівняно 
дешевої імпортної продукції. В цілому, мо-
жна прогнозувати, що в подальшому матиме 
місце подальше скорочення, незважаючи на 
державну підтримку розвитку даної галузі. За 
ряд років склалася така ситуація з наявністю і 
оновленням сільськогосподарської техніки в 
аграрних підприємствах (табл. 3). Варто за-
уважити, що кількість одиниць тракторів зме-
ншилася майже у 2,5 рази.  
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Таблиця 3. Наявність сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах 
Кількість одиниць (шт.) 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Трактори1 318,9 216,9 151,3 130,8 127,9 132,7 129,3 128,70 130,53 
Надійшло   8243 6364 7126 10465 9785  8 444 

Вибуло   11626 7033 6352 6243 7570  6 612 
Зернозбиральні ком-

байни 
65,2 47,2 32,8 27,2 26,7 27,4 26,8 26,29 26,52 

Надійшло   1997 1430 1668 2519 2640  2 096 
Вибуло   3138 1930 1829 1850 2028  1 859 

Кукурудзозбиральні ком-
байни 

7,9 4,8 2,5 1,8 1,6 1,5 1,5 1,50 1,48 

Надійшло   126 85 94 111 93  87 
Вибуло   388 225 156 157 150  107 

Картоплезбиральні ком-
байни2 

3,6 1,9 1,7 1,3 1,2 1,2 1,1 0,947 0,953 

Надійшло   131 58 49 78 47  61,000 
Вибуло   173 105 103 72 104  55,000 

Бурякозбиральні машини 13 8,5 4,2 2,7 2,4 2,3 2 1,642 1,568 
Надійшло   195 67 47 52 64  51,000 

Вибуло   612 306 268 207 230  125,000 
Льонозбиральні ком-

байни 
1,7 1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,102 0,097 

Надійшло   5 2 6 - 3  4,000 
Вибуло   76 39 18 9 30  9,000 

Установки та агрегати 
для доїння корів 

33,5 16,8 10,9 10,5 10,2 10,3 9,5 10,030 10,086 

Надійшло   1012 620 404 425 376  631,000 
Вибуло   1092 613 562 478 650  575,000 

 
 
 

Найбільше скорочення спостерігалося з 
2000 по 2010 рік. З 2015 року має місце збіль-
шення кількості одиниць, що надійшли, над 
тим, що вибули. Подібна тенденція спостері-
гається і відносно зернозбиральних комбай-
нів: їх оновлення розпочалося з 2016 року. В ці-
лому їх кількість скоротилася на 2,48 рази. 
Гірша ситуація склалася відносно кукурудзоз-
биральних комбайнів: їх кількість зменшилася 
у 5,27 рази. На відміну від попередніх типів те-
хніки в цьому сегменті спостерігається стале 
перевищення кількості виведених одиниць 
над введеними. Подібно до кукурудзозбира-
льних комбайнів скорочується кількість кар-
топлезбиральних – за досліджуваний період їх 
кількість зменшилася у 3,8 рази. Фактично у 8 
разів зменшилась кількість бурякозбиральних 
машин – на відміну від попередніх кількість 
виведених значно переважає над кількістю 
введених. В 16,7 рази скоротилась кількість 
льонозбиральних комбайнів. Порівняно спри-
ятлива ситуація із оновленням установок і аг-
регатів для доїння корів: їх кількість з 2010 
року фактично не змінюється, а 2019 рік від-
значився перевищенням кількості введених 
над виведеними. Таке скорочення можна вва-
жати негативним, але враховуючи позитивну 
динаміку зростання обсягів виробництва агра-
рної продукції, можна стверджувати, що підп-
риємства оновлюється більш сучасною, проду-
ктивною та ефективною технікою, кількість 
якої для утримання поточного обсягу 

виробництва та його збільшення має бути зна-
чно меншою, ніж попередніх аналогів. Це під-
тверджується збільшенням придбання вітчиз-
няними аграріями кошторисної імпортної 
техніки, аналіз ринку якого за виробниками 
надано в роботі [8].  

Автор виокремлює тенденції збіль-
шення ринку тракторів з 2012 по 2017 рік із 
скороченням у 2018 році. 2019 р. характеризу-
ється збільшення показників у порівнянні з 
2018 роком, але рівень попередніх років ще не 
досягнуто. Найбільше зростають найпотуж-
ніші трактори – понад 100 кВт. Лідерами се-
ред виробників є такі компанії як: «John 
Deere», «New Holland», «Claàs», «Case».  

Подібна динаміка характерно і відно-
сно зернозбиральних комбайнів, але на від-
міну від сегменту тракторів, обсягів прид-
бання продовжує скорочуватися. Тут крім 
зазначених виробників представлені такі під-
приємства як: «Massey Ferguson», «Tucano», 
«TC», «Lexion». 

Найнесприятливішою ситуацією є ни-
зький рівень присутності вітчизняних вироб-
ників: в сегменті тракторів вони складають 
3%, а в сегменті комбайнів – 4,3% в серед-
ньому за весь досліджуваний період. Ця ситу-
ація склалася на фоні вищої ціни на імпортну 
техніку: вартість трактора виробництва підп-
риємства «Кий» потужністю понад 100 кВт в 3 
рази дешевше такої ж потужності марки 
«Fendt», 2,4 – «John Deer», 1,8 – «Massey 
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Ferguson». Таким чином, можна стверджу-
вати, що вітчизняні сільськогосподарські ви-
робники надають перевагу вартісні імпорт-
ній техніці для отримання конкурентних 
переваг у продуктивності, ефективності й 
зменшенні втрат при зборі врожаю.  

В цілому несприятлива ситуація із виро-
бництва вітчизняної продукції сільськогоспо-
дарського машинобудування через її низь-
кий рівень конкурентоспроможності 
проявляється у скороченні реалізації більшо-
сті груп цієї продукції (табл. 4).   

Таблиця 4. Виробництво окремих видів продукції машинобудування  
для сільського господарства 

Тип техніки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Трактори з потужністю двигуна більше 59 кВт (крім тракто-
рів, керованих водієм, який іде поруч, тракторів-тягачів ко-
лісних для напівпричепів, тракторів гусеничних), тис. шт. 

2,9 2,7 2,8 3,3 3,3 2,4 

Плуги, тис. шт. 6,2 4,4 3,7 3,6 2,9 3 
Розпушувачі та культиватори, тис. шт. 4,4 3,7 3,4 3,8 4 2,9 
Борони дискові, тис. шт. 2 2 2,3 2,8 3,3 2,2 
Борони (крім дискових), тис. шт. 7,8 7,9 5,8 8,7 9,3 10,4 
Сівалки, саджалки та машини розсадосадильні, тис. шт. 5,6 4,4 4,2 4,8 5,3 3,8 
Розподілювачі мінеральних або хімічних добрив для підго-
товки ґрунту, шт. 

93 127 165 923 1044 1203 

Косарки тракторні, уключаючи механізми навісні різальні, 
розроблені для управління або буксирування трактором, 
тис. шт. 

2,3 2,6 2,5 3,5 3,6 1,6 

Картоплекопачі та картоплезбиральні машини, шт. 2067 1135 561 322 409 342 
Комбайни зернозбиральні, шт. 68 к 100 154 70 47 
Апарати переносні механічні, обладнані двигуном або ні, 
для розбрискування або розпилення рідких чи порошкопо-
дібних речовин сільськогосподарські та для садівництва 
(крім пристроїв для поливання), тис. шт. 

815 985 640 827 709 592 

Розбризкувачі та розпилювачі рідких і порошкоподібних ре-
човин, що встановлюються на тракторі або тягнуться ним 
(крім пристроїв для поливання), шт. 

831 804 800 883 1324 1298 

Причепи та напівпричепи самозавантажувальні або саморо-
звантажувальні, для сільського господарства, тис. шт. 

3,1 2 1,7 2,7 3,8 4,5 

Машини для приготування кормів для тварин, тис. шт. 102 98,7 63,2 75,6 49,3 30,2 
 
 
 

Позитивна динаміка спостерігається ві-
дносно розподілювачів мінеральних або хімі-
чних добрив, рідких і порошкоподібних ре-
човин, виробництва борон (в тому числі 
дискових). Виробництво тракторів поряд із 
незначним зростанням у 2016-2017 роках ско-
ротилося у 2018 році.  

Отже, відносно підтримуючої галузі 
сільськогосподарського машинобудування 
склалася ситуація, яка характеризується ни-
зькою конкурентоспроможність вітчизняної 
продукції поряд із фактичною гегемонією ім-
портної кошторисної техніки. Це свідчить 
про орієнтацію суб’єктів аграрного бізнесу на 
формування конкурентних переваг за 

рахунок використання ефективної сучасної 
техніки переважно імпортного виробництва, 
що ставить їх в пряму залежність від стану то-
ргівлі й загальної зовнішньоекономічної си-
туації в країні, а також від курсу валюти. Ме-
ншу залежність мають підприємства які 
орієнтовані на експорт продукції, так як зага-
льні тенденції відображається як на вартості 
техніки, так і на ціні готової продукції. Для 
підприємств, які орієнтовані на внутрішній 
ринок, така ситуація включає ряд загроз і ви-
магає пошуку шляхів отримання інвестицій-
них ресурсів, включаючи державну допо-
могу. Зворотною є ситуація в господарствах 
населення (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Кількість наявної сільськогосподарської техніки в господарствах населення 
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За досліджуваний період кількість трак-
торів тут збільшилася у 2,45 рази, а зернозби-
ральних комбайнів у 8 разів. Але варто заува-
жити, що кількість факторів зростала 
поступово, а кількість комбайнів стрімко збі-
льшувалася до 2014 р., потім спостерігався по-
мірний спад до 2016-2017 рр., і далі – зрос-
тання у 2018 році. На відміну від 
сільськогосподарських підприємств, які були 
оснащені технікою на протязі всього періоду 
своєї діяльності, придбання господарствами 
населення техніки, яка фактично була відсу-
тня в ранніх роках незалежності держави, ві-
дображає позитивну тенденцію поступового 
переходу від ручної праці до індустріального 
виробництва серед населення, що є головною 
запорукою підвищення продуктивності, яко-
сті й зниження залучення людського ресурсу 
у виробництво.  

Висновки. Отже, конкурентоспромож-
ність сільського господарства залежить у 

значній мірі від стану вітчизняного машино-
будування, оскільки використання сільсько-
господарської техніки впливає на результати-
вність підприємств аграрного сектору. 
Тенденції використання сільсьгосптехніки 
мають хвилеподібний характер, протягом 
2013-2016 років відбувається зростання її обся-
гів використання, проте період 2017-2018 ро-
ків характеризується зниженням. Важливим 
аспектом є також те, що питома вага техніки, 
яка імпортується із-за кордону, переважає об-
сяги вітчизняного виробництва, що пов’язано 
з лідируючими позиціями закордонних виро-
бників. У зв’язку з цим доцільне впрова-
дження відповідних заходів для покращення 
стану вітчизняного сільськогосподарського 
машинобудування, адже я галузь у значній 
мірі визначає процес створення конкурент-
них переваг у сфері агробізнесу. 
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Abstract 
Vitkovskyi Yurii P., Orel A. Agricultural engineering as a factor in creating competitive advantages in 

agribusiness. 
Introduction. In today's economic environment, intensive production is the highest priority due to limited re-

sources. It is important for agricultural enterprises to implement methods of intensification of activities, in particular 
through the use of advanced technology. 

The purpose of the research is to substantiate the impact of agricultural engineering on the creation of competitive 
advantages in agribusiness. 

Results. It is established that the Ukrainian machine building industry is characterized by negative tendencies. The 
dynamics of the agricultural machine building market is analyzed and the unstable nature of changes is determined - market 
volume growth during the period 2012-2016 and decrease during 2017-2018. The growth rates of volumes and structure 
of segments of the market of agricultural engineering (in terms of crop production, animal husbandry, universal engineering 
and spare parts) are characterized. It is determined that most of the equipment falls on the crop segment. The dynamics of 
availability, renewal and disposal of agricultural machinery in the activities of domestic agricultural enterprises is charac-
terized. The reduction tendencies of the quantity of agricultural machinery by segments are noted. The market of imported 
agricultural machinery is characterized. The information on the production of certain types of mechanical engineering 
products for agriculture for the period 2013-2018 is summarized. The influence of agricultural engineering as a supporting 
industry on the competitiveness of domestic agriculture is characterized. The information on the use of agricultural ma-
chinery in households is summarized. 

Conclusions. Agricultural engineering has a significant impact on the formation of competitive advantages of ag-
ricultural businesses. The agricultural sector is characterized by a reduction in the use of agricultural machinery and a 
focus on imported machinery. 

Keywords: agriculture, agricultural machinery, agricultural machine building, competitiveness, competitive ad-
vantages, factor. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: СУЧАСНІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ 

 

 

Крюкова І.О., Федерка Т.М. Заробітна плата найманих працівників аграрної сфери: сучасні соці-
ально-економічні та облікові аспекти.  

Вступ. Аграрному сектору сьогодні притаманні чисельні соціально-економічні проблеми, основними з яких 
постають міграція сільського населення, низький рівень доходів і якості життя мешканців сільських територій, 
нерозбудованість соціальної інфраструктури села, зниження престижу аграрної праці у молодих фахівців. За та-
ких реалій однією з умов вирішення зазначених проблем є підвищення рівня оплати праці та доходів найманого 
персоналу аграрних бізнес-суб’єктів. 

Метою статті є виявлення і аналіз сучасних соціально-економічних тенденцій і проблем обліково-аналі-
тичного забезпечення у сфері оплати праці персоналу аграрних формувань.  

Результати. У статті досліджено сучасний стан зайнятості й оплати праці персоналу сільського госпо-
дарства. Визначено регіональні розбіжності у рівні заробітної плати працівників аграрного сектору. Проаналізо-
вано розмір мінімальної та середньої заробітної плати в Україні у порівнянні з аналогічними показниками країн 
Європейського Союзу. Визначено сучасні соціально-економічні тенденції, які характеризують стан оплати праці 
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найманого персоналу вітчизняних аграрних формувань. Виявлено проблемні аспекти бухгалтерського обліку праці 
та розрахунків з найманими працівниками у сільському господарстві. Обґрунтовано певні заходи, спрямовані на 
удосконалення обліково-аналітичної підтримки управління персоналом бізнес-суб’єктів аграрної сфери.      

Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, персонал, сільське господарство, облік витрат, розрахунки 
з працівниками, аналітична підтримка, аграрні формування.   
 

Постановка проблеми. Аграрний сек-
тор України сьогодні на загальнодержавному 
рівні визнано видом діяльності, який визна-
чає стратегічні пріоритети розвитку націона-
льної економіки та формує базис експортно-
орієнтованої системи валютних фінансових 
потоків. Вітчизняне сільське господарство має 
потужний ресурсний і виробничий потен-
ціал. За даними Державної статистичної слу-
жби України, площа сільгоспугідь країни ста-
новить 42,7 млн га, вартість основних засобів і 
нематеріальних активів агарних підприємств 
– 329,3 млрд грн, оборотних активів – 654,2 
млрд грн, кількість зайнятого населення пра-
цездатного віку галузі становить 565 тис. 
осіб [1]. При цьому, традиційно, найбільш 
цінним ресурсом аграрної сфери України 
вважається земля сільськогосподарського 
призначення. Проте, характер і результатив-
ність використання будь-якого активу опосе-
редковується, в першу чергу, людським фак-
тором, наявність, кількість і якість якого 
постає головною передумовою вирішення 
всіх управлінських завдань. Аграрному сек-
тору сьогодні притаманні чисельні соціа-
льно-економічні проблеми, основними з яких 
постають міграція сільського населення, ни-
зький рівень доходів і якості життя мешкан-
ців сільських територій, нерозбудованість со-
ціальної інфраструктури села, зниження 
престижу аграрної праці у молодих фахівців. 
За таких умов одним із шляхів вирішення за-
значених проблем є підвищення рівня оп-
лати праці й доходів найманого персоналу аг-
рарних бізнес-суб’єктів, що може стати 
базисом залучення до галузі кваліфікованих 
працівників і вирішення інших соціально-
економічних завдань розвитку сільських те-
риторій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Науково-теоретичні, методичні й прик-
ладні засади оплати й обліку праці мешкан-
ців сільських територій досить широко 
висвітлювались у роботах відомих вчених, се-
ред яких вагомий внесок у розвиток теорії і 
практики обраної проблеми зробили: 
Дем’яненко М.Я., Жук В.М., Ігнатенко М.М., 
Красноруцький О.О., Лупенко Ю.О., Малік 
М.Й., Огійчук М.Ф., Потьомкін Л.М., Саб-
лук П.Т., Сук Л.К., Сопко В.В., Ткачук В.А., 
Юрчишин В.В. та ін. Разом з тим, існуючи 
проблемні аспекти низького рівня доходів 

працівників села та необхідність побудови су-
часної системи обліково-аналітичного забез-
печення витрат аграрної праці вимагають 
здійснення подальших наукових розробок. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є виявлення і аналіз сучасних соціа-
льно-економічних тенденцій і проблем облі-
ково-аналітичного забезпечення у сфері оп-
лати праці персоналу аграрних формувань.  

Виклад основних результатів дослі-
дження. Заробітна плата найманого персо-
налу завжди поставала одним із найважливі-
ших індикаторів рівня соціально-
економічного розвитку держави, регіонів, ви-
дів економічної діяльності. З урахуванням 
пріоритетності соціальної складової у механі-
змі державного регулювання ринкових про-
цесів заробітна плата є об’єктом державного 
регулювання багатьох країн світу та відобра-
жає стан соціально-економічного забезпе-
чення населення, рівень якості життя, соціа-
льної захищеності і благополуччя. 
Виконуючи свої основні функції (відтворюва-
льна, стимулююча, розподільча),  заробітна 
плата проявляється основним фактором за-
безпечення зайнятості та мобільності працез-
датного населення різних видів економічної 
діяльності й окремих територій, постає інди-
катором соціальних гарантій з боку уряду, 
формує чинники впливу на макроекономі-
чну ситуацію регіонів і держави в цілому. Ви-
рішення цих завдань визначається, в першу 
чергу, рівнем заробітної плати, розміром на-
явних соціальних пільг, діючим механізмом 
оподаткування доходів найманих працівни-
ків в частині заробітної плати. 

Заробітна плата - основна категорія сис-
теми соціально-економічних відносин. У від-
повідності до Закону України «Про оплату 
праці» основна заробітна плата - винагорода 
за виконану роботу відповідно до встановле-
них норм праці (норми часу, виробітку, об-
слуговування, посадові обов'язки) [2]. Згідно 
до П(С)БО 26 «Виплати працівникам» заробі-
тна плата відноситься до поточних виплат 
(зобов’язань) і включає: заробітну плату за 
окладами та тарифами, інші нарахування з 
оплати праці; виплати за невідпрацьований  
час  (щорічні відпустки та інший оплачува-
ний невідпрацьований час); премії та інші за-
охочувальні виплати, що підлягають сплаті 
протягом дванадцяти місяців по закінченні 
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періоду, у якому працівники виконують від-
повідну роботу тощо [3].  

Розмір заробітної плати визначається 
значною кількістю факторів і умов: видом 
економічної діяльності, специфікою розви-
тку галузевого й територіального ринку 
праці, рівнем продуктивності праці та особ-
ливостями виконання посадових обов’язків, 
рівнем кваліфікації і професійної майстерно-
сті персоналу, регіональними особливос-

тями, діючим механізмом державної соціаль-
ної допомоги та захисту, економічними ре-
зультатами діяльності й фінансовими можли-
востями бізнес-суб’єктів, станом загальної 
економічної ситуації в країні тощо. Проте, як 
свідчать дослідження, в аграрній сфері роз-
мір заробітної плати є традиційно одним із 
самих низьких серед всіх галузей національ-
ної економіки (табл. 1).  

Таблиця 1  
Зайнятість та оплата праці у сільському господарстві України  

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 
2013 р., % 

Чисельність населення, зайнятого у сільсь-
кому господарстві, тис. осіб 

20404,1 18073,3 2870,6 2866,5 2860,7 2937,6 14,4 

Частка аграрного населення у загальній стру-
ктурі зайнятості, % 

17,5 17,1 17,5 17,6 17,7 18,0 х 

Кількість найманих працівників у сільському 
господарстві, тис. осіб 

652,1 596,0 569,4 583,4 558,1 540,5 82,8 

Частка найманих працівників у сільському 
господарстві, % 

9,3 9,6 9,9 10,2 9,8 9,3 х 

Середня заробітна плата у сільському госпо-
дарстві, грн/міс. 

2340 2476 3140 3916 5761 7166 306,2 

Середня заробітна плата по економіці, 
грн/міс. 

3619 4012 5230 6475 8777 10573 292,1 

Частка заробітної плати по відношенню до 
загального рівня по економіці, % 

64,6 61,7 60,0 60,5 65,6 67,8 х 

Продуктивність праці (у постійних цінах 2010 
р.), тис. грн 

201,2 227,8 223,3 275,3 271,5 313,6 155,8 

Обсяг реалізованої продукції на 1-го праців-
ника галузі, тис. грн 

247,1 358,9 636,3 691,8 814,9 971,5 393,2 

Розмір чистого прибутку на 1-го працівника 
галузі, тис. грн 

25,7 40,5 203,4 175,0 139,5 140,9 548,2 

Джерело: розраховано на основі  [1, 4] 
Дослідження свідчать, що рівень заробі-

тної плати найманих працівників в аграрній 
сфері протягом багатьох років залишається 
одним із самих низьких серед всіх видів еко-
номічної діяльності – частка заробітної плати 
персоналу сільського господарства становить 
близько 68% від середньої по національній 
економіці. У 2018 р. меншою, ніж в аграрній 
сфері, була заробітна плата найманого персо-
налу лише галузі тимчасового розміщення й 
організації харчування [4].  

При цьому, у структурі витрат на виро-
бництво сільськогосподарської продукції ча-
стка витрат на оплату праці не перевищує 5-
8%, частка витрат на соціальні заходи стано-
вить близько 1,2-1,5%. Як показали проведені 
дослідження, в більшості аграрних форму-
вань Одеської області відсутній зв'язок між рі-
внем заробітної плати найманого персоналу 
та кінцевими результативними показниками 
їх діяльності; мотиваційний механізм у малих 
і середніх (до 3000 га сільгоспугідь) підприєм-
ствах практично відсутній.    

Поряд із цим, за останні роки з’явилась 
тенденція кардинальної зміни рівня оплати 

праці в крупних агрохолдингах і аграрних 
компаніях, які володіють значним земельним 
банком і потужними фінансовими й техноло-
гічними можливостями. Так, рівень середньо-
місячної заробітної плати агронома та провід-
ного інженера в таких структурах становить 
23-40 тис. грн, механізатора (водія) – 12 тис грн. 
(із врахуванням фактора сезонності виробни-
цтва – до 30 тис. Грн на місяць) [5]. Основними 
факторами зростання рівня заробітної плати 
в крупних агрокомпаніях постають рівень 
кваліфікації персоналу, практичний досвід і 
обсяги виконаних робіт. Проте, такі прик-
лади у сучасному аграрному секторі сьогодні 
не мають розповсюдження у практиці всіх бі-
знес-структур сільського господарства. За се-
редньою статистичною оцінкою оплата праці 
в галузі залишається однією із самих низьких.   

Досить значним є діапазон коливання 
заробітної плати в галузі в розрізі регіонів. 
Так, найвищий рівень оплати праці найма-
ного персоналу у сільському господарстві є в: 
Івано-Франківській області (9979 грн/міс.), м. 
Києві (8945 грн/міс.), Львівській області (8925 
грн/міс.), Тернопільській (8371 грн/міс.), 
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Черкаській області (7913 грн/міс.). Найниж-
чий рівень середньомісячної заробітної 
плати в галузі зафіксований у Чернівецькій 
(5116 грн/міс.), Одеській (5417 грн/міс.), За-
порізькій (5859 грн/міс.) областях [1]. В пе-
ршу чергу, така залежність пояснюється кіль-
кістю найманих працівників і 
співвідношенням попиту та пропозиції на ре-
гіональних ринках сільської праці. Як відмі-
чають аналітики, сьогодні ринок сільської 
праці характеризується підвищеним рівнем 
напруги, значними є темпи зростання безро-
біття, які перевищують соціально допусти-
мий рівень, у невеликих аграрних формуван-
нях відзначається дефіцит вакансій [6].  

Як свідчить зарубіжна практика, у краї-
нах світу відсутня значна різниця між рівнем 
оплати праці в аграрній сфері й інших видах 
економічної діяльності. При цьому, частка 
несімейної праці у фермерських господарст-
вах країн ЄС за останні роки має тенденцією 
до зростання. Вагомим фактором для фер-
мерського господарства Європейського союзу 
є розмір господарств. Найвища питома вага 
неоплачуваної фермерської праці (члени ро-
дини  фермерських господарств) спостеріга-
ється у господарствах Словенії, Ірландії, Авс-
трії - до 95%. У невеликих фермерських 
господарствах витрати праці в середньому 
виявилися в два рази більше, ніж у крупних 
агрохолдингах. Дохід фермерів визначається, 
в першу чергу, ринковими факторами; 

рівень доходів найманих працівників на фер-
мах і крупних компаніях – обсягом викона-
них робіт, кваліфікацією, посадою [7]. Значно 
вищим рівнем, у порівнянні з Україною, ха-
рактеризуються також у країнах світу соціа-
льні стандарти в частині витрат на прожитко-
вий мінімум і мінімальної заробітної плати 
(табл. 2). 

 За розмірами мінімальної заробітної 
плати країни ЄС умовно можна поділити на 
три групи: 1 група – країни, в яких мінімаль-
ний розмір заробітної плати становить в ме-
жах до 700 євро (Болгарія – 312 євро, Латвія – 
430, Румунія – 466, Угорщина – 487 , Хорватія 
– 546, Чехія – 575, Словаччина – 580, Естонія – 
584, Литва – 607, Польща – 611 євро);  

2 група – країни, в яких мінімальна за-
робітна плата коливається в межах 700-1000 
євро:  Португалія – 741, Греція – 758, Мальта – 
777, Словенія – 941 євро; 

3 група – країни, в яких мінімальна за-
робітна плата становить понад 1000 євро в мі-
сяць: Іспанія – 1050, Франція - 1539, Німеч-
чина - 1584, Бельгія - 1594, Нідерланди - 1636, 
Ірландія – 1656, Люксембург - 2142 євро [8]. В 
Україні мінімальна заробітна плата станом на 
01.01 2020 р. становила 183 євро.  

Розміри середньої заробітної плати в 
країнах ЄС, як правило, в 2-3 рази перевищу-
ють її мінімальний рівень для всіх видів еко-
номічної діяльності,  в т.ч. для аграрної сфери 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Мінімальна та середня заробітна плата у країнах ЄС, євро/міс. 
Джерело: побудовано на основі [8] 
Дослідження рівня оплати праці у сіль-

ському господарстві дозволили виділити де-
кілька характерних ознак і тенденцій, які ма-
ють місце у сучасних реаліях національного 
аграрного сектору: 

1) тенденції зміни кон’юнктури ринку 
сільської праці у зв’язку зі скороченням чисе-
льності сільського населення, а також 

працівників, зайнятих у сільськогосподарсь-
кому виробництві, що призводить до посту-
пового зростання рівня оплати праці в галузі;  

2) значне відставання рівня заробітної 
плати найманого персоналу аграрної сфери 
від середніх показників за видами економіч-
ної діяльності в цілому, відсутність дієвого 
мотиваційного механізму оплати праці в 
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більшості малих і середніх структурах агробі-
знесу; 

2) перевищення темпів зростання заро-
бітної плати в галузі над темпами зростання 
продуктивності праці; 

3) орієнтація розмірів заробітної плати 
на соціальні стандарти, рівень яких у значній 
мірі поступається світовій практиці; 

4) низька питома вага витрат на заробі-
тну плату та соціальні відрахування у струк-
турі витрат на виробництво продукції сільсь-
кого господарства; 

5) сезонний характер аграрної праці й 
існуюча практика тимчасового використання 
найманого персоналу без офіційного оформ-
лення;  

6) наявність тенденцій значного зрос-
тання рівня заробітної плати у порівнянні із 
середніми показниками у крупних агрокомпа-
ніях, де визначальним фактором оплати праці 
постають професійні компетенції, практич-
ний досвід і кваліфікація працівників; 

7) значне відставання рівня оплати 
праці у вітчизняному агарному секторі в по-
рівнянні із середньоєвропейською практи-
кою.   

 Порядок розрахунків за виплатами 
найманих працівникам у сільському госпо-
дарстві регламентується Кoдексом законів 
про працю, Пoдатковим Кодексом України, 
Законом України «Прo бухгалтерський облік 
і фінансову звітність в Україні», Законом Ук-
раїни «Про оплату праці», Законом України 
«Про відпустки», «Про охорону праці», дію-
чим Планом рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, Інструк-
цією про застосування Плану рахунків бухга-
лтерського обліку активів, капіталу, зо-
бов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, П(С)БO 16 «Ви-
трати», П(С)БO 26 «Виплати працівникам».  

Аналітичним базисом для накопичення 
даних про розрахунки за оплатою праці є ра-
хунок 66 «Розрахунки за виплатами праців-
никам». На підставі даних бухгалтерського 
обліку формується фінансова та податкова 
звітність в частині витрат на використання 
найманої праці й оподаткування доходів най-
маних працівників. Дослідження порядку об-
ліку та фінансової звітності агроформувань 
Одеської області показали, що більшість під-
приємств надають перевагу веденню обліку 
витрат праці за допомогою класу рахунків 9 
«Витрати діяльності».  

П(С)БО 26 «Виплати працівникам» (так 
же, якд і МСБО 19 «Виплати працівникам») 

містить методичні положення, які передбача-
ють можливість обліку витрат, пов’язаних із 
виплатами роботодавцями певних сум по за-
кінченню трудової діяльності працівника, ви-
плат при звільненні, виплат, пов’язаних із фі-
нансування внутрішньофірмових соціальних 
програм, виплат за рахунок інструментів вла-
сного капіталу, інших довгострокових ви-
плат. Проте, як показує практика бухгалтер-
ського обліку вітчизняних аграрних 
формувань, у більшості випадків перелік ви-
трат, пов’язаних із використанням персо-
налу, обмежується короткостроковими ви-
платами на оплату праці (відпрацьований і 
невідпрацьований час) та виплатами винаго-
роди у відповідності із діючим на підприємс-
тві механізмом стимулювання персоналу. По-
рядок використання довгострокових витрат у 
частині використання найманих працівників 
залишається неактуальним.     

Практично відсутня також вітчизняна 
практика застосування актуальних припу-
щень і використання методу актуальних оці-
нок при можливості виникнення права пер-
соналу на майбутні виплати по заробітній 
платі. Складним у сучасній вітчизняній прак-
тиці залишається й питання використання 
механізму дисконтування майбутніх плате-
жів, пов’язаних із використанням найманих 
працівників. Слабким аспектом сучасного бу-
хгалтерського обліку залишається практика 
обліку витрат, пов’язаних із програмами соці-
альної відповідальності агроформувань (в ча-
стині програм, які стосуються персоналу). 
Прикладом програм соціальної відповідаль-
ності по відношенню до найманих працівни-
ків у сільському господарстві можуть бути: ві-
дшкодування витрат, пов’язаних з доставкою 
персоналу на робочі місця, фінансування ви-
трат на розбудову (удосконалення) соціаль-
ної інфраструктури села, відшкодування ви-
трат, пов’язаних із навчанням, 
перепідготовкою та підвищенням кваліфіка-
ції персоналу, відшкодування витрат, 
пов’язаних із форс-мажорними обставинами 
життя працівників, програми пенсійного 
страхування персоналу, програми корпора-
тивної культури тощо [9]. Для відображення 
в бухгалтерському обліку витрат, пов’язаних 
із реалізацією таких програм, можливо допо-
внення аналітичної частини рахунку 66 «Роз-
рахунки за виплатами працівникам» аналіти-
чними субрахунками другого порядку.    

Основні проблемні аспекти обліку 
праці та розрахунків за виплатами працівни-
кам в аграрних бізнес-суб’єктах представлено 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Проблемні аспекти обліку оплати праці та розрахунків з найманими  
працівниками в аграрному секторі 

 

У відповідності до міжнародних станда-
ртів бухгалтерського обліку й фінансової зві-
тності, облік розрахунків за виплатами праці-
вникам регламентується: МСБО 19 «Виплати 
працівникам», МСБО 26 «Облік та звітність 
щодо програм пенсійного забезпечення», 
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання 
та умовні активи». Якщо МСБО 19 «Виплати 
працівникам» [10] має спільну методичну ос-
нову із національним П(С)БО 26 «Виплати 
працівникам», то методичні аспекти, які міс-
тять МСБО 26 «Облік та звітність щодо про-
грам пенсійного забезпечення» і МСБО 37 
«Забезпечення, умовні зобов’язання та 
умовні активи» в Україні залишаються, в біль-
шій мірі, неопрацьованими. 

Стосується це відсутності вітчизняної 
практики фінансування (участі у фінансу-
ванні) програм пенсійного забезпечення пер-
соналу з боку роботодавців (аграрних бізнес-
суб’єктів) і відповідно, відсутністю практики 
створення умовних довгострокових зо-
бов’язань по таким програмам. У сільському 
господарстві практично відсутній запит на 
облікове забезпечення соціальних програм 
роботодавців внаслідок відсутності практики 
їх використання в агроменеджменті.    

За міжнародною практикою заробітна 
плата обліковується за методом «нетто», тобто 
утримання за дебетом заробітної плати не на-
раховують, а проводять за дебетом спеціаль-
ного відведеного для цієї мети витратного ра-
хунка «Витрати на соціальне страхування за 
рахунок працівників» і кредитом рахунка 

зобов’язань зі страхування працівників. Для ві-
дповідних утримань з боку власника підпри-
ємства вчені вважають доцільним окремо від-
вести рахунок «Витрати на соціальне 
страхування за рахунок працедавця», аналогі-
чний принцип відрахувань здійснюється за 
кожним видом страхування (соціального, пен-
сійного, медичного, безробіття) [11]. 

Скорочення штатного складу більшості 
малих аграрних формувань сьогодні призво-
дить до відсутності на підприємствах осіб, які 
є відповідальними за ведення обліку витрат 
праці та заробітної плати. Все частіше всі 
обов’язки щодо ведення бухгалтерського об-
ліку та складання і подання фінансової звітно-
сті виконує одна особа – головний бухгалтер.    

Проблемним на даному етапі залиша-
ються окремі індикатори системи інформа-
ційно-аналітичної підтримки обліку витрат 
на оплату праці у сільському господарстві. 
Так, і досі досягнутий у галузі фактичний рі-
вень продуктивності праці методично визна-
чається на підставі даних про валову продук-
цію (у постійних цінах 2010 р.). На даний 
момент діюча методика визначення даного 
індикатору оцінки результативності викори-
стання персоналу втрачає свій економічний 
зміст внаслідок того, що постійні ціни, які 
були затверджені у 2010 році та за якими здій-
снюються розрахунки річної продуктивності 
праці, не відповідають реаліям сьогодення. 
Більш доцільним з таких позицій є викорис-
тання показників співвідношення розмір до-
ходу від реалізації продукції (товарів, послуг) 
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Недосконалість облікової політики в частині обліку витрат на фінансування програм довго-

строкових виплат персоналу, витрат на програми соціальної відповідальності  

Відсутність практики формування резерву відпусток у малих агросуб’єктах, часткова сплата 
заробітної плати сезонним працівникам без відображення в обліку та звітності    

Низький рівень оперативності обліку та контролю за якістю праці, витратами на її оплату 

Фактична відмова агропідприємств від планування та нормування праці  

Низький рівень імплементації у практиці сучасних методів управління витратами, в т.ч. ви-
тратами на оплату праці   

Слабкий зв'язок між результатами діяльності бізнес-структур і розміром оплати праці персо-
налу  

Уніфікація і обмеженість форм фінансової та статистичної звітності, низький рівень  
обліково-аналітичної підтримки управління персоналом агроформувань   

Недосконалий механізм стимулювання персоналу, обмеженість практики обліку витрат при 
звільненні, по закінченню трудовою діяльності, інших компенсаційних поточних і довгостро-

кових платежів    
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і кількості середньорічних працівників галузі 
(підприємства).  

Одним із напрямів успішного вирі-
шення завдань бухгалтерського обліку оп-
лати праці вчені сьогодні бачать викорис-
тання різних комп’ютерних програм для 
автоматизації обліку.  Як альтернативу розпо-
всюдженої автоматизованої бухгалтерської 
програми «1С: Бухгалтерія» Суліменко Л.А., 
Киян А.В., Вітер С.А. пропонують  до викори-
стання програмний продукт «Заробітна 
плата та табельний облік» (розроблений ком-
панією IT-Enterprise), який автоматизує за-
вдання розрахунку заробітної плати й управ-
ління персоналом на підприємствах малого 
та середнього бізнесу й включає в себе два фу-
нкціональних модулі: модуль «Зарплата» та 
модуль «Кадри» [12]. 

Удосконалення обліку витрат на оплату 
праці та розрахунків за виплатами працівни-
кам аграрного сектору сьогодні неможливі 
без змін у стратегічних підходах агроменед-
мженту й системи її аналітичної підтримки. 
Ключовим орієнтиром для управління біз-
нес-структур має стати людський капітал і 
механізми нарощування його вартості [13]. 
Дієвими інструментами такого механізму мо-
жуть стати використання ефективних важе-
лів стимулювання і контролю аграрної праці, 
розробка інструментів стимулювання за ра-
хунок власного капіталу підприємств, розро-
бка та імплементація внутрішньофірмових 
стандартів і програм соціальної відповідаль-
ності, порядок нарахування та здійснення 
довгострокових виплат на основі методів ак-
туальних оцінок.   

Методичним базисом бухгалтерського 
обліку в контексті таких організаційно-еко-
номічних заходів має стати удосконалення 
облікової політики аграрних формувань, зок-
рема, в частині відображення порядку 

визначення і визнання таких витрат. Поря-
док визнання довгострокових витрат на утри-
мання та стимулювання персоналу буде фор-
мувати площину стратегічного обліку.  

Використання вартісних підходів агро-
менеджменту, за яких найманий персонал 
сприймається як капітал і перспективний 
об’єкт інвестицій, вимагатиме удосконалення 
і аналітичної складової управління, яка фор-
муватиметься на підставі даних обліку, конт-
ролю, фінансової і нефінансової звітності аг-
роформувань. За таких підстав 
формуватиметься єдина система обліково-
аналітичної підтримки управління персона-
лом, яка крім безпосередньо витрат на персо-
нал, буде орієнтована на вирішення стратегі-
чних завдань аграрного бізнесу: підвищення 
результативності праці, ефективності діяль-
ності, нарощування вартості людського капі-
талу та вартості аграрного бізнесу в цілому.         

Висновки. Проведені дослідження по-
казали, що рівень оплати праці найманого 
персоналу аграрної сфери України є значно 
нижчим у порівнянні з іншими видами еко-
номічної діяльності та зарубіжною практи-
кою. Основними проблемними соціально-
економічними аспектами виплати заробітної 
плати в галузі виявились: тенденції регіона-
льних ринків аграрної праці, низькі соціальні 
стандарти, низька питома вага витрат на оп-
лату праці в їх загальній структурі, обмежена 
розмірами підприємств повільна практика 
зростання заробітної плати в галузі, відсут-
ність дієвого механізму стимулювання праці 
в більшості малих агропідприємствах. Удо-
сконалення обліку оплати праці має відбува-
тись як інформаційно-аналітичне допов-
нення агроменеджменту у контексті 
імплементації сучасних вартісних концепцій 
управління, центральне місце в яких має від-
водитись нарощуванню людського капіталу. 
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Abstract. 
Kryukova I.A., Federka T.M. Wage of employees in the agricultural sector: modern socio-economic and 

accounting aspects. 
Introduction. Many socio-economic problems are characteristic of the agricultural sector, the main of which are: 

migration of rural population, low income and quality of life of rural residents, lack of social infrastructure of the village, 
reducing the prestige of agricultural work for young professionals. Increasing the level of remuneration and income of the 
hired personnel of agrarian business entities is a prerequisite for solving such modern problems. 

The purpose of the research is identification and analysis of modern socio-economic trends and problems of account-
ing and analytical support in the field of remuneration of personnel of agrarian enterprises. 

Results. A wage is one of the most important indicators of the level of socio-economic development of industries and 
regions. In the agrarian sector wage is traditionally one of the lowest among all sectors of the national economy. The share 
of wages of agricultural personnel is about 68% of the national average (UAH 7166). The range of wages in the industry 
by region is significant: the highest is in Ivano-Frankivsk and Kyiv and the lowest is in Odessa and Zaporizhye region. In 
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the structure of agricultural production costs, the share of labor costs does not exceed 5-8%. The minimum wage in Ukraine 
is 58% of the lowest in the European Union. 

The main problematic aspects of modern payroll accounting are: the practice of accounting for costs associated with 
agri-social responsibility programs, the lack of common practice of actuarial valuation methods, discounting the cost of 
future personnel costs, the imperfection of accounting policies, the order of accounting of the costs associated with the 
effective mechanisms of agrarian labor stimulation, the limited forms of financial and statistical reporting financial indica-
tors of employment. 

Conclusions. Implementation of the results showed that the time required to pay the most hired to the personnel of 
the agrarian sector of Ukraine is significantly lower than the other types of economic practice and foreign practice. The main 
problematic socio-economic aspects of wages in the industry were identified: tendencies of regional agrarian labor markets, 
low social standards, low share of wage costs in their general structure, limited size of enterprises slow wage growth in the 
industry, lack of mechanisms incentives for work in most small agribusinesses. Further improvement of payroll accounting 
should occur as an informational and analytical supplement to agronomy management in the context of the implementation 
of modern value management concepts with a focus on human capital. 

Keywords: wages, salaries, staff, agriculture, cost accounting, calculations with employees, analytical support, ag-
ricultural enterprises. 
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ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ  

ЕВОЛЮЦІЇ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
 

 

Красноруцький О. О., Міненко С. І. Побудова комплексного механізму управління конкуренто-
спроможністю аграрного підприємства в умовах еволюції ринкових відносин.  

Вступ. Ефективне впровадження заходів з підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств 
вимагає розробки належного механізму, який має забезпечувати реалізацію управлінського впливу на основні сфери 
і процеси діяльності, на створення доданої вартості, на перерозподіл ресурсів і залучення до цих процесів високо-
кваліфікованих кадрів суб’єктами із використанням належного інструментарію. 

Метою статті є побудова комплексного механізму управління конкурентоспроможністю аграрного під-
приємства в умовах  еволюції ринкових відносин. 

Результати. В статті здійснено аналіз природи механізму як одного із найрозповсюдженіших 
інструментів управління дозволив визначити ключові методологічні засади його формування. Реалізацію 
управління конкурентоспроможністю запропоновано здійснювати на основі комплексного механізму, який 
передбачає здійснення процесу управління, представленого множинами практик (політика маркетингу,  політика 
управління якістю та безпеки продукції, політика управління витратами,  інвестиційна політика,  інноваційна 
політика, товарна політика,  політика у сфері НДДКР, екологічна політика,  соціальна політика), взаємодія яких 
із трьома складовими даного механізму (механізм управління створенням і реалізацією конкурентних переваг 
аграрних підприємств, організаційно-економічний механізм конкурентних відносин на цільових ринках продукції 
аграрних підприємств і механізм управління конкурентною поведінкою на цільових ринках збуту з урахуванням 
особливостей їх конкурентної побудови) забезпечує вплив суб’єкта управління як керуючої підсистеми на об’єкт 
управління як керовану підсистему,  що являє собою процес перетворення входів на виходи в рамках системного 
бачення функціонування суб'єкта господарювання. Визначено, що базисом запропонованого механізму є взаємодія 
методів, видів забезпечення, функцій і принципів управління для досягнення поставленої мети.  

Ключові слова: ринок, конкурентоспроможність, механізм управління, архітектоніка механізму. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Україна володіє потужним аграр-
ним потенціалом, який є основою розвитку 
стратегічної галузі національної економіки. 
Раціональне використання цього потенціалу 
дасть змогу не тільки повністю забезпечити 
продовольчу безпеку нашої країни, але й пе-
ретворити Україну в одного з найважливі-
ших гравців на світовому аграрному ринку.  

Прагнення до свободи вибору форм 
власності та господарювання було одним із 
пріоритетних намірів і бажань виробників на 
всіх етапах розвитку людства. Розширення ви-
дів діяльності та виробництво ширшого асор-
тименту продукції спричиняло необхідність 
обміну і збуту продукції на встановленому мі-
сці, доступному для всіх бажаючих придбати 
її, яке означено було як ринок. 

Ефективне впровадження заходів з під-
вищення конкурентоспроможності аграрних 
підприємств вимагає розробки належного 
механізму, який має забезпечувати реаліза-
цію управлінського впливу на основні сфери 
і процеси діяльності, на створення доданої 
вартості ,на перерозподіл ресурсів і залу-
чення до цих процесів висококваліфікованих 
кадрів суб’єктами із використанням належ-
ного інструментарію. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблеми розвитку конкурентоспро-
можності підприємства і його продукції роз-
криті в роботах таких зарубіжних вчених як: 
А. Сміта, Д. Рікардо, А. О. Курно, Е. Чембер-
ліна, М. Портера, Г. Азоєв, І. Ансофф, А. Гра-
дов, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж-Ж. Ламбен, 
Й. Ліфіц, П. Самуельсон, А. Томпсон, Р. Фа-
тхутдінов, А. Юданов та інші. Також, вагомий 
внесок у дослідження питань конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств зро-
били вітчизняні вчені-економісти: В. Андрій-
чук, В. Воротін, А. Кaлічавий, О. Красно-
руцький, М. Малік, В. Месель-Веселяк, Н. Мі-
ценко, О. Яновський, Я. Базилюка, Д. Богіні, 
В. Гейця, І. Должанського, О. Драган, А. Кузь-
міна, І. Оленко та інші. 

Незважаючи на отримані чисельні нау-
кові здобутки у царині управління конкурен-
тоспроможністю підприємства для забезпе-
чення прийняття ефективних управлінських 
рішень в цій сфері необхідне подальше пог-
либлення управлінського інструментарію 
враховуючи специфіку підприємств дослі-
джуваної галузі.   

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є побудова комплексного механізму 
управління конкурентоспроможністю аграр-
ного підприємства в умовах  еволюції ринко-
вих відносин. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Сучасний розвиток ринкових від-
носин вимагає суттєвих змін у формуванні 
нових структур та розроблення дієвих меха-
нізмів функціонування аграрних підпри-
ємств. Аграрні підприємства, які мають дієву 
систему виробничо господарської діяльності 
виявляються нездатні адекватно та успішно 
реагувати на постійні зміни умов зовніш-
нього середовища (рис. 1). 

Ринок упродовж усього періоду існу-
вання товарного виробництва розвивався все-
бічно, а як економічна категорія приваблював 
економістів до його дослідження.  

Проте, аморфність поняття ринку в аг-
рарній сфері не завжди дає змогу адекватно 
його використати стосовно асортименту това-
рів, що ускладнює розробку нормативних 
правовідносин та основ державної політики з 
питань регулювання і стимулювання вироб-
ництва сільськогосподарської продукції. За-
вданням ринку є забезпечення внутрішнього 
руху продукції як єдиного процесу виробни-
цтва та реалізації на основі системи горизон-
тальних зв’язків [1, 2]. За регіональною озна-
кою визначають ринки: регіональний 
(місцевий), міжрегіональний, загальнодержа-
вний (національний), світовий. Ефективне 
впровадження заходів з підвищення конку-
рентоспроможності аграрних підприємств ви-
магає розробки належного механізму, який 
має забезпечувати реалізацію управлінського 
впливу на основні сфери і процеси діяльності, 
на створення доданої вартості ,на перерозпо-
діл ресурсів і залучення до цих процесів висо-
кокваліфікованих кадрів суб’єктами із вико-
ристанням належного інструментарію.  

Механізм є одним із найскладніших по-
нять науки в цілому та економічної зокрема. 
Чисельність підходів до розуміння його при-
роди, структури, шляхів формування та вико-
ристання доводить актуальність даного по-
няття, але залишає багато невирішених пи-
тань щодо його структури шляхи реалізації.  

Поняття механізму вчені вперше запо-
зичили із технічної сфери у другій половині 
60х рр. ХХ ст. та використали у економічних 
дослідженнях економіки соціалізму. На той 
час, поняття набуло широкого розповсю-
дження в різних сферах суспільної діяльно-
сті. Так, у Філософському енциклопедич-
ному словнику трактується механізм як 
система рухів або подій, а також прилад або 
знаряддя, в якому та за рахунок якого ці дії 
вчиняються під впливом законів природи [3]. 
Словник іншомовних слів формулює меха-
нізм як сукупність проміжних станів або про-
цесів будь-яких явищ [4].    
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Рис. 1. Еволюційні етапи розвитку ринку сільськогосподарської продукції 

 
 

Враховуючи, думку І.О. Бланка, що ме-
ханізм являє собою «систему основних елеме-
нтів, які регулюють процес розробки та реа-
лізації управлінських рішень в певній сфері» 
[5], відзначимо, що механізмом є організуюча 
система. Будь-який акт організації є актом 
механістичним. Взаємодія — це акт механі-
зму, а тому вже є найпростішим механізмом. 

Механізм управління являє собою суку-
пність органів, засобів, способів (методів, тех-
нологій, прийомів) взаємодії між двома під-
системами організації — керуючою і 
керованою. 

Структура механізмів в залежності від 
сфери застосування та галузі функціону-
вання підприємства має свої суттєво особли-
вості, проте набір методів може бути подіб-
ний. 

Механізм виступає системою, способом 
за допомогою якого визначають порядок 
якого небудь виду діяльності підприємства. 
Комплексний механізм управління 

конкурентоспроможністю аграрного підпри-
ємства має включати методологічний базис, 
суб’єкт управління – керуючу підсистему, 
об’єкт управління та процес управління. 

Слід підкреслити, що сучасне полі-
тичне життя та економічні зміни відбува-
ються набагато швидше, ніж раніше, і для 
того, щоб сільськогосподарські підприємства 
продовжували працювати, враховуючи уп-
равління макро- та мікроекономічними умо-
вами, необхідно швидко та вміло маніпулю-
вати наявними ресурсами. Ефективний 
економічний механізм характеризується сис-
темністю, ієрархічністю, структурною необ-
хідністю кожного елемента, функціональ-
ною стійкістю, гнучкістю та взаємним 
підкріпленням елементів. 

Основоположним елементом в даному 
механізмі ми розглядаємо методологічний 
базис. Виходячи з проведеного узагальнення 
підходів до побудови архітектоніки механі-
зму управління конкурентоспроможністю та 
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Попит: Сукупний 
Пропозиція: Експорт 
Конкуренція: Монопольна 
Ціна: Світова 

 

Попит: Епізодичний, 
індивідуальний 
Пропозиція: Надли-
шок продукції 
Конкуренція: Нульова 
Ціна: Проста форма 
вартості, нееквівален-
тність 
 

Попит: В міру потреби, індивідуаль-
ний періодичний, нерегулярний 
Пропозиція: Вільний надлишок 
Конкуренція: Нульова 
Ціна: Бартер, нееквівалентність 

 

Попит: Прихований, 
незадоволений, індиві-
дуальний, періодичний, 
Пропозиція: Надлишок 
для обміну 
Конкуренція: Досконала 
Ціна: Повна або розгор-
нута форма вартості 

 

Попит: Сукупний 
Пропозиція:  
Для обміну 
Конкуренція: Доско-
нала, монополісти-
чна 
Ціна: Еквівалентність 
обміну 

 

Попит: Платоспроможний, масовий, 
повсякденний 
Пропозиція: Для обміну 
Конкуренція: Досконала, випадки 
чистої монополії 
Ціна: Еквівалентність обміну 

 

Попит: Надмірний, 
платоспроможний, 
повсякденний 
Пропозиція:  
Для обміну 
Конкуренція: Доско-
нала, монополістична 
Ціна: Еквівалентність 
обміну 

 

Ринкова кон’юнктура 
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методологічних засад управління конкурен-
тоспроможністю представимо множину 
принципів, які разом із функціями, мето-
дами та видами забезпечення формують 
структуру методологічного базису (вдоско-
налено за [6]). 

Принцип інноваційного розвитку пе-
редбачає використання сучасних технологій, 
впровадження результатів науково-дослід-
них і дослідно-конструкторських пошуків, 
сучасних моделей менеджменту та систем ко-
мунікації у діяльність підприємства для за-
безпечення його довгострокового розвитку. 

Принцип збалансованості передбачає 
узгодження короткострокових і довгостроко-
вих цілей реалізації політики підвищення 
конкурентоспроможності аграрного підпри-
ємства. 

Принцип узгодження інтересів і справе-
дливості стосується врахування внеску й пот-
реб всіх зацікавлених сторін в ході управ-
ління конкурентоспроможністю підприємст-
ва (власники, топ-менеджмент, працівники, 
регуляторні органи, місцеве населення, спо-
живачі, постачальники). 

Принцип об’єктивності (достовірності 
зовнішньої інформації) передбачає викорис-
тання тільки належної, перевіреної, достат-
ньої, достовірної інформації для прийняття 
управлінських рішень про зовнішнє середо-
вище та стан суб’єкта господарювання. 

Принцип несуперечності передбачає ві-
дповідність управлінських рішень між собою 
відносно розробки конкурентних стратегій, 
розвитку конкурентного потенціалу та фор-
мування конкурентних переваг. 

Принцип реалістичності цілей реаліза-
ції стратегії підвищення конкурентоспромо-
жності аграрного підприємства передбачає 
наявність необхідних ресурсів, включаючи 
часові та людські, для досягнення цих цілей. 

Принцип обмеженої раціональності ро-
зглядається у взаємозв’язку із принципом 
об’єктивності, який передбачає перевищення 
темпів нарощування зовнішньої інформації 
над спроможністю її адекватного оцінювання 
та використання, що обумовлює потребу в 
розробці критеріїв її достатності для прий-
няття управлінських рішень.  

Принцип залучення передбачає вклю-
чення до процесу управління та прийняття 
рішень крім зацікавлених сторін безпосеред-
ньо працівників підприємства.  

Принцип множинності передбачає ви-
користання всіх можливих інструментів еко-
номіко-математичного, сценарного та іміта-
ційного моделювання, методів формалізації 
завдань як цілому для підприємства так і для 

його окремих підсистем в ході управління 
конкурентоспроможністю. 

Принцип компетентнісного підходу ві-
дносно навчання персоналу як основного 
джерела формування стійких конкурентних 
переваг.  

Принцип поєднання централізації та 
децентралізації при реалізації управлінсь-
кого впливу в ході управління конкуренто-
спроможністю аграрного підприємства пе-
редбачає відповідне надання прав і 
повноважень на нижчі рівні ієрархії для під-
вищення активізації та ефективності прий-
няття рішень. 

Принцип «конкуренції» передбачає 
встановлення партнерських відносин із підп-
риємствами споріднених і підтримуючих га-
лузей для реалізації стратегії розширення ри-
нку в контексті підтримки інноваційних 
ініціатив. 

Принцип контрольованості передбачає 
управління процесом підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства. 

Принцип соціальної відповідальності 
передбачає дотримання інтересів суспільс-
тва, в першу чергу, створення належного рі-
вня соціального забезпечення для працівни-
ків, врахування соціальних інтересів всіх 
інших зацікавлених сторін для укріплення 
корпоративного іміджу та бренду підприємс-
тва як відповідального суб’єкта господарю-
вання. 

Принцип клієнтоорієнтованості перед-
бачає направленість на задоволення потреб 
споживачів як основний пріоритет у підви-
щенні конкурентоспроможності продукції.  

Принцип інтерналізації та екстерналі-
зації розглядається як зосередження компете-
нції з використанням зовнішньої та внутріш-
ньої інтеграції.  

Принцип конвергенції та дивергенції 
стосується поєднання видів діяльності та кон-
центрації зусиль і можливостей на визначе-
ному виді на основі компетенцій. 

Принцип зворотного зв’язку вимагає 
створення зворотних каналів комунікації від 
керованої підсистеми до керуючої відносно 
сприйняття останньою управлінських сигна-
лів щодо управління конкурентоспроможні-
стю підприємства. 

Загальна архітектоніка комплексного 
механізму управління конкурентоспромож-
ністю аграрного підприємства надана на 
рис. 2. Суб'єктом управління в рамках моделі 
розглядається керуюча підсистема, власни-
ками підприємства та топ-менеджментом. 

Серед функцій управління конкуренто-
спроможністю нами запропоновано такі: 
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цілепокладання - розробка ієрархії цілей 
стратегічного, тактичного та оперативного 
рівня для підвищення рівня конкурентоспро-
можності підприємства; планування – вибір 
та обґрунтування стратегій досягнення ці-
лей, встановлення часових і ресурсних обме-
жень, основних критеріїв виконання постав-
лених завдань; організація – передбачає 
узгодження існуючої організаційної струк-
тури підприємства із поставленими цілями 
управління конкурентоспроможністю в роз-
різі розподілу прав, обов’язків та відповідаль-
ності відносно вирішення визначених за-
вдань, розширення або звуження окремих 
повноважень і функцій структур, безпосеред-
ньо залучених до управління конкуренто-
спроможністю (управління якістю, плановий 
відділ, відділ маркетингу та збуту); функція 
мотивації передбачає вбудовування в існу-
ючу систему управління персоналом зв’язків 

між параметрами конкурентоспроможності 
підприємства та продукції і системою оціню-
вання результативності діяльності кадрів, а 
також існуючими конкурентними перева-
гами та процесами їх створення; функція ко-
нтролю передбачає відслідковування встано-
влених показників, значень параметрів, 
критеріїв і індикаторів в рамках плану управ-
ління конкурентоспроможністю аграрного 
підприємства; регулювання передбачає вне-
сення узгоджувальних дій в разі виникнення 
відхилень на етапі реалізації функції конт-
ролю; функція аналізу передбачає узагаль-
нення отриманих результатів за розробленим 
планом підвищення рівня конкурентоспро-
можності аграрного підприємства, визна-
чення ступеня ефективності досягнутих ре-
зультатів та прийняття рішень щодо 
коригування існуючих політик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Архітектоніка комплексного механізму управління  
конкурентоспроможністю аграрного підприємства 

Головною метою управління конкурен-
тоспроможністю варто визнати утримання та 
розширення ринкових позицій, закріплення 
конкурентних переваг для забезпечення ста-
лого довгострокового функціонування 
суб’єкта господарювання на ринку. Мно-
жину методів управління конкуренто-спро-
можності варто розділити на класичні та спе-
цифічні. Класичні об’єднують економічні, 
адміністративні та соціально-психологічні 
методи. Спеціальні методи включають 

оцінку і аналіз стратегічних нормативів, ме-
тод підвищення фінансового рейтингу і мар-
кетингові методи [7], метод зменшення ви-
трат, підвищення продуктивності праці [8], 
«бережливе виробництво», метод «6 сігма», 
3D проектування, реінжиніринг бізнес-про-
цесів [9]. Множина видів забезпечення вклю-
чає фінансове, кадрове, інформаційне, орга-
нізаційне та науково-технічне. Об’єктом 
комплексного механізму управління конку-
рентоспроможністю пропонується розгляда-
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ти процес відтворення, який об’єднує сферу 
виробництва та сферу реалізації, перетворю-
ючи входи на виходи, обігові кошти у грошо-
вій формі у товарну і знову у грошову за кла-
сичною схемою Г – Т – Г’. Таким чином, 
розроблено комплексний механізм управ-
ління конкурентоспроможністю аграрного 
підприємства об’єднує всі вищенадані меха-
нізми в ході реалізації управлінського впливу 
керуючої підсистеми на керовану, забезпечу-
ючи їх синхронну взаємодію на основі запро-
вадження практики процесу управління, ґру-
нтуючись на методологічному базисі. 

Висновки. Проведений аналіз природи 
механізму як одного із найрозповсюджені-
ших інструментів управління дозволив ви-
значити ключові методологічні засади його 
формування. Реалізацію управління конку-
рентоспроможністю запропоновано здійсню-
вати на основі комплексного механізму, який 
передбачає здійснення процесу управління, 
представленого множинами практик (полі-
тика маркетингу,  політика управління 

якістю та безпеки продукції, політика управ-
ління витратами,  інвестиційна політика,  
інноваційна політика, товарна політика,  по-
літика у сфері НДДКР, екологічна політика,  
соціальна політика), взаємодія яких із трьома 
складовими даного механізму (механізм уп-
равління створенням і реалізацією конкурен-
тних переваг аграрних підприємств, органі-
заційно-економічний механізм конкурен-
тних відносин на цільових ринках продукції 
аграрних підприємств і механізм управління 
конкурентною поведінкою на цільових рин-
ках збуту з урахуванням особливостей їх кон-
курентної побудови) забезпечує вплив 
суб’єкта управління як керуючої підсистеми 
на об’єкт управління як керовану підсистему,  
що являє собою процес перетворення входів 
на виходи в рамках системного бачення фун-
кціонування суб'єкта господарювання. Бази-
сом запропонованого механізму є взаємодія 
методів, видів забезпечення, функцій і прин-
ципів управління для досягнення поставле-
ної мети.   
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Abstract. 
Minenko S. Krasnorutskyy O. Construction of a comprehensive mechanism for managing the competi-

tiveness of an agricultural enterprise in the conditions of the evolution of market relations. 
Introduction. Effective implementation of measures to increase the competitiveness of agricultural enterprises re-

quires the development of an appropriate mechanism to ensure the implementation of management influence on key areas 
and processes, value creation, redistribution of resources and involvement of highly qualified personnel in these processes 
using appropriate tools. 

The purpose of the article is to build a comprehensive mechanism for managing the competitiveness of agricultural 
enterprises in the evolution of market relations. 

Results. The analysis of the nature of the mechanism as one of the most common management tools allows to deter-
mine the key methodological principles of its formation. The implementation of competitiveness management is proposed 
on the basis of a comprehensive mechanism, which involves the implementation of a management process represented by 
many practices (marketing policy, product quality and safety management policy, cost management policy, investment 
policy, innovation policy, product policy, R&D policy, environmental policy , social policy), the interaction of which with 
the three components of this mechanism (mechanism for managing the creation and implementation of competitive ad-
vantages of agricultural enterprises, organizational and economic mechanism of competitive relations in target markets of 
agricultural enterprises and management mechanism for competitive behavior in target markets, taking into account their 
competitive construction ) provides the influence of the subject of control as a subsystem on the object of control as a con-
trolled subsystem, which is a process of converting inputs to outputs within the system vision of the functioning of the 
business entity. Many types of support include financial, personnel, information, organizational and scientific and tech-
nical. The main purpose of competitiveness management should be recognized as maintaining and expanding market posi-
tions, consolidating competitive advantages to ensure sustainable long-term operation of the business entity in the market. 
It is determined that the basis of the proposed mechanism is the interaction of methods, types of support, functions and 
principles of management to achieve this goal. 

Keywords: market, competitiveness, control mechanism, mechanism architecture. 
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МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В 

КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗБУТОВИХ СИСТЕМ ЇХ ПРОДУКЦІЇ 
 

 

Гіржева О. М. Маркетингова діяльність аграрних товаровиробників в контексті розвитку збу-
тових систем їх продукції. 

Вступ. Ефективність діяльності всіх учасників внутрішнього ринку агропродовольчої продукції 
суттєво залежить від якості реалізації процедур управління виробничо-комерційною діяльністю 
суб’єктів, які відносяться до сфер виробництва та обігу даного ринку. Об’єктивною обставиною, що по-
яснює цей процес є те, що ринкові відносини утворюють складну систему, що є середовищем взаємодії 
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учасників ринку, від поведінки яких суттєво залежить успішність їх діяльності. Суб’єктивною ж обстави-
ною є дія ситуативної складової формування кон’юнктури, яка також в певні мірі може бути наслідком 
реалізації маркетингової політики окремих учасників ринку. 

Метою статті є визначення впливу маркетингової діяльності товаровиробників на формування 
кон’юнктурних характеристик внутрішнього ринку аграрної продукції та виявленню їх особливостей, 
притаманних вітчизняній економіці. 

Результати. На основі комплексного наукового дослідження було систематизовано елементів 
комплексу маркетингу суб’єктів вітчизняного ринку аграрної продукції. Встановлено, що весь структу-
рно-функціональний інструментарій комплексу маркетингу різною мірою використовується суб’єктами 
ринку аграрної продукції для формування конкурентних переваг, передусім, у короткостроковому пе-
ріоді. При цьому саме через конкурентні механізми здійснюється вплив маркетингових заходів на фор-
мування кон’юнктурних характеристик ринку аграрної продукції. І саме завдяки ним порушується ри-
нкова рівновага, що, в свою чергу, стає важелем еволюції ринку, що розглядається. Саме наявність 
диспропорцій у можливостях застосування комплексу маркетингу різними функціональними групами 
суб’єктів ринку призводить до викривлень у об`ємно-ціновій динаміці ринку та робить останню більш 
вигідною для підтримання ринкових позицій домінуючих на ринку груп суб’єктів. 

Ключові слова: маркетингова діяльність, аграрні товаровиробники, ринок аграрної продукції, 
збут, інструменти маркетингу. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Не дивлячись на суттєвий вплив фа-
кторів формування кон’юнктурних характе-
ристик ринку та політики державного регу-
лювання доходів аграрних товаровиробників 
на ефективність діяльності всіх учасників 
внутрішнього ринку агропродовольчої про-
дукції, остання суттєво залежить від якості ре-
алізації процедур управління виробничо-ко-
мерційною діяльністю суб’єктів, які 
відносяться до сфер виробництва та обігу да-
ного ринку. Об’єктивною обставиною, що по-
яснює цей процес є те, що ринкові відносини 
утворюють складну систему, що є середови-
щем взаємодії учасників ринку, від поведінки 
яких суттєво залежить успішність їх діяльно-
сті. Суб’єктивною ж обставиною є дія ситуа-
тивної складової формування кон’юнктури, 
яка також в певні мірі може бути наслідком 
реалізації маркетингової політики окремих 
учасників ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Теоретичному осмисленню, методоло-
гічному та практичному обґрунтуванню про-
блем формування та реалізації маркетин-
гової діяльності збуту присвячені праці відо-
мих вітчизняних та зарубіжних учених, серед 
яких Л. В. Балабанова, A. B. Балабаниць, 
Г. Дж. Болт, Г. П. Гоголь, О. О. Єранкін, 
Ю. О. Зайцев, С. Р. Камілова, О. О. Красно-
руцький, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, 
А. М. Одарченко, М. С. Одарченко, 
Т. О. Окландер, О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, 
Л. П. Коваленко, В. І. Перебийніс, В. І. Рожко, 
Л. О. Сигида, Т. Уоллас, Р. Сталь та ін. При 
цьому численні напрацювання окреслюють 
необхідність їх узагальнення та систематиза-
ції, безперечним є те, що практиці маркетин-
гової діяльності суб’єктів вітчизняного ринку 
аграрної продукції склалися певні 

особливості та обмеження застосування ін-
струментів комплексу маркетингу підпри-
ємств. Вказане потребує подальших наукових 
розвідок щодо маркетингової діяльності агра-
рних товаровиробників в контексті розвитку 
збутових систем їх продукції. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є визначення впливу маркетингової ді-
яльності товаровиробників на формування 
кон’юнктурних характеристик внутрішнього 
ринку аграрної продукції та виявлення їх 
особливостей, притаманних вітчизняній еко-
номіці. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Загальновідомо, що більшість дос-
лідників в якості основних структурно-функ-
ціональних інструментів комплексу 
маркетингу підприємства незалежно від га-
лузі його діяльності відносять: товар, ціни та 
ціноутворення, інструментарій та методи ро-
зподілу продукції, а також просування та сти-
мулювання попиту. 

У практиці маркетингової діяльності 
суб’єктів вітчизняного ринку аграрної проду-
кції склалися певні особливості та обмеження 
застосування вказаних елементів. Отже, спро-
буємо систематизувати ці характеристики 
стосовно елементів комплексу маркетингу. 

Політика в сфері товару суб’єктів ринку 
аграрної продукції загалом, та його сировин-
ного сегменту, зокрема, є досить статичною. 
Це зумовлюється дією факторів як об’єктив-
ного, так і суб’єктивного характеру. В якості 
об’єктивних факторів, на нашу думку, слід 
розглядати відносну стабільність уподобань 
споживачів, а також суттєву питому вагу в 
об’єктовій структурі ринку сировинних това-
рів, яким притаманний високий ступінь ста-
ндартизації. До того ж попит на більшість ви-
дів аграрної продукції та продовольчих 
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товарів не є еластичним. Крім того, особливо-
сті технологічних процесів в агровиробниц-
тві, які не є надто гнучкими, накладають свій 
відбиток на кон’юнктурні характеристики 
ринку через формування пропозиції. Через 
наявність вказаних факторних обмежень до-
сить однобічним та лімітованим стає і розви-
ток товарної політики, передусім, виробників 
продукції на ринку, що розглядається. 

Формування цінової політики виробни-
ків аграрної продукції фактично контролю-
ється суб’єктами сфери обігу та фінансово-
промисловими групами аграрної та продово-
льчої спеціалізації через більш ніж суттєву 
асиметрію в концентрації капіталу, яка дове-
дена в дослідженнях, результати яких наво-
дяться в даній монографії. При цьому факт 
наявності цінового диктату, передусім, на 
сільськогосподарського товаровиробника, на 
нашу думку, є об’єктивно існуючим та нау-
ково доведеним. За таких умов зрушення в ці-
новій політиці можливі лише за умови знач-
ного підвищення рівня концентрації 
капіталу в сфері виробництва аграрної про-
дукції. 

За сучасних умов, розподіл продукції на 
даному ринку також повністю контролю-
ється суб’єктами сфери обігу, зміщуючи цен-
три утворення прибутків та розширеного від-
творення саме в сферу торгівлі 
сільськогосподарською сировиною та продо-
вольчими товарами. Останнє, викривлює дію 
цінового механізму на вітчизняному ринку 
аграрної продукції. Тому гнучкість систем 
розподілу та політики розподілу товаровиро-
бників може бути забезпечена лише за умови 
розвитку інтеграційних зв’язків суб’єктів 
сфер обігу та виробництва, створення верти-
кальних маркетингових структур на ринку, 
що розглядається, або суттєвого збільшення 
концентрації виробництва. Слід зазначити, 
що останнє не є досяжним у коротко- та сере-
дньостроковому періоді, знов-таки, через ни-
зьку ефективність виробництва, передусім, 
сільськогосподарської сировини. 

Політика просування продукції 
суб’єктами ринку аграрної продукції, в своїй 
найзначнішій, комунікаційній, частині фак-
тично не відрізняється за складом інструмен-
тарію від політики, що застосовується 
суб’єктами інших об’єктових товарних рин-
ків країни. Проте, особливістю застосування 
цих інструментів, а саме, реклами, комерцій-
ної пропаганди, особистого продажу, бенч-
маркінгу тощо є те, що всі вони, здебільшого, 
застосовуються з метою формування попиту 
на продукцію кінцевого, а не проміжного, 

споживання та фактично не використову-
ються у сировинному сегменті даного ринку. 
Крім того, інтенсивність застосування кому-
нікаційних заходів збільшується зі зростан-
ням масштабів бізнесу виробників та посере-
дників, що є, в свою чергу, цілком логічним та 
послідовним. 

Як свідчать практичний досвід в аграр-
них підприємствах несистемно використову-
ються окремі елементи маркетингу, при 
цьому існує об’єктивна необхідність покра-
щення розвитку маркетингової діяльності аг-
рарними підприємствами, гармонізації її до 
вимог і потреб як зовнішнього середовища, 
так і внутрішнього менеджменту та інших 
сфер діяльності підприємства.  

Оригінальним є підхід до обґрунту-
вання актуальності маркетингу в аграрному 
секторі, запропонований Л. Кардановою 
[162], яка вказує на те, що на сьогоднішній 
день в агропромисловому комплексі назріла 
об’єктивна необхідність впровадження прин-
ципів маркетингу в практику господарю-
вання, яка підкріплюється як сформованими 
передумовами, так і наявністю цілого ком-
плексу факторів, які створюють можливість 
його системного застосування. Оскільки по-
пит на сільськогосподарську продукцію як 
сировину є вторинним і виникає не сам по 
собі, а внаслідок наявності попиту на продо-
вольчі товари, зміни які виникають в процесі 
придбання і споживання продуктів харчу-
вання, безпосередньо впливають на резуль-
тати діяльності аграрних підприємств. В но-
вих умовах в агропромисловому комплексі 
рішення по виробництву в значній мірі ви-
значаються перевагами і поведінкою спожи-
вачів. В зв’язку з цим, питання розуміння ви-
робником особливостей поведінки 
споживачів продовольства і факторів, які 
його визначають, стають одним із найважли-
віших при плануванні і здійсненні виробни-
чої діяльності.  

Таким чином, актуальність розвитку ма-
ркетингової діяльності для аграрного сектору 
економіки полягає в наступному: 

- маркетинг є інструментом, який забез-
печить можливість адекватного реагування 
аграрних суб’єктів ринкового простору на мі-
нливість зовнішнього середовища; 

- в умовах жорсткої конкуренції в рам-
ках членства в Світовій організації торгівлі 
маркетинг зможе забезпечити збереження та 
підвищення позицій вітчизняних аграрних 
підприємств; 

- маркетинг дає змогу здійснювати дія-
льність аграрних підприємств з врахуванням 
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попиту не лише на ринку сільськогосподар-
ської сировини, а й продуктів харчування. 

Однак дослідження проблеми організа-
ції маркетингової діяльності в аграрному сек-
торі економіки не можливе без з’ясування 
суті поняття, що розкриває її сутність. У відо-
мій нам науковій літературі виділяють декі-
лька термінологічних визначень маркетинго-
вої діяльності в аграрній сфері.  

Американські дослідники Р. Колз та 
Дж. Юл агромаркетинг визначають як «суку-
пність всіх видів діяльності, що входять до 
процесу просування харчових продуктів і по-
слуг, починаючи з сільськогосподарського 
виробництва і до того моменту, коли вони 
опиняються в руках споживача [4]. В той же 
час дослідник Кирилова О.В дає авторське по-
няття сутності «агромаркетинг», як специфі-
чному комплексному виду творчої діяльності 
спрямованої на максимально ефективне ви-
користання взаємозв’язків ринку, основане 
на цілісному розумінні усієї сукупності еко-
номічних взаємозв’язків [3].  

Професор Андрусенко Г. О [1]. в своїх 
працях застосовує термін «агромаркетинг», 
використовуючи визначення дане російсь-
кими вченими Ципкіним Ю. А. та Локшино-
вим А. І [8]. Агромаркетинг – це вид цілеспря-
мованої діяльності по передбаченню, 
плануванню, організації і управлінню задово-
ленням попиту споживачів на товари та пос-
луги, що пов’язані з сільськогосподарським 
виробництвом через обмін.  

Нагорнова С.С [6]. використовує по-
няття «сільськогосподарський маркетинг», 
який розглядається нею як цілеспрямоване 
застосування різноманітних інструментів ри-
нкової політики підприємствами аграрного 
сектору національної економіки, зорієнто-
ване на задоволення потреб споживача у сіль-
ськогосподарській продукції.  

Ряд вітчизняних авторів у своїх роботах 
посилаються на американських вчених Робе-
рта Е. Бренсона і Дугласа Г. Норвела [9]. які 
розділяють поняття сільськогосподарського 
та агарного маркетингу. 

Саме сфера застосування і визначає ос-
новну відмінність аграрного маркетингу від 
інших його видів. Як відомо, в аграрному ма-
ркетингу основним видом товару є продово-
льчі товари, які, в свою чергу, є товарами пер-
шої необхідності, їх особливістю є те, що 
попит на них не можна задовольнити напе-
ред або відкласти. Специфіка цих товарів, 
власне, визначає ряд суттєвих проблем, які 
торкаються безпосередньо аграрного марке-
тингу.  

Сільськогосподарська продукція має ко-
роткий термін зберігання та вимагає особли-
вих умов зберігання. Невиконання цих умов 
може призвести до втрати споживчих якостей 
продукції. Так молоко може прокиснути, 
м’ясо може зіпсуватися, а насіння та посадко-
вий матеріал можуть втратити свої репродук-
тивні функції, Як наслідок, виникають про-
блеми пов’язані з оперативністю та своєчас-
ністю поставок, доцільністю упаковки тощо. 

Суттєвою особливістю аграрного мар-
кетингу є те, що в аграрному виробництві іс-
нує невідповідність циклів виробництва, ро-
бочого періоду та періоду споживання. В 
аграрному виробництві має місце таке явище 
як сезонність, що і обумовлює основну відмін-
ність цього виду маркетингу від інших. 

Суть категорії «сезонність виробниц-
тва» полягає в нерівномірності випуску про-
дукції більшості галузей сільського господар-
ства, яка залежить від сезонів року. Фактор 
сезонності проявляється в пульсуючому ви-
гляді графіків залежності обсягів виробниц-
тва від періоду року. Пік виробництва молока 
припадає на травень-липень, зернових – ли-
пень-серпень, яєць – березень – травень, цук-
рових буряків – вересень-жовтень. В такі пері-
оди відбувається перенасичення ринку 
даними видами продукції, що тягне за собою 
різке зниження ціна на них.  

В той же час, попит на продукти харчу-
вання є постійним і значним, а реальний по-
пит на ці товари достатньо жорстко обмеже-
ний платоспроможністю населення. Як 
наслідок, держава здійснює заходи щодо при-
ведення у відповідність цих двох показників. 
Яскравим прикладом є встановлення рівнів 
мінімальних чи максимальних цін на окремі 
види продукції, чи інтервенція окремих видів 
продукції з державного резерву. Такі явища 
мають позитивний ефект для економіки в ці-
лому, оскільки знижує соціальну напругу. В 
результаті виробники недоотримують час-
тину прибутків, а в окремих випадках можуть 
понести збитки. Проблема для виробника по-
лягає в тому, що необхідно орієнтуватися в ді-
алектиці попиту і добре використовувати ва-
желі його задоволення враховуючи зміни в 
кон’юнктурі ринку з врахуванням державної 
політики.  

Однією з суттєвих відмінностей аграр-
ного маркетингу залишається низький рівень 
освіти і науки в цій галузі. На сьогоднішній 
день теоретично не розроблена значна кіль-
кість питань методології маркетингу з враху-
ванням особливостей вітчизняної аграрної 
економіки. Існує незначна кількість серйоз-
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них публікацій по проблемам маркетингу в 
сфері АПК, не розроблені практичні рекоме-
ндації по впровадженню маркетингу в госпо-
дарську діяльність. Крім того, спостерігається 
дефіцит спеціалістів у сфері маркетингу.  

Виробництво продукції аграрної сфери 
тісно пов’язано з природними факторами. 
По-перше, основним засобом і предметом 
праці є земля. ЇЇ якість та інтенсивність вико-
ристання є визначальними у формуванні то-
варної політики підприємства. Крім того, до 
цього часу не врегульованими залишаються 
питання купівлі-продажу землі. В актив виро-
бників аграрної продукції не включається ва-
ртість землі, як ресурсу. По-друге, кліматичні 
умови дуже часто накладають свій відбиток 
на виконання маркетингової програми. На ві-
дміну від промисловості існує більша кіль-
кість «форс-мажорних» обставин, які вплива-
ють на якість та обсяги продукції, що 
виготовляється. 

Однією із особливостей аграрного сек-
тору економіки, що значною мірою проявля-
ється і в здійсненні аграрного маркетингу, є 
його державне та регіональне регулювання. 
Має місце відсутність або недостатність 
централізованих стимулів. Держава не здійс-
нює заходів по формуванню цивілізованого 
конкурентного середовища, що ускладнює 
здійснення маркетингової діяльності.  

Наявність на ринку агротрейдерів, які 
повністю контролюють ринок аграрної про-
дукції робить недоцільним застосування ма-
ркетингових заходів. Сільськогосподарські 
підприємства, які в більшості є дрібними, не 
можуть контролювати ринок через пропози-
цію, впливати на ціну, реагувати на неза-
конні та шахрайські дії більш сильних парт-
нерів. Закони макроекономіки говорять про 
те, що ситуація, коли на ринку діє дуже ве-
лика кількість суб’єктів, які забезпечують 
пропозицію, є не досить доброю, оскільки 
вони не здатні впливати на рівень цін. Підт-
вердженням цього і є сьогоднішня ситуація 
на аграрному ринку.  

Ми погоджуємось з думкою тих вчених, 
які вважають, що в аграрному секторі необхі-
дно зменшувати кількість аграрних підпри-
ємств шляхом укрупнення. Це може відбува-
тися різними способами: об’єднання, 
поглинання, кооперація тощо. Так О.В. Кри-
сальний [5]. зазначає, що розвиток спеціаліза-
ції в аграрній сфері зумовлює підвищення 
концентрації сільськогосподарського вироб-
ництва. Адже тільки в умовах великомасшта-
бного спеціалізованого виробництва із засто-
суванням досягнень науково-технічного 

прогресу можна здійснювати ефективне кон-
курентоспроможне виробництво технологі-
чно  однорідної товарної продукції певних 
видів.  

Значним бар’єром на шляху станов-
лення маркетингу в вітчизняних агроформу-
ваннях є нерозвиненість інфраструктури аг-
рарного ринку. Як відомо основними 
елементами інфраструктури агарного ринку 
в сфері виробництва і реалізації аграрної 
продукції є товарні біржі, торгово-посеред-
ницькі фірми, комерційні центри, лізингові 
центри, державні інспекції по цінам і станда-
ртам, аудиторські, брокерські та страхові 
компанії тощо. Функціонування повноцін-
ного сільськогосподарського ринку в Україні 
гальмується недосконалістю сучасної ринко-
вої інфраструктури.  

На сьогоднішній день на всіх рівнях уп-
равління агропромисловим виробництвом 
має місце виражена недостатність інформа-
ції. Керівництво агропромислових підпри-
ємств відчуває значні труднощі в отриманні 
достовірної, систематичної та оперативної ін-
формації. Це свідчить про необхідність кар-
динальних змін в методології інформацій-
ного забезпечення діяльності 
агропромислових підприємств.  

Однак, зазначені особливості лише на-
кладають свій відбиток і визначають специ-
фіку аграрного маркетингу, як особливого 
виду в загальній класифікації. Основні функ-
ції характерні для усіх видів маркетингу зали-
шаються незмінними. Це стосується як зага-
льних функцій, як то аналіз, прогнозування, 
планування, організація, управління, конт-
роль, так і конкретних – дослідження ринків, 
аналіз маркетингового середовища, здійс-
нення товарної, цінової, комунікаційної полі-
тики та політики ринкового розподілу проду-
кції.  

Розробка комплексу маркетингу аграр-
них підприємств має певну специфіку. Це ви-
кликано особливостями як самого сільського-
сподарського виробництва, так і 
функціонування ринку аграрної продукції. 
Підприємства які зможуть розробити ефекти-
вний комплекс маркетингу, отримують кон-
курентні переваги, що дає змогу укріпити 
свої позиції на ринку, розширити свою діяль-
ність за рахунок удосконалення і оптимізації 
ресурсного потенціалу. Крім того, в резуль-
таті можливим стає і отримання макроеконо-
мічного ефекту для галузі. 

Висновки. На основі комплексного нау-
кового дослідження було систематизовано 
елементів комплексу маркетингу суб’єктів 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 3 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 29 ~ 

вітчизняного ринку аграрної продукції. 
Встновлено, що весь структурно-функціона-
льний інструментарій комплексу маркетингу 
різною мірою використовується суб’єктами 
ринку аграрної продукції для формування 
конкурентних переваг, передусім, у коротко-
строковому періоді. При цьому саме через 
конкурентні механізми здійснюється вплив 
маркетингових заходів на формування 
кон’юнктурних характеристик ринку 

аграрної продукції. І саме завдяки ним пору-
шується ринкова рівновага, що, в свою чергу, 
стає важелем еволюції ринку, що розгляда-
ється. Саме наявність диспропорцій у можли-
востях застосування комплексу маркетингу 
різними функціональними групами суб’єктів 
ринку призводить до викривлень у об’ємно-
ціновій динаміці ринку та робить останню 
більш вигідною для підтримання ринкових 
позицій домінуючих на ринку груп суб’єктів. 

 

Література. 

1. Андрусенко Г. О. Проблеми становлення маркетингових відносин в агропромисловому комплексі 
України. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. 2002. №14 (26). 
С. 201-205. 

2. Карданова Л. Организационные основы маркетинговой деятельности в АПК. Международный 
сельскохозяйственный журнал. 2002. № 4. С. 17-20. 

3. Кирилова О. В. Совершенствование маркетинговой деятельности в АПК (на примере Тюменской 
области) : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Екатеринбург, 2004. 20 с. 

4. Колз Р., Юл. Дж. Маркетинг сельскохозяйственной продукции: пер. с англ. Долгополова В.Г. 8-е 
изд. М. : Колос, 2000. 240 с. 

5. Крисальний О. В. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціалізації і сільськогосподарської 
кооперації в постреформованому аграрному виробництві. Економіка АПК. 2007. № 6. С. 5-11. 

6. Нагорнова С. С. Формування системи маркетингу в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... 
канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2008. 20 с. 

7. Соловйов І. О., Самчук О. В. Маркетингові відносини в АПК: орієнтири на майбутнє. Маркетинг в 
Україні. 2004. №5 (27). С. 47-51. 

8. Цыпкин Ю. А., Локшинов А. И. Агромаркетинг. М.: Колос, 1998. 310 с. 

9. Branson Robert E., Douglass G. Norvell Introduction to agricultural marketing. McGraw-Hill Inc. US. 480 p. 

References. 

1. Andrusenko, G. O. (2002). «Problems of the formation of marketing innovations in the agro-industrial 
complex of Ukraine». Zbіrnik naukovih prac' Lugans'kogo nacіonal'nogo agrarnogo unіversitetu. 2002. №14 (26). S. 
201-205. 

2. Kardanova, L. (2002). «Organizational foundations of marketing activities in the agro-industrial com-
plex». Mezhdunarodnyj sel'skohozjajstvennyj zhurnal. no 4. pp. 17-20. 

3. Kirilova, O. V. (2004). Sovershenstvovanie marketingovoj dejatel'nosti v APK (na primere Tjumenskoj oblasti) 
[Improving marketing activities in the agro-industrial complex (on the example of the Tyumen region)]. Ex-
tended abstract of candidate’s thesis. Ekaterinburg. 

4. Kolz, R., Jul., Dzh. (2000). Marketing sel'skohozjajstvennoj produkcii [Agricultural product marketing]. M.: 
Kolos. 

5. Krysal'nyj, O. V. (2007). «Theoretical and methodological ambush in the development of specialization 
and agricultural cooperation in the post-reformed agricultural sector». Ekonomika APK. no 6. pp. 5-11. 

6. Nahornova, S. S. (2008). Formuvannia systemy marketynhu v ahrarnykh pidpryiemstvakh [Formation of the 
marketing system in agricultural enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv. 

7. Solovjov, I. O., Samchuk, O. V. (2004). «Marketing relations in the agro-industrial complex: guidelines for 
the future». Marketynh v Ukraini. no 5 (27). pp. 47-51. 

8. Cypkin, Ju. A., Lokshinov, A. I. (1998). Agromarketing [Agromarketing]. M.: Kolos. 

9. Branson, Robert E., Douglass, G. Norvell Introduction to agricultural marketing. McGraw-Hill Inc. US. 
 

Abstract. 
Girzheva Olga M. Marketing activity of agricultural producers in the context of development of market-

ing systems of their products. 
Introduction. The efficiency of all participants in the domestic market of agri-food products significantly depends 

on the quality of implementation of procedures for managing the production and commercial activities of entities that belong 
to the spheres of production and circulation of this market. The objective circumstance that explains this process is that 
market relations form a complex system, which is the environment of interaction of market participants, whose behavior 
significantly affects the success of their activities. The subjective circumstance is the action of the situational component of 
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the formation of the situation, which may also to some extent be a consequence of the implementation of the marketing policy 
of individual market participants. 

The purpose of the article is to determine the impact of marketing activities of producers on the formation of market 
characteristics of the domestic market of agricultural products and identify their features inherent in the domestic economy. 

Results. On the basis of a complex scientific research, the elements of the marketing complex of the subjects of the 
domestic market of agricultural products were systematized. It is established that all the structural and functional tools of 
the marketing complex are used to varying degrees by the subjects of the agricultural market to form a competitive ad-
vantage, especially in the short term. At the same time, it is through competitive mechanisms that marketing measures 
influence the formation of market characteristics of the market of agricultural products. And it is thanks to them that the 
market equilibrium is disturbed, which, in turn, becomes the lever of the evolution of the market under consideration. It is 
the presence of disparities in the possibilities of application of the marketing complex by different functional groups of market 
participants that leads to distortions in the volume and price dynamics of the market and makes the latter more profitable 
for maintaining market positions of dominant market groups. 

Key words: marketing activity, agricultural producers, market of agricultural products, sales, marketing tools. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ АГРАРНОЇ 
СФЕРИ  В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

 

 

Нагаєв В. М., Нагаєва Г. О. Технологічні основи професійної підготовки кадрів аграрної сфери  в 
умовах дистанційного навчання.  

Вступ. Аналізуються дидактичні основи впровадження в освітнє середовище управлінських концепцій та 
інформаційно-цифрових технологій в умовах дистанційного навчання. Обґрунтовуються технологічні етапи 
процесу професійної підготовки аграріїв за педагогічною технологією управління навчально-творчою діяльністю 
студентів. Методологія дослідження визначалася сукупністю методологічних підходів (системний, діяльнісний, 
компетентнісний, особистісно-розвивальний). 

Мета статті полягає в розробці комплексної моделі управління навчально-творчою діяльністю студентів 
в умовах підготовки кадрів аграрної сфери в освітньому SMART-середовищі.  

Результати. Доведено, що основною організації дистанційного навчання має бути єдине інформаційне се-
редовище закладу вищої освіти, в якому забезпечується автоматизація педагогічних процесів для мережевого кон-
такту в інтерактивному режимі здобувачів і педагогів. Запропонована педагогічна модель організації дистанцій-
ного навчання в умовах мережевої технології управління навчально-творчою діяльністю студентів. 
Обґрунтовуються дидактичні комплекси, методи, форми та засоби реалізації педагогічної технології управління 
навчально-творчою діяльністю студентів в умовах освітнього SMART-середовища. Реалізація даної педагогічної 
моделі в системі дистанційного навчання дозволяє значно активізувати творчу діяльність студентів, поглибити 
рівень самостійності та індивідуалізації навчання, що у підсумку визначається високим рівнем сформованості 
професійно-творчої компетентності майбутніх фахівців.  

Висновки. Визначено, що основною ланкою організації дистанційного навчання є телекомунікаційне середо-
вище, яке включає: інформаційно-цифровий, навчально-методичний та дидактичний контенти. Результати екс-
периментальної роботи засвідчили суттєве підвищення якісних показників професійної підготовки кадрів аграр-
ної сфери (рівня самостійності, індивідуалізації, творчого досвіду, науковості, продуктивності). 
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Ключові слова: професійна підготовка кадрів аграрної сфери, освітнє SMART-середовище, дистанційне 
навчання, навчально-творча діяльність; педагогічна мережева технологія управління навчально-творчою діяльні-
стю студентів.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасні соціально-економічні ви-
клики, які постали перед суспільством, зумо-
влюють організацію навчального процесу за 
дистанційною формою (віддаленого дос-
тупу) через відповідні інтернет-ресурси. Ко-
ронавірус, як надзвичайна ситуація, з якою 
стикнулося людство, вніс суттєві зміни у всі 
сфери людського буття, у тому числі й у 
сферу вищої освіти. Зокрема, він став приво-
дом для впровадження системи професійної 
підготовки фахівців в умовах віддаленого до-
ступу. Система  вищої освіти країни має бути 
готовою до подібних викликів, адже сьогодні 
світ живе в епоху четвертої промислової рево-
люції, що передбачає цифровізацію усіх сфер 
народного господарства на основі штучного 
інтелекту. Не є винятком і аграрна освіта Ук-
раїни, яка у ХХІ столітті повинна мати інно-
ваційне спрямування, впроваджуючи 
SMART-освітні технології на основі управлін-
ських концепцій.  

Відомо, що дистанційне навчання (ДН) 
передбачає взаємодію педагога та здобувачів 
між собою на відстані (дистанційно), що від-
биває усі властиві педагогічному процесу 
компоненти (цілі, зміст, методи, організа-
ційні форми, засоби навчання) і реалізується 
специфічними засобами Інтернет-техноло-
гій, що передбачають інтерактивність [5].  

Дистанційне навчання – це самостійна 
форма навчання, що використовує перева-
жно інформаційні технології, які є провідним 
засобом організації навчального процесу. ДН 
в умовах професійної підготовки кадрів агра-
рної сфери дозволяє забезпечити наступні 
позитивні аспекти: 1) зменшити витрати на 
проведення навчальних занять; 2) підвищити 
продуктивність навчального процесу; 3) під-
вищити рівень самостійності навчання студе-
нтів; 4) проводити одночасно навчання вели-
кої кількості здобувачів; 5) покращити якість 
освітнього процесу за рахунок застосування 
сучасних ТЗН, електронних баз даних бібліо-
тек тощо; 6) створити єдине освітнє SMART-
середовище за сучасними стандартизова-
ними методиками [3].  

У ДН можна виділити три основні тех-
нології: 1) кейс-технологія, за якої навчально-
методичні матеріали чітко структуровані і 
відповідно комплектуються у спеціальний 
набір (кейс), потім вони пересилаються студе-
нтові для самостійного навчання з періодич-
ними консультаціями у спеціальних 

викладачів-консультантів (тьюторів) чи ін-
структорів у створених для цих цілей віддале-
них (регіональних) навчальних центрах або 
пунктах; 2) ТV-технологія, що базується на 
використанні телевізійних лекцій з консуль-
таціями у викладачів; 3) мережева технологія, 
яка базується на використанні мережі «Інтер-
нет» як для забезпечення студентів на-
вчально-методичним матеріалом, так і для ін-
терактивної взаємодії між викладачем і 
студентом [5]. 

Важливим напрямом розвитку профе-
сійної освіти Великої Британії є застосування 
Тьюторної системи, яка використовує онлай-
нове навчальне середовище Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment) – модульне об’єктно-орієнтоване дина-
мічне навчальне середовище, надаючи дос-
туп до матеріалів курсу та пропонуючи дис-
кусійні форуми, чати й веб-конференції, 
пов’язані з навчанням [4]. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Тривалі педагогічні дослідження авто-
рів із впровадження технологічних основ пе-
дагогічних процесів доводять можливість на 
цій основі розробити педагогічну технологію 
дистанційного управління навчально-твор-
чою діяльністю студентів з використанням 
цифрових контентів в умовах застосування 
Інтернет-ресурсів. Даний проект дозволить 
створити надійну систему управління на-
вчально-творчою діяльністю студентів в умо-
вах дистанційної освіти з використанням від-
повідного медіа-порталу та мережевого 
онлайн-контенту в інтерактивному режимі. 
Окремі методологічні та методичні основи 
даної технології нами відпрацьовані у відпо-
відних монографічних дослідженнях [2; 6-8].    

Формулювання цілей статті. Мета 
статті полягає в аналізі існуючих дидактич-
них підходів щодо організації дистанційного 
навчання в системі мережевого технологіч-
ного забезпечення педагогічних процесів та 
розробці комплексної моделі управління на-
вчально-творчою діяльністю студентів в умо-
вах SMART-освітнього середовища.  

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Сучасне дистанційне навчання ба-
зується на використанні таких основних еле-
ментів: 1) середовища передачі та обміну 
навчальної інформації (комунікаційні ме-
режі), 2) технічних засобів навчання, 3) техно-
логічної моделі управління дистанційною 
освітою на основі комп'ютерної платформи, 
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яка об’єднує усіх учасників навчального про-
цесу, 4) методів організації дистанційного на-
вчання, 5) методів контролю результатів ДН. 
З огляду на сучасні інформаційні джерела, 
для організації ДН в освітньому просторі за-
раз використовуються різноманітні інтернет-
мережі та електронні бази даних (Viber, 
Telegram, Scype, Електронна пошта тощо). 
Однак, усі вони мають різні способи передачі 
даних і обмежують учасників мережевого спі-
лкування в забезпеченні певної цілісної сис-
теми управління навчальним процесом. За 
цих умов система вищої освіти має ефективно 
поєднати інноваційні інформаційно-циф-
рові технології з елементами дистанційного 
управління навчально-творчою діяльністю 
студентів.  

Одним із найважливіших завдань реалі-
зації даної педагогічної проблеми є форму-
вання у здобувачів та педагогів навичок ро-
боти у SMART-середовищі в умовах 
віддаленого доступу, а також досягнення до-
статньо високого рівня самостійності та інди-
відуалізації навчально-творчої діяльності здо-
бувачів. При цьому рівень самоуправління 
навчальною діяльністю студентів тісно 
пов’язаний з повнотою представлення викла-
дачем даних про структуру та засоби нав-
чання і контролю. Тому для організації ДН 
важливо побудувати дієву дидактичну си-
стему організації управління навчально-
творчою діяльностю студентів. Для цього не-
обхідно значно підвищити рівень методич-
ного забезпечення, інформатизації та цифро-
візації елементів педагогічної системи. 

Даний напрям потребує педагогічного 
проектування дистанційних освітніх ресурсів 
в умовах управління НТД студентів. Проекту-
вання педагогічної моделі організації ДН в 
умовах управління НТД студентів повинно 
вестись з урахуванням системного підходу, 
що охоплює всі елементи педагогічної сис-
теми: 1) колектив викладачів (повинні бути 
готові до організації ДН); 2) колектив студен-
тів (повинні бути підготовані до режиму са-
моуправління НТД); 3) цілі навчання (по-
винні бути скореговані відповідно і задані у 
вигляді моделей результатів НТД); 4) зміст 
освіти (орієнтація на розвиток творчої спря-
мованості і компетентнісного спрямування 
майбутніх фахівців); 5) принципи навчання 
(зазнають удосконалення в умовах розвитку 
цифрової педагогіки); 6) форми, методи і за-
соби навчання (повинні бути адекватними 
сучасним інформаційно-цифровим техноло-
гіям в освіті); 7) дидактичні процеси (повинні 
органічно зв’язувати всі вищеназвані 

елементи з метою формування професійно-
творчої компетентності майбутніх фахівців). 

З огляду на наш досвід, слід спроекту-
вати таку педагогічну технологію, яка б реа-
лізувала управлінську концепцію організації 
дистанційного навчання на трирівневій ос-
нові: 1 рівень – управління НТД студентів в 
системі «педагог-здобувач»; 2 рівень – управ-
ління НТД студентів в системі «здобувач-здо-
бувач»; 3  рівень (інтелектуальний) – управ-
ління НТД студентів в системі «освітній 
SMART-комплекс – здобувач». При цьому пе-
дагогічна модель організації ДН реалізується 
в системі управління, співуправління та само-
управління навчально-творчою діяльністю 
студентів.  

Основні напрями вирішення цієї про-
блеми полягають у колі модернізації педаго-
гічної системи ЗВО та проектування таких те-
оретико-методичних, інформаційно-
управлінських та техніко-технологічних захо-
дів: 

1- організація освітнього SMART-
середовища на основі єдиного Інтернет-ресу-
рсу (медіа-порталу) для мережевого онлайн-
контакту в інтерактивному режимі; 

2- створення електронної бази бібліо-
течних даних на основі електронного репози-
тарію бібліотечних фондів;  

3- формування електронних методич-
них SMART-комплексів навчальних дисцип-
лін на основі електронних підручників, нав-
чальних посібників, відео-лекцій;  

4- проектування електронної бази дис-
танційного контролю навчання (електронні 
журнали відвідувань лекцій та практичних 
занять, обліку самостійної та індивідуальної 
роботи, тестового контролю знань (поточ-
ний, проміжний, підсумковий);  

5- створення нормативно-правової 
бази організації дистанційного навчання в 
умовах цифровізації педагогічних процесів. 

Кожен із зазначених напрямів потребує 
системних і цілеспрямованих досліджень. На 
прикладі організації навчального процесу у 
ХНТУСГ ім. Петра Василенка та ХНАУ 
ім. В. В. Докучаєва проаналізуємо можливість 
реалізації цифрового освітнього контенту ор-
ганізації дистанційного навчання в умовах 
педагогічної технології управління на-
вчально-творчою діяльністю студентів у 2018-
2020 навчальних роках. Основою такої техно-
логії є відповідна електронна оболонка Інтер-
нет-ресурсу для мережевого онлайн-конта-
кту викладачів і студентів в інтерактивному 
режимі. Для цього університети мають 
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інтернет-платформу «Moodle» як електронну 
оболонку реалізації педагогічних процесів.  

Матеріали такого інтернет-порталу мо-
жуть слугувати одночасно інформаційною та 
інструментальною базою організації дистан-
ційного навчання (навчальні заняття проек-
туються на основі матеріалів інформаційних 
форумів, опитування, анотованих посилань, 
методичних розробок та методик щодо конк-
ретного навчального заняття). Для організа-
ції ДН у навчальному закладі створена су-
часна комп’ютерна мережа з локальним 
сервером. Для забезпечення можливостей 
створення мультимедійних фрагментів дис-
танційних навчальних курсів та організації 
інтерактивного спілкування викладачів і сту-
дентів за допомогою відео-конференцій нав-
чальний заклад має спеціальні аудиторії, об-
ладнані технічними засобами мультиме-
дійного зв’язку.  

Організація навчальних занять за ДН 
має таку технологічну послідовність: 1) реєст-
рація учасника навчального процесу в 

інтернет-порталі, 2) отримання базової інфо-
рмації з відповідними навчальними завдан-
нями та освітніми критеріями, 3) рішення по-
ставлених навчальних завдань в умовах 
самоуправління, 4) обмін інформацією та 
отримання результатів навчально-творчої ді-
яльності, 5) порівняння навчальних результа-
тів з освітніми критеріями, 6) оцінка резуль-
татів НТД в умовах контролю та 
самоконтролю знань студентів, 7) корекція 
методів навчання.  

Організація навчання може здійснюва-
тися як у межах існуючої системи управління 
навчальним процесом, так і індивідуально, 
але з обов’язковим розташуванням на веб-
сервері відповідного навчального матеріалу 
на базі використання описаного вище ком-
плексу програмно-технічного забезпечення. 
Це дає змогу створювати інтерактивні зв’язки 
між викладачами, студентами, аспірантами, 
слухачами підвищення кваліфікації. Зага-
льну модель цієї педагогічної системи можна 
представити на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Педагогічна модель організації дистанційного навчання в умовах мережевої техно-
логії управління навчально-творчою діяльністю студентів 
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ні завдання різних рівнів складності, індиві-
дуально-дослідні завдання, тематику науко-
вих робіт, тести самоконтролю знань тощо. 
Склад та структура ДНК залежать від його 
типу і можуть класифікуватися за такими 
ознаками: цілі навчання; навчальні дисцип-
ліни; специфіка предметної галузі; рівень 
підготовки студентів; їх вікова орієнтація; ви-
користання технологічної бази та ін. 

Важливою складовою організації ДН є 
телекомунікаційне середовище, яке включає: 
інформаційно-методичний та навчально-ди-
дактичний контенти (засоби спілкування і 
навігації, навчання і контролю знань в ре-
жимі online). Використання телекомунікацій 
у ДН надає можливості для реалізації нетра-
диційних педагогічних підходів і форм нав-
чання, які побудовані за індивідуально орієн-
тованою моделлю. 

Необхідними чинниками, що сприяють 
успішному засвоєнню знань під час ДН є тех-
нічні та дидактичні засоби навчання, до яких 
належать: комп’ютери, електронні посіб-
ники, навчальні відеофільми, фонопосіб-
ники (цифрові аудіозаписи). Використання 
ТЗН є важливим напрямом підвищення ефе-
ктивності навчально-пізнавального процесу і 
надає навчально-методичній роботі зі студе-
нтами більш насичений, динамічний, твор-
чий та інтенсивний характер. Наприклад, од-
нією з сучасних інформаційних 
мультимедійних технологій і потужним тех-
нічним засобом навчання є інтерактивний 
програмно-технологічний навчальний ком-
плекс на основі електронної інтерактивної 
дошки («SMART Board»). При використанні 
технології «SMART Board» в системі «викла-
дач-студент» між ними виникають досить ін-
тенсивні взаємозв’язки. При проведенні ві-
деолекції з використанням інтерактивної 
дошки студенти мають можливість не конс-
пектувати детально матеріал, а сконцентру-
вати свою увагу на суті лекції, тому що по за-
кінченні заняття вони можуть одержати 
електронний варіант лекції («смарт-конс-
пект») з позначками й коментарями викла-
дача, які акцентують увагу студентів на най-
більш важливих і складних моментах лекції.  

Останнім часом багато уваги приділя-
ється розробці та впровадженню електрон-
них підручників (ЕП), які являють собою 
систематизований виклад навчального мате-
ріалу, містять електронну оболонку різних 
мультимедійних форматів і забезпечують 
інтерактивну взаємодію мультимедійних 
модулів. ЕП використовує систему мультиме-
дійного діалогового зв’язку з рефлексією 

обробки навчальної інформації на основі 
застосування механізму навігації та активних 
гіперпосилань. Гіпертекст ЕП представлений 
в електронній формі і забезпечений розгалу-
женою системою зв'язків дозволяє здобувачу 
миттєво переходити від одного фрагмента до 
іншого відповідно до тематичних розділів 
навчальної дисципліни.  

Суттєвим технологічним аспектом про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців є ро-
зробка «Силабусів» дистанційних навчаль-
них курсів, які являють собою технологічну 
карту-пам’ятку самостійного вивчення дис-
ципліни і дозволяють здобувачам планувати 
особистісну стратегію самоуправління на-
вчанням на основі принципів автодидактики. 
Дана технологічна карта надається студентам 
на першій лекції. Вона містить банк інформа-
ції, методичні рекомендації із самостійного 
вивчення курсу, цільові завдання, методи ви-
рішення та форми контролю. ДНК на основі 
«Силабусу» містить такі дидактичні елеме-
нти: тему та мету навчального курсу; ключові 
слова та поняття; вихідні дані; теоретичний 
матеріал; глосарій; практичні завдання; стру-
ктурно-логічну схему взаємозв’язків ви-
вчення окремих тематичних складових; літе-
ратурні джерела; питання для 
самоконтролю; завдання для тематичного ко-
нтролю. Для самоконтролю знань на кож-
ному етапі вивчення дисципліни студенти 
мають можливість планувати свою індивідуа-
льну стратегію навчання (залежно від попере-
днього рівня знань, можливостей щодо темпу 
засвоєння матеріалу, індивідуальних цілей 
навчання тощо).  

Практика довела, що такий підхід дозво-
ляє значно активізувати процес дистанцій-
ного навчання та збільшити його продуктив-
ність [6]. Важливу роль в організації ДН 
відіграє науковий центр дидактики менедж-
мент-освіти, який дозволяє акумулювати над-
ходження навчально-наукової інформації, 
аналізувати її та надавати пропозиції щодо по-
кращення організаційно-технологічних основ 
дистанційної освіти. Проведені науковим цен-
тром дидактики менеджмент-освіти у 2019-
2020 р. педагогічні експерименти засвідчили 
підвищення ефективності процесу підготовки 
фахівців в умовах поєднання традиційної сис-
теми навчання та дистанційної технології. До-
слідження проводилися на прикладі профе-
сійно-орієнтованих дисциплін на 
бакалаврському та магістерському освітніх рі-
внях здобувачів економічних та технічних спе-
ціальностей ХНТУСГ ім. Петра Василенка та 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Наприклад, за 
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даними експериментів, зросли такі показники 
ефективності професійної підготовки: успіш-
ність студентів (на 9-11%); науковий рівень 
одержаних знань (на 13-15%); здатність пра-
цювати на рівні творчого досвіду (на 20-22%); 
рівень самостійності та індивідуалізації студе-
нтів (на 25-27%). За численними опитуван-
нями здобувачів понад 77% з них зазначили 
бажання навчатися за даною технологією, 
якби була можливість вибору.  

Висновки. Суттєвим аспектом організа-
ції ДН є впровадження в освітнє середовище 
управлінських концепцій та інформаційно-
цифрових технологій як об'єктивної переду-
мови ефективної організації педагогічного 
процесу. Основною організації ДН має бути 
єдине інформаційне середовище закладу ви-
щої освіти, в якому забезпечується автомати-
зація основних процесів діяльності – відповід-
ний Інтернет-ресурс (медіа-портал) – для 
мережевого онлайн-контакту в 

інтерактивному режимі здобувачів і педаго-
гів. Для реалізації цієї педагогічної проблеми 
необхідна постановка відповідного техніч-
ного завдання перед групою програмістів 
стосовно побудови єдиного електронного ре-
сурсу ДН на основі технологізації та цифро-
візації педагогічних процесів.  

Запропонована педагогічна модель ор-
ганізації дистанційного навчання в умовах 
мережевої технології управління навчально-
творчою діяльністю студентів дозволяє сут-
тєво підвищити якісні показники професій-
ної підготовки кадрів аграрної сфери (рівня 
самостійності, індивідуалізації, творчого дос-
віду, науковості, продуктивності). Як свідчить 
проведений нами аналіз, впровадження дис-
танційного навчання у вищій школі дає ве-
ликі можливості для подальшого розвитку 
традиційних форм освіти і піднесення їх на 
новий якісний щабель.  
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Abstract. 
Nagaev  V., Nagaeva G. Technological bases of the professional training and education in agrarian sphere 

applying distance learning. 
Introduction. Didactics bases of introduction are analysed in the educational environment of administrative 

conceptions and information technologies in the conditions of distance education. The technological stages in the process of 
professional preparation of agrarians are based on the pedagogical technology of management of educational and creative 
activity of students. Research methodology was determined by various methodological approaches (system, аctivity, 
competence, personality-developing).  

The purpose of the article is to research the development of complex educational and creative activity of students in 
the conditions of training agrarian sphere students in educational SMART - environment.  

Results. It is outlined that a single informative environment of higher scientific establishment, in which automation 
of pedagogical processes is provided for a network contact in the interactive mode of competitors and teachers must be basic 
organization of the distance education. The pedagogical model of the distance education organization in the conditions of 
network technology management of educational and creative activity of students is offered. Didactics complexes, methods, 
forms and facilities of realization of pedagogical technology management of educational and creative activity of students in 
the conditions of educational SMART -environment are grounded. Realization of this pedagogical model in the system of 
distance education allows to activate creative activity of students considerably, to deepen the level of independence and 
individualization of studies, and, the result is determined by the high level of formed professional and creative competence 
of future specialists.  

Conclusions. Obviously, the basis for organizing distance education is telecommunication environment, which 
includes information, educational, methodical and didactics contents. Experimental results showed the substantial increase 
of high-quality indexes of the professional training of agrarian sphere students (level of independence, individualization, 
creative experience, scientific character, productivity).  

Keywords: professional training of agrarian sphere students, educational SMART-environment, distance learning, 
distance educational complex, educational and creative activity; pedagogical network technology of management of educa-
tional and creative activity of students. 
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Утенкова К. О. Концептуальні засади управління механізмом економічної безпеки аграрного 
сектора. 

Стаття присвячена управлінню механізмом економічної безпеки аграрного сектора. 
Метою статті є розвиток концептуальних засад управління механізмом економічної безпеки аграрного 

сектора. 
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Методи дослідження: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи економічної теорії 
щодо економічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались у процесі опра-
цювання літературних джерел та вивчення поставлених питань. 

Аграрна політика України має ознаки ситуативності і неузгодженості,  що пояснюється наявністю не-
структурованого поля суб’єктів, що визначають аграрну політику галузі. Однією із першочергових задач сього-
дення є розробка нормативного документу, що визначатиме ключові аспекти подальшого зміцнення економічної 
безпеки аграрного сектора і буде складовою аграрної політики України. Запропоновано концептуальні засади ство-
рення стратегії розвитку економічної безпеки аграрного сектора України. Метою стратегії є формування дієвого 
механізму управління економічною безпекою аграрного сектора України, як складової ефективної аграрної полі-
тики. Комплексний підхід до управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора дозволив у цілому за-
пропонувати напрями його удосконалення. Насамперед йдеться про нормативно-правове та інформаційне забез-
печення, а також доповнення механізму економічної безпеки такими інструментами як паспортизація і аудит. 
Застосування паспортизації економічної безпеки є водночас і інструментом виміру певних індикаторів стану 
економічної безпеки в цілому або окремих її складових. Моніторинг таких індикаторів забезпечує інформацією 
щодо руху в напрямі досягнення встановлених критеріїв економічної безпеки аграрного сектора. Зазначене вище 
обґрунтовує доцільність подальшого розвитку інституту паспортизації економічної безпеки аграрного сектора, 
що сприятиме вирішенню проблеми управління механізмом економічної безпеки. 

Ключові слова: економічна безпека, аграрний сектор, управління, механізм, паспортизація, аудит. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Україні належить значна частина 
світових запасів чорнозему, що разом зі спри-
ятливим кліматом забезпечує надійну базу 
для розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва. За даними Food and Agriculture 
Organization (FAO), Україна посіла перше мі-
сце в рейтингу розораних країн світу з орної 
площею 33,5 млн га. Країна має значний земе-
льний потенціал, який становить 5,7 % від те-
риторії Європи. Із 60 млн га території нашої 
держави понад 70 % припадає на сільгоспу-
гіддя. За площею чорноземів (28 млн га) Ук-
раїна займає четверте місце у світі після Росії, 
США і Китаю [1]. Однак сучасний стан розви-
тку та ефективність виробництва продукції 
сільського господарства не відповідають по-
тенційним можливостям аграрного сектора. 

Основними загрозами для економічної 
безпеки аграрного сектора України нині є 
такі: непомірковані зміни в законодавстві; не-
ефективний механізм державної підтримки 
аграрного виробництва; диспаритет цін; зна-
чний податковий тиск; втрата ринків збуту; 
низька конкурентоспроможність продукції; 
нестабільна політична ситуація; відсутність 
належної системи захисту від потенційних зо-
внішніх небезпек; несприятливі погодно-клі-
матичні умови;  корупція; низький рівень до-
ступності кредитних ресурсів; погіршення 
фінансових показників діяльності;  низький 
рівень кваліфікації працівників;  відтік квалі-
фікованих працівників; суттєво зношена і мо-
рально застаріла технічна база; використання 
непрогресивних технологій виробництва, те-
хнологічне відставання; виснаження земель-
них угідь. 

Досить гостро стоять проблеми, що не-
суть потенційні загрози продовольчій без-
пеці, насамперед, відсутня збалансованість у 
харчуванні українців, адже за рахунок 

продукції тваринного походження калорій-
ність раціону забезпечується лише на 28% 
при оптимальному рівні 55%. Неприпустимо 
високою є частка витрат населення на харчу-
вання. Здебільшого вона становила більше, 
ніж половину загальних сукупних витрат, що 
у 3−5 разів перевищує аналогічні показники 
країн ЄС. За таких умов проблеми управ-
ління механізмом економічної безпеки аграр-
ного сектора ставлять перед науковцями за-
вдання для нових наукових пошуків. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблеми розвитку механізму еконо-
мічної безпеки аграрного сектора досліджено 
такими науковцями: В.Я. Амбросов, Т.Г. Ма-
ренич [2], В.І. Мунтіян [3], П.Т. Саблук, 
Ю.Я. Лузан  [4], В.М. Онєгіна, Н.В. Шиба-
єва [5], В.І. Ткачук, О.А. Прокопчук, М.І.  Яре-
мова [6] та ін. Значна кількість публікацій, 
присвячених цій проблемі, підтверджує важ-
ливість окреслених завдань, але повністю не 
вирішує їх, що зумовлює необхідність подаль-
ших досліджень. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розвиток теоретико-методологічних 
засад управління механізмом економічної 
безпеки аграрного сектора. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Подальший сталий розвиток сіль-
ського господарства в умовах перманентної дії 
чинників зовнішнього і внутрішнього середо-
вища потребує відповідного рівня економіч-
ної безпеки аграрного сектора. На нашу ду-
мку, економічна безпека аграрного сектора є 
вагомим складником економічної безпеки 
держави і передбачає такий стан системи (у ці-
лому чи окремих суб’єктів), який в умовах пе-
рманентного впливу факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища забезпечує стабіль-
ність функціонування і прогресивний розви-
ток аграрного сектора, що створює умови для 
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збереження і подальшого відтворення ресурс-
ного потенціалу, гарантує продовольчу без-
пеку, сприяє розвитку сільських територій. 

 Механізм економічної безпеки аграр-
ного сектора – це ключова складова системи 
економічної безпеки, що являє собою сукуп-
ність законодавчо врегульованих методів, за-
ходів, засобів, важелів, які у взаємодії забезпе-
чують реалізацію стратегії  економічної 
безпеки. Метою функціонування механізму 
економічної безпеки аграрного сектора в ці-
лому є забезпечення належного рівня еконо-
мічної безпеки для досягнення його стратегі-
чних цілей.  

Відповідно до сформульованої мети, ос-
новними завданнями, які повинен викону-
вати механізм економічної безпеки аграрного 
сектора є: 

- виявлення можливих чинників впливу 
на економічну безпеку;  

- розробка та реалізація превентивних 
заходів щодо забезпечення належного рівня 
економічної безпеки; 

- розробка реактивних заходів спрямо-
ваних на усунення існуючих загроз для еко-
номічної безпеки; 

- виявлення реальних загроз для еконо-
мічної безпеки; 

- нейтралізація існуючих загроз; 
- постійний моніторинг рівня безпеки; 
- визначення ефективності заходів 

щодо забезпечення економічної безпеки. 
Науковці П.Т. Саблук і Ю.Я. Лузан за-

значають, що останніми роками неузгодже-
ність і нестабільність дії складових аграрної 
політики стали основною причиною знач-
ного ослаблення синергії ефективного розви-
тку аграрного сектора економіки, посилення 
протиріч у системі економічних інтересів і 
між учасниками аграрного ринку, і з держа-
вою, загрозливого стану у тваринництві та в 
деяких інших продуктових підкомплексах. 
Унаслідок кризових явищ, поглиблення де-
структивних процесів у сільському господар-
стві країни відбулося зниження ефективно-
сті, що переконливо свідчить про 
необхідність розроблення стратегічних на-
прямів докорінної модернізації його галузей 
на основі застосування системи інноваційних 
проектів, раціонального використання земе-
льних ресурсів, матеріально-технічної бази, 
робочої сили українського села [4]. 

Аграрний сектор України сьогодні не 
має ні чіткої стратегії розвитку, ні послідовної 
та обґрунтованої аграрної політики. Форму-
вання аграрної політики в Україні характери-
зується, перш за все,  відсутністю  єдиного 

законодавчого акту, який би формував її цілі 
та завдання у довгостроковій перспективі. Аг-
рарну політику України можна охарактери-
зувати як політику, якій часто притаманні си-
туативні й неузгоджені рішення, що слабо 
корелюють із загальнонаціональними і гло-
бальними цілями та завданнями. Така неузго-
дженість і відсутність єдиного нормативного 
регулятора пояснюється наявністю неструк-
турованого поля суб’єктів, що визначають аг-
рарну політику галузі. Однією із першочерго-
вих задач сьогодення є розробка 
нормативного документу, що визначатиме 
ключові аспекти подальшого зміцнення еко-
номічної безпеки аграрного сектора і буде 
складовою аграрної політики України. 

Ми поділяємо думку В.М. Онєгіної, 
Н.В. Шибаєвої [5], які зазначають, що законо-
давче забезпечення державної аграрної полі-
тики в Україні є фрагментарним, неузгодже-
ним, а іноді – суперечливим. Виробники 
сільськогосподарської продукції працюють в 
умовах високого рівня юридичної, регулято-
рної та політичної невизначеності.  

Отримані нами результати досліджень 
підтверджують необхідність формування 
єдиного підходу до управління механізмом 
економічної безпеки аграрного сектора. На 
нашу думку, має бути сформована і реалізо-
вана стратегія розвитку економічної безпеки 
аграрного сектора, яка визначатиме головні 
вектори подальшого розвитку галузі та спри-
ятиме забезпеченню економічної безпеки аг-
рарного сектора. Базовими передумовами ро-
зробки Стратегії розвитку економічної 
безпеки мають стати такі положення: 

1. статус офіційного нормативного до-
кумента; 

2. наявність часових орієнтирів вико-
нання стратегії. 

3. узгодженість із основними напря-
мами аграрної політики України;  

4. існування єдиного координатора з 
питань розвитку економічної безпеки аграр-
ного сектора; 

5. наявність механізму виконання стра-
тегії; 

6. персональна відповідальність за до-
тримання чи виконання стратегії; 

7. наявність системи індикаторів, що ха-
рактеризують стан виконання стратегії.  

Концептуальні засади розробки Страте-
гії розвитку економічної безпеки аграрного 
сектора України були викладені автором у 
монографії «Економічна безпека аграрного 
сектора: теорія, методологія, практика» [7].  
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Подальший розвиток економічної без-
пеки аграрного сектора України можна забез-
печити шляхом реалізації таких передумов: 
cтворення належного нормативно-правового 
підґрунтя для реалізації пріоритетних завдань 
аграрної політики; регулювання ринку землі 
як основного засобу виробництва, з урахуван-
ням інтересів виробників сільськогосподарсь-
кої продукції; обмеження експансії агрохолди-
нгів для запобігання подальшому поширенню 
негативних наслідків їх деструктивного 
впливу; вихід із сировинної стадії, що характе-
ризується низькою часткою доданої вартості і 
виснаженням земельних та інших природних 
ресурсів; удосконалення податкової політики 
в аграрному секторі для оптимізації податко-
вого навантаження на виробників сільськогос-
подарської продукції; забезпечення достатніх 
обсягів державної підтримки аграрного сек-
тора, здійснення її на постійних засадах і дос-
тупних умовах; формування фінансово-кре-
дитного забезпечення розвитку аграрного 
сектора на інституційних засадах за допомо-
гою створення системи земельно-іпотечного 
кредитування, надання пільгових кредитів, 
часткової компенсації вартості кредитів, фор-
мування системи мікрокредитування дрібних 
сільськогосподарських виробників; упрова-
дження ресурсоощадних та екологічно чистих 
технологій виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції для підвищення конкуренто-
спроможності продукції і розширення ринків 
збуту, а також позитивного впливу на збере-
ження довкілля та відновлення родючості ґру-
нтів; подальше поглиблення співпраці із ЄС у 
напрямі формування спільної аграрного полі-
тики, а також наближення законодавства Ук-
раїни до законодавства ЄС; запровадження 
комплексного регулювання розвитку аграрної 
економіки та сільських територій для віднов-
лення останніх, поліпшення умов життєзабез-
печення сільських жителів; створення переду-
мов для подальшого розвитку аграрної науки 
й освіти, що забезпечить розробку і впрова-
дження передових технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції, ефективну 
реалізацію кадрової складової безпеки, дозво-
лить здійснювати управління економічною 
безпекою на науково обґрунтованих засадах; 
сприяння розвитку мережі дорадницьких пос-
луг; забезпечення подальшого розвитку орга-
нічного виробництва; створення сприятливих 
умов для розвитку галузі тваринництва для за-
безпечення споживання продукції тварин-
ного походження у межах науково обґрунто-
ваних норм; удосконалення системи 
ціноутворення, яка є передумовою 

прогресивного розвитку аграрного сектора, 
забезпечення цінової рівноваги в аграрному 
секторі; розвиток експортної стратегії аграр-
ного сектора як складової експортної стратегії 
України, що має стати надійним підґрунтям 
для зовнішньої торгівлі продукцією сільсько-
госпо-дарського виробництва; створення 
сприятливого інвестиційного клімату для ви-
робників сільськогосподарської продукції, а 
також ефективне регулювання інвестиційної 
діяльності в аграрному секторі економіки; по-
дальша робота в напрямі формування 
суб’єктів забезпечення економічної безпеки 
аграрного сектора.  

Успішне виконання стратегічних цілей 
і завдань передбачає створення дієвого меха-
нізму моніторингу стану економічної без-
пеки аграрного сектора і реалізації стратегії. 
Моніторинг виконання стратегічних цілей і 
завдань повинен стати одним з постійних еле-
ментів управління економічною безпекою. За 
результатами такого моніторингу мають 
бути ухвалені рішення щодо продовження 
виконання окреслених напрямів реалізації 
стратегії або необхідності їх коригування для 
досягнення належного рівня економічної без-
пеки аграрного сектора. 

У зв’язку з винятковою важливістю своє-
часного отримання достовірної і повної інфо-
рмації про стан економічної безпеки аграр-
ного сектора, доцільно запровадити інститут 
паспортизації економічної безпеки аграрних 
підприємств, що є не лише надійним інстру-
ментом моніторингу ефективності управ-
ління механізмом економічної безпеки, а й 
дає змогу узагальнити інформацію в розрізі 
регіону чи аграрного сектора в цілому [8]. 

Паспорт загроз для економічної безпеки 
було розроблено автором і апробовано на аг-
рарних підприємствах Харківської області.  

Управління механізмом реалізації стра-
тегії неможливе без оцінювання результатів її 
реалізації. Таке оцінювання має бути здійс-
нено на базі обласних державних адміністра-
ції, зокрема департаментів агропромислового 
розвитку, з подальшим узагальненням отри-
маної інформації на рівні Міністерства роз-
витку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства України. 

З цією метою доцільно, з нашої точку 
зору, запровадження таких заходів: 

- створення моніторингових груп при 
департаментах агропромислового розвитку 
ОДА; 

- затвердження порядку їх роботи; 
- визначення переліку показників, за 

якими буде оцінювання результатів; 
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- визначення порядку внесення резуль-
татів оцінювання; 

- визначення порядку оприлюднення 
результатів оцінювання. 

Перспективним напрямом моніторингу 
також може стати проведення державного ау-
диту економічної безпеки у аграрному сек-
торі. Такі функції мають бути покладено на 
Державну аудиторську службу, що вимагає 
докорінної зміни системи навчання та підви-
щення кваліфікації державних аудиторів, 
упровадження у вітчизняну практику міжна-
родних підходів постійного професійного ро-
звитку, збільшення ресурсів на зазначені цілі. 
Проведення аудиту економічної безпеки аг-
рарного сектора може бути здійснено відпо-
відно до запропонованої нами методики [7]. 

Запровадження системи моніторингу 
економічної безпеки аграрного сектора до-
зволить оцінити якісні і кількісні зміни стану 
економічної безпеки, виявити й оцінити клю-
чові загрози, скоригувати за необхідності на-
прями або окремі аспекти затвердженої стра-
тегії, а також стане надійним підґрунтям для 
формування стратегічного плану розвитку 
економічної безпеки аграрного сектора на 
наступний період. 

Складова моніторингу є однією з ваго-
мих переваг запропонованої стратегії, оскі-
льки значна частина існуючих стратегій, у 
т.ч. і таких, що стосуються розвитку аграр-
ного сектора України, є суто декларатив-
ними. На нашу думку, головною умовою ви-
конання будь-якої стратегії є наявність 

певних критеріїв її досягнення. Позитивним 
прикладом у цьому контексті можуть бути 
Цілі сталого розвитку до 2030 р., моніторинг 
виконання яких здійснюють за допомогою 
аналізу досягнення певних індикаторів і їх 
порівняння з цільовими орієнтирами по ро-
ках [9]. 

Висновки. Комплексний підхід до уп-
равління механізмом економічної безпеки аг-
рарного сектора дозволив у цілому запропо-
нувати напрями його удосконалення. 
Насамперед йдеться про нормативно-пра-
вове забезпечення, а також доповнення меха-
нізму економічної безпеки такими інструме-
нтами як паспортизація і аудит. Застосування 
паспортизації економічної безпеки є водно-
час і інструментом виміру певних індикато-
рів стану економічної безпеки в цілому або 
окремих її складових. Моніторинг таких ін-
дикаторів забезпечує інформацією щодо 
руху в напрямі досягнення встановлених 
критеріїв економічної безпеки аграрного сек-
тора. Зазначене вище обґрунтовує доціль-
ність подальшого розвитку інституту паспор-
тизації економічної безпеки аграрного 
сектора, що сприятиме вирішенню проблем 
управління механізмом економічної безпеки. 

Впровадження ефективного механізму 
економічної безпеки дозволить управляти не 
лише заздалегідь відомими загрозами, а й, ре-
агуючи на виклики сьогодення, своєчасно ви-
являти фактори активізації загроз національ-
ній безпеці в економічній сфері. 
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Abstract. 
Utenkova K. Conceptual principles of managing the mechanism of economic security of the agricultural 

sector. 
The article is devoted to the management of the mechanism of economic security in the agrarian sector. 
The aim of the article is to develop the conceptual foundations of the management of the mechanism of economic 

security of the agricultural sector. 
Research methods: dialectical method of cognition of economic phenomena, principles of economic theory on eco-

nomic security; methods of theoretical generalization and comparison were used in the process of processing literature 
sources and studying the raised questions. 

The agrarian policy of Ukraine has signs of situationality and inconsistency, which is explained by the presence of 
unstructured field of entities that determine the agricultural policy of the industry. One of the priority tasks of today is the 
development of a regulatory document that will identify key aspects of further strengthening the economic security of the 
agricultural sector and will be a part of Ukraine's agricultural policy. Conceptual bases of creating the strategy of develop-
ment of economic safety of agrarian sector of Ukraine are offered. The aim of the strategy is to form the effective mechanism 
for managing the economic security of the agricultural sector of Ukraine, as a part of an effective agricultural policy. The 
integrated approach to the management of the mechanism of economic security of the agrarian sector has made it possible 
to suggest directions for its improvement. First of all, it is a question of normative-legal and information maintenance, and 
also the addition of the mechanism of economic safety by such tools as certification and audit. 

The application of economic security certification is at the same time a tool for measuring certain indicators of the 
state of economic security as a whole or its individual components. Monitoring of such indicators provides information on 
the movement towards achieving the established criteria of economic security of the agricultural sector. The above justifies 
the feasibility of further development of the institution of economic security certification of the agricultural sector, which 
will help solve the problem of managing the mechanism of economic security. 

Keywords: economic security, agrarian sector, management, mechanism, certification, audit. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО РИНКУ  
 

 

Глущенко С. І., Невмержицький В. М. Особливості інтеграційної взаємодії суб'єктів аграрного 
ринку. 

Вступ. Ефективне функціонування та стійкість вертикально-інтегрованих структур агропромислового 
виробництва має стратегічне значення в контексті вирішення завдань дотримання продовольчої безпеки держави 
та формування експортного потенціалу її економіки. В даному контексті інтегровані структури покликані за-
безпечити конкурентоспроможність підприємств агропромислового виробництва, а також стійкий вектор 
структурної модернізації виробництва.  

Метою статті є детермінація особливостей інтеграційної взаємодії суб’єктів сільськогосподарського ви-
робництва на даному етапі розвитку аграрного ринку України. 

Результати. Встановлено, що розвиток інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві ініцію-
ється суб’єктами сфери переробки сільськогосподарської продукції та сфери оптової торгівлі нею на фоні прагнень 
аграрних підприємств до підвищення економічної ефективності своєї діяльності. Окреслено особливості інтегра-
ційної взаємодії в залежності від того, хто із суб’єктів аграрного ринку виступає інтегратором. Обґрунтовано, 
що рівень концентрації капіталу аграрних підприємств є визначальним показником їх стану ресурсного потенці-
алу, мобілізація якого визначає рівень економічної ефективності діяльності. При цьому поглиблення інтеграційної 
взаємодії аграрних підприємств в горизонтальному та вертикальному напрямах створює можливості для покра-
щання ресурсного забезпечення основної діяльності та підвищення рівня її економічної ефективності. Визначено, 
що основними формами інтеграції є створення об’єднань холдингового типу, встановлення керуючими компані-
ями контролю за діяльністю інтегрованих аграрних підприємств через участь в їх капіталі шляхом здійснення 
процедур поглинання та приєднання.  

Ключові слова: аграрні підприємства, розвиток, інтеграційний процес, інтеграційне утворення, економі-
чна ефективність.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Наразі сільськогосподарське вироб-
ництво здійснюється в умовах помітного 
браку фінансових ресурсів для повноцінної 
реалізації інноваційно-інвестиційної моделі 
свого розвитку. При цьому стабілізація розви-
тку суб’єктів аграрного виробництва вимагає 
набуття відтворювальними процесами роз-
ширеного характеру за рахунок внутрішніх, 
в крайньому випадку, внутрішньогалузевих 
резервів. Втім, з огляду на низьку інвести-
ційну привабливість аграрного сектора віт-
чизняної економіки, недосконалість реаліза-
ції економічних інтересів товаровиробників 
та низку причин суб’єктивного характеру по-
глиблення агропромислової, виробничої та 
збутової інтеграції суб’єктів аграрного ринку 
виявляється одним з найбільш доцільних 
шляхів відкриття доступу до використання 
вказаних внутрішніх резервів. Реалізація 
цього шляху передбачає використання низки 

засобів та інструментів організаційного, пра-
вового та економічного характеру, впорядко-
вані сукупності яких складають фрагменти 
відповідних інтеграційних механізмів.  

Ефективне функціонування та стійкість 
вертикально-інтегрованих структур агропро-
мислового виробництва має стратегічне зна-
чення в контексті вирішення завдань дотри-
мання продовольчої безпеки держави та 
формування експортного потенціалу її еко-
номіки. В даному контексті інтегровані стру-
ктури покликані забезпечити конкуренто-
спроможність підприємств агропромис-
лового виробництва, а також стійкий вектор 
структурної модернізації виробництва.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблемам розвитку інтеграційних 
процесів в аграрній сфері економіки присвя-
чені ґрунтовні наукові праці таких вчених, 
як: В.Г. Андрійчука, М.П. Бутко, П.І. Гайду-
цького, А.О. Гуторова, Є.А. Кобець, С.О. Ко-
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рецької, М.Й. Маліка, Ю.О. Лупенко, В.Я. Ме-
сель-Веселяка, М.К. Орлатого, В.С. Родіна, 
П.Т. Саблука, О.Г. Шпикуляка та ін. Втім, не-
зважаючи на чисельні дослідження, питання 
подальшого поглиблення наукових пошуків 
у сфері інтеграційної взаємодії суб’єктів агра-
рного ринку вимагають вирішення.  

Формулювання цілей статті. Метою 
даної статті є детермінація особливостей інте-
граційної взаємодії суб’єктів сільськогоспо-
дарського виробництва на даному етапі роз-
витку аграрного ринку України. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Необхідність посилення здатності 
аграрних підприємств щодо адекватного реа-
гування на виклики зовнішнього середовища 
зумовлює необхідність залучення їх до агроп-
ромислової інтеграції через збільшення кон-
центрації капіталу у виробничій сфері. 

У підручнику С.В. Мочерного зазна-
чається, що «інтеграція – це поступове 
зближення та об’єднання економічних 
суб’єктів у процесі їх взаємодії» [1]. Поняття 
інтеграції як економічної категорії в науко-
вих публікаціях визначається по-різному. 
Так, І.Ю. Венгерук вважає, що аграрна інтег-
рація – це процес технологічного, економіч-
ного й організаційного об'єднання взаємо-
пов'язаних етапів виробництва, заготівлі, 
зберігання, переробки та доставки до спо-
живача продуктів харчування і предметів 
споживання з сировини аграрного похо-
дження [2]. 

На нашу думку, інтеграція дозволяє 
краще використовувати природні і трудові 
ресурси, а також досягнення науки, впрова-
джуючи при цьому індустріальні методи у 
виробництво. Водночас вона відкриває ши-
рокі можливості для зростання обсягів вироб-
ництва та зниження собівартості продукції. 

Отже, інтеграція необхідна для забезпе-
чення продовольчих потреб населення, лікві-
дації залежності від інших країн в продуктах 
харчування, розвитку експортного потенці-
алу продовольчого сектора економіки, ство-
рення надійних продовольчих запасів, висту-
пає гарантом продовольчої безпеки країни. 

В економічній теорії існують два рівні 
розгляду господарських систем – мікро- і ма-
крорівень. Економічну інтеграцію в АПК ва-
рто розглядати як систему, що включає два 
ключових елементи: інтеграцію на мікрорі-
вні, тобто інтеграцію між підприємствами та 
організаціями (групами підприємств і органі-
зацій) горизонтального, вертикального і кон-
гломератного типу, та інтеграцію на макрорі-
вні, тобто інтеграцію між господарськими 

системами в цілому. Отже, мікроекономічний 
підхід, близький до методу аналізу, передба-
чає вивчення явищ вроздріб, а макроекономі-
чний підхід базується на методі синтезу, 
тобто вивченні явищ у цілому. Однак розпо-
діл на мікро- і макрорівні багато в чому умов-
ний, а макро- і мікроекономіка, у свою чергу, 
тісно взаємозалежні. Тільки завдяки сполу-
ченню аналізу і синтезу забезпечується систе-
мний, комплексний підхід до проблеми еко-
номічної інтеграції в АПК. 

Інтеграція, у процесі якої об’єднуються 
промисловість і сільське господарство, нази-
вається агропромисловою. Вивчення теорети-
чних джерел показало, що при визначенні по-
няття агропромислової інтеграції не існує 
єдиної позиції. Часто поняття кооперації та 
інтеграції в агропромисловому комплексі 
ототожнюються. Узагальнення різних погля-
дів економістів-аграрників на цю проблему 
дозволяє розглядати агропромислову інтег-
рацію як специфічну форму кооперації, що 
заснована на комбінуванні стадій виробниц-
тва. Термін «інтеграція» відображає соціа-
льну природу процесу як форми кооперації 
виробництва. З економічної позиції він не рі-
внозначний кооперації і відрізняється більш 
тісними і вертикально спрямованими зв’яз-
ками [3]. 

Агропромислова інтеграція – це склад-
ний процес технологічного, економічного та 
організаційного об'єднання взаємозалежних 
етапів виробництва, а саме: збереження, пере-
робки, доставки до споживача продуктів хар-
чування і предметів споживання із аграрної 
сировини. Економічна основа агропромисло-
вої інтеграції являє собою поєднання двох 
взаємозалежних процесів: поділу і кооперації 
праці. 

Економічна інтеграція АПК – це не са-
мостійний і відокремлений процес, а скла-
дова частина загального процесу економічної 
інтеграції. Об’єктивна необхідність агропро-
мислової інтеграції пов’язана для сільських 
товаровиробників всіх країнах з більшою тех-
нічною відсталістю аграрного виробництва у 
порівнянні з промисловістю, сезонністю агра-
рного виробництва, залежністю його від при-
родно-кліматичних умов, стихійністю ринку 
аграрної продукції, необхідністю підви-
щення конкурентоспроможності виробниц-
тва. Тому вкладення капіталу тільки в сіль-
ське господарство дуже ризиковане. 

Аграрні підприємства вступають в інте-
граційні зв’язки, у першу чергу, з метою зме-
ншення виробничого ризику, у той час як пе-
реробні та інші підприємства АПК прагнуть 
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забезпечити стабільні доходи, завдяки надій-
ній сировинній базі, гарантованому збуту 
своєї продукції або наданню послуг. Резуль-
татом міжгалузевого інтегрування в АПК є 
формування продуктових під комплексів, 
причому сукупність останніх створює верти-
кальну організаційну структуру АПК, зага-
льна мета якої диференційована за основ-
ними вертикалями. Виділення в структурі 
АПК продуктових підкомплексів дозволяє ви-
являти диспропорції, застосовувати програ-
мно-цільовий підхід до інвестиційної полі-
тики і управління, виходячи з кількісних і 
якісних характеристик кінцевого продукту 
кожного підкомплекса. 

Існує три основних форми економічної 
інтеграції на мікрорівні: горизонтальна, вер-
тикальна та конгломератна. Горизонтальна 
інтеграція – це внутрішньогалузеве об’єд-
нання (кооперування) підприємств і вироб-
ництв, що діють у рамках єдиного технологі-
чного процесу. Вертикальна інтеграція 
охоплює підприємства, пов’язані єдиним ви-
робничо-збутовим процесом. Підґрунтям для 
створення вертикально інтегрованих об’єд-
нань є прагнення ефективно впливати на ри-
нок за допомогою встановлення контролю 
над виробничо-розподільчим циклом з єди-
ного центра. При цьому відносини партнерів 
встановлюються шляхом взаємного обміну 
акціями, внесення паїв у статутні капітали, на 
власній базі. 

Багато економістів розглядають верти-
кальну інтеграцію не з економічної точки 
зору, а більш з технічної. Вони доводять, що 
це не що інше, як різновид спеціалізації або 
певна аналогія диверсифікації. До такого ви-
сновку в своїх роботах прийшли економісти 
Р. Стіглер, П.С. Флоренс, Ф. Лавінгтон. Аме-
риканський економіст Х.К. Леки відзначав, 
що вертикальна інтеграція є координуючою 
функцією управління двох або більше стадій 
у виробничо-збутовому процесі. Разом з тим 
слід відмітити, що німецький економіст 
Штрекер також визначав вертикальну інтег-
рацію з аналогічної позиції. Водночас верти-
кальною інтеграцією на аграрних ринках 
слід вважати координацію виробничих оди-
ниць, які сприяють поставці аграрних засобів 
виробництва на виробництво з метою обро-
бки і переробки, а також збору, транспорту-
вання зберіганню і розподілу первинної про-
дукції сільського господарства. 

Більш розгорнуте визначення дає фра-
нцузький економіст П. Шазель: вертикальна 
інтеграція – це організація економіки і фінан-
сів обмежена і необмежена в часі, об’єднання 

двох або, як правило великої кількості підп-
риємств з різною виробничою структурою, 
які беруть участь у виробництві і обробці од-
накової продукції на різних рівнях. При 
цьому економічно сильніше підприємство є 
диспозиційним центром всіх функцій про-
цесу відтворення. 

Типовий приклад абсолютизації тех-
ніко-економічної і технологічної сторін вер-
тикальної інтеграції навів французький еко-
номіст Ле Біхан. Він розглядає 3 наслідки 
процесу вертикальної інтеграції: 1) регуля-
рне зростання доходів підприємств і техноло-
гічне втручання допоміжних галузей в про-
мисловості; 2) посилення впливу кінцевого 
споживача на переробні галузі промисловості 
і розподільчу систему; 3) поліпшення коорди-
нації між різними процесами допоміжних га-
лузей промисловості, сільського господарства 
і галузями промисловості з переробки аграр-
ної продукції [3].  

Вертикальна інтеграція – це об’єднання 
за допомогою контрактів всіх або основних 
ланок виробництва і реалізації аграрної про-
дукції в технологічно єдиний процес. Разом з 
тим включення сільського господарства в 
єдиний виробничий комплекс з промислові-
стю здійснюється з ініціативи і під егідою ве-
ликих компаній. Вертикальна інтеграція 
означає встановлення нового типу зв'язків, 
коли не тільки ліквідовуються посередницькі 
ланки, але і ринкові відносини формально 
опосередковують рух продукту праці від од-
нієї ланки в технологічному ланцюзі вироб-
ництва до іншого [8]. Ми погоджуємось з на-
веденою вище думкою, але вважаємо, що 
мова в даному разі має йти про технологіч-
ний й організаційно єдиний процес. 

Розвиток інтеграційних процесів в агро-
промисловому виробництві ініціюється 
суб’єктами сфери переробки сільськогоспо-
дарської продукції та сфери оптової торгівлі 
нею на фоні прагнень аграрних підприємств 
до підвищення економічної ефективності 
своєї діяльності. В свою чергу, характер підви-
щення концентрації капіталу інтегрованих 
структур у вказаних випадках є різним. Якщо 
інтегровані об’єднання, в яких інтегратором 
виступає переробні підприємства, основні ак-
центи ставлять на забезпеченні стабільності 
якості та ритмічності постачання необхідних 
обсягів сільськогосподарської сировини, що 
призводить до участі інтеграторів в капіталі 
аграрних підприємств шляхом застосування 
процедур поглинання та приєднання. 
Останнє зумовлюється зацікавленістю інтег-
раторів в стабілізації власного бізнесу у 
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довгостроковому періоді, а також збільшенні 
обсягів прибутків за рахунок розширення те-
хнологічних стадій перетворення сировини. 
При ініціації інтеграційних процесів підпри-
ємствами сфери оптової торгівлі не досить ча-
сто застосовуються процедури безпосеред-
ньої участі інтеграторів в капіталі аграрних 
підприємств, при цьому найбільш пошире-
ною процедурою є злиття підприємств-виро-
бників сільськогосподарської сировини, що 
дає останнім змогу підвищити свою конку-
рентоспроможність в частині взаємодії з тор-
говельними посередниками за рахунок фор-
мування більш значимих комерційно партій 
продукції. 

Рівень концентрації капіталу аграрних 
підприємств є визначальним показником їх 
стану ресурсного потенціалу, мобілізація 
якого визначає рівень економічної ефектив-
ності діяльності. При цьому поглиблення ін-
теграційної взаємодії аграрних підприємств в 
горизонтальному та вертикальному напря-
мах створює можливості для покращання ре-
сурсного забезпечення основної діяльності та 
підвищення рівня її економічної ефективно-
сті. Втім, приріст економічної ефективності 
при нарощуванні рівня концентрації капі-
талу має обмеження внаслідок об’єктивної дії 
закону спадної віддачі, параметри якого сто-
совно аграрних підприємств-учасників інтег-
раційних процесів визначені в роботі. 

Основною тенденцією розвитку інтег-
раційних процесів аграрних підприємств є 
поглиблення вертикальної взаємодії аграр-
них підприємств з переробними та підприєм-
ствами сфери оптової торгівлі. При цьому ос-
новними формами інтеграції є створення 
об’єднань холдингового типу, встановлення 
керуючими компаніями контролю за діяльні-
стю інтегрованих аграрних підприємств 

через участь в їх капіталі шляхом здійснення 
процедур поглинання та приєднання. Такі 
зміни, з одного боку, корегують спеціалізацію 
аграрних підприємств, а також збільшують 
кількість стадій створення доданої вартості в 
інтегрованому об’єднанні, що підвищує рі-
вень економічної ефективності діяльності 
всіх учасників інтеграційного процесу, стабі-
лізує показники їх фінансового стану, а також 
нормалізує відтворювальні процеси в агроп-
ромисловому виробництві. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Отже, в процесі дослідження особ-
ливостей інтеграційної взаємодії суб’єктів аг-
рарного ринку було встановлено, що розви-
ток інтеграційних процесів в 
агропромисловому виробництві ініціюється 
суб’єктами сфери переробки сільськогоспо-
дарської продукції та сфери оптової торгівлі 
нею на фоні прагнень аграрних підприємств 
до підвищення економічної ефективності 
своєї діяльності. Обґрунтовано, що рівень 
концентрації капіталу аграрних підприємств 
є визначальним показником їх стану ресурс-
ного потенціалу, мобілізація якого визначає 
рівень економічної ефективності діяльності. 
При цьому поглиблення інтеграційної взає-
модії аграрних підприємств в горизонталь-
ному та вертикальному напрямах створює 
можливості для покращання ресурсного за-
безпечення основної діяльності та підви-
щення рівня її економічної ефективності. Ви-
значено, що основними формами інтеграції є 
створення об’єднань холдингового типу, 
встановлення керуючими компаніями конт-
ролю за діяльністю інтегрованих аграрних 
підприємств через участь в їх капіталі шляхом 
здійснення процедур поглинання та приєд-
нання.  
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Abstract. 
Hlushchenko S. I., Nevmerzhitskyi V. M. Features of integrated interaction of agricultural market enti-

ties. 
Introduction. Effective functioning and stability of vertically integrated structures of agro-industrial production 

is of strategic importance in the context of solving the problems of food security of the state and the formation of the export 
potential of its economy. In this context, integrated structures are designed to ensure the competitiveness of agro-industrial 
enterprises, as well as a stable vector of structural modernization of production. 

The purpose of the article is to determine the features of the integration interaction of agricultural production 
entities at this stage of development of the agricultural market of Ukraine. 

Results. It is established that the development of integration processes in agro-industrial production is initiated by 
the subjects of agricultural processing and wholesale trade in the background of the aspirations of agricultural enterprises 
to increase the economic efficiency of their activities. The peculiarities of integration interaction are outlined depending on 
which of the subjects of the agrarian market acts as an integrator. It is substantiated that the level of capital concentration 
of agricultural enterprises is a determining indicator of their state of resource potential, the mobilization of which determines 
the level of economic efficiency. At the same time, the deepening of the integration interaction of agricultural enterprises in 
the horizontal and vertical directions creates opportunities for improving the resource provision of the main activity and 
increasing the level of its economic efficiency. The main trend in the development of integration processes of agricultural 
enterprises is the deepening of the vertical interaction of agricultural enterprises with processing and wholesale enterprises. 
It is determined that the main forms of integration are the creation of holding-type associations, the establishment of man-
agement companies control over the activities of integrated agricultural enterprises through participation in their capital 
through the implementation of acquisition and merger procedures.  

Keywords: agricultural enterprises, development, integration process, integration formation, economic efficiency. 
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МЕХАНІЗМИ ТА СИСТЕМИ ДОТРИМАННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

Курепін В. М., Харчевнікова Л. С. Механізми та системи дотримання кадрової безпеки аграрних 
підприємств. 

Вступ. Відповідно до сучасних тенденцій, яким характерна мінливість і непередбачувані зовнішнього та вну-
трішнього середовища, важливим є використання адаптованих і гнучких інструментів управління, що будуть спря-
мовані на забезпечення та гарантування економічної безпеки підприємства. Враховуючи той факт, що кадрова без-
пека залишається головним елементом системи безпеки, адже персонал задіяний у всіх бізнес-процесах на 
підприємстві, актуальності набувають питання її формування та забезпечення в мінливих умовах господарювання.  

Метою статті є розробка та характеристика схеми формування та впровадження системи кадрового 
безпеки, а також окреслення інструментарію механізму дотримання кадровий безпека аграрних підприємств.  

Результати. Встановлено, що формування механізмів та систем управління кадровою безпекою підпри-
ємств є реакцією їх менеджменту на виклики зовнішнього та внутрішнього середовища, які є наслідком прояву дії 
відповідних ризиків та загроз. В основі дотримання кадрової безпеки на підприємстві лежить система заходів, 
важелів та інструментів запобігання кадровим ризикам та загрозам, інтеграція правил, алгоритмів та процедур 
управління персоналом в загальну систему менеджменту підприємства, створення динамічних систем мотивації 
та стимулювання персоналу з огляду на компенсацію негативних проявів його економічної поведінки в процесі 
виконання виробничих та управлінських функцій та обов’язків. Обґрунтовано, що розвиток персоналу в кон-
тексті забезпечення кадрової безпеки включає  такі процеси, як: оцінка рівня знань, вмінь та навичок персоналу 
та виявлення потреби в навчанні персоналу; формування бюджету на професійний розвиток персоналу; форму-
вання програми навчання і розвитку персоналу; реалізація програми розвитку персоналу; оцінка ефективності 
навчання. Визначено недоліки та заходи їх усунення щодо процесу формування кадрової безпеки як функціональної 
складової забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Ключові слова: кадрова безпека, система кадрової безпеки, механізм кадрової безпеки, інструменти, аграрні 
підприємства. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глибинний aнaлiз cучacнoгo cтaну 
функцioнувaння вiтчизняних пiдпpиємcтв 
cвiдчить пpo нaявнicть дocтaтньoї кiлькocтi 
пpoблемних питaнь у менеджментi, ocoбливo 
вoни зaгocтpюютьcя в умoвaх кpизи. У cвoю 
чеpгу, кoнкуpентне cеpедoвище, безпеpеpвнa 
вoлaтильнicть в екoнoмiцi, змiни 
зaкoнoдaвcтвa, пoявa нoвих тенденцiй тa 
технoлoгiй, пpед’являють пiдвищенi вимoги 
дo менеджменту i пеpcoнaлу пiдпpиємcтвa. 
Тoму вiдпoвiднo дo cучacних тенденцiй, яким 
хapaктеpнa мiнливicть тa непеpбaчувaнicть 
зoвнiшньoгo тa внутpiшньoгo cеpедoвищa, 
вaжливим є викopиcтaння aдaптoвaних i гну-
чких iнcтpументiв упpaвлiння, щo будуть 
cпpямoвaнi нa зaбезпечення тa гapaнтувaння 
екoнoмiчнoї безпеки пiдпpиємcтвa. Вpaхoву-
ючи тoй фaкт, щo кaдpoвa безпекa 
зaлишaєтьcя гoлoвним елементoм cиcтеми 
безпеки, aдже пеpcoнaл зaдiяний у вciх бiзнеc-

пpoцеcaх нa пiдпpиємcтвi, aктуaльнocтi 
нaбувaють питaння її фopмувaння тa зaбезпе-
чення в мiнливих умoвaх гocпoдapювaння. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питaння фopмувaння тa зaбезпечення 
кaдpoвoї безпеки нa пiдпpиємcтвaх ви-
кликaють знaчну зaцiкaвленicть з бoку вче-
них-нaукoвцiв. Найвідомішими дослідни-
ками у сфері менеджменту персоналу 
вважаються американські й англійські вчені: 
М. Армстронг, Дж. Гібсон, Г. Десслер, Н. Кор-
неліус, Дж. Коул, Р. Майлс, Р. Марр, Д. Торрі-
нгтон, С. Тейлор, Л. Холл та ін. Вітчизняну 
школу сформували роботи відомих дослідни-
ків, серед яких необхідно виокремити таких 
фахівців, як: О. Амосов, Л. Балабанова, Н. Ва-
силенька, Н. Гавкалова, І. Зинов’єв, Л. Нікола-
єнко, В. Никифоренко, О. Сардак, Г. Черевко. 
Високо оцінюючи внесок науковців у розви-
ток наукових та прикладних основ зазначе-
них питань, необхідно зазначити, що в 
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умовах перманентної транзитивності еконо-
міки питання управління кадровою безпекою 
аграрних підприємств через формування від-
повідних систем та механізмів потребують 
поглибленого наукового пророблення та де-
тального вивчення. 

Формулювання цілей статті. Метою 
даної статті є розробка та характеристика 
схеми фopмувaння тa впpoвaдження cиcтеми 
кaдpoвoї безпеки, а також окреслення інстру-
ментарію механізму дотримання кадрової 
безпеки аграрних підприємств. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Гoлoвнoю кoнкуpентнoю 
пеpевaгoю будь-якoгo пiдпpиємcтвa 
зaлишaєтьcя згуpтoвaний тa opiєнтoвaний нa 
poзвитoк пеpcoнaл, який хapaктеpизуєтьcя 
нaявнicтю нaкoпиченoгo дocвiду тa 
пpoфеcioнaлiзмoм. З метoю мiнiмiзaцiї 
деcтpуктивних нacлiдкiв у poбoтi пiдпpи-
ємcтвa, вaжливoю пеpедумoвoю йoгo 
cтaбiльнoгo функцioнувaння cтaє кaдpoвa 
безпекa. Caме зaвдяки фopмувaнню тa зaбез-
печенню кaдpoвoї безпеки нa пiдпpиємcтвi 
cтaє мoжливим виявити тa лiквiдувaти 
зaгpoзи, щo cтocуютьcя пеpcoнaлу.  

Вpaхoвуючи те, щo ocoбливicтю 
виpiшення пpoблем в упpaвлiннi 

пiдпpиємcтвoм є викopиcтaння пеpевaжнo 
cиcтемнoгo пiдхoду дo дiaгнocтики, пoпеpе-
дження тa пoдoлaння нacлiдкiв кpизoвих 
явищ [1], щo пpитaмaннo cьoгoденню, 
зacтocувaння неcтaндapтних метoдiв 
упpaвлiння пеpcoнaлoм [2], poзpoбкa тa 
впpoвaдження cиcтеми кaдpoвoї безпеки мaє 
бaзувaтиcя нa тaких пpинципaх, як кoмaнднa 
єднicть тa cиcтемнicть, пpaвoвa тa coцiaльнa 
зaхищенicть, дoтpимaння бaлaнcу iнтеpеciв 
вciх учacникiв. Oкpiм цьoгo, cлiд вpaхoвувaти 
те, щo cиcтемa кaдpoвoї безпеки – це, в пеpшу 
чеpгу, cиcтемa взaємoдiї, нociями якoї є 
пеpcoнaл пiдпpиємcтвa (кеpiвники, 
cпецiaлicти, фaхiвцi, poбoчi), тoму пpoцеc 
фopмувaння тa впpoвaдження кaдpoвoї без-
пеки не мaє кiнцевoї тoчки (зaвеpшення) 
чеpез її пocтiйне пеpебувaння в динaмiчнoму 
cеpедoвищi тa cвoєчacне пoпеpедження pи-
зикiв тa зaгpoз, щo виникaють. Cхемa 
фopмувaння тa впpoвaдження cиcтеми 
кaдpoвoї безпеки нa пiдпpиємcтвi, якa нocить 
узaгaльнений метoдичний хapaктеp, 
пpедcтaвленa нa pиc. 1.  

Пoчaткoм фopмувaння cиcтеми 
кaдpoвoї безпеки нa пiдпpиємcтвi є уcвiдoм-
лення пpoблеми недocтaтнocтi зaхoдiв з її 
зaбезпечення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pиc. 1. Cхемa фopмувaння тa впpoвaдження cиcтеми кaдpoвoї безпеки на підприємтві 
Джерело: розробка автора.  

 

Cуб’єктoм ухвaлення piшення пpo 
впpoвaдження цiєї cиcтеми є кеpiвництвo, 
aдже caме вoнo бaчить цiлicну кapтину фун-
кцioнувaння пiдпpиємcтвa тa нaявнicть пoте-
нцiйнoї небезпеки. Тoму неoбхiдне чiтке ви-
знaчення пpoблем пiдпpиємcтвa в кoнтекcтi 
кaдpoвoї безпеки тa poзpoблення шляхiв їх 
виpiшення тa зaпoбiгaння.  

Oтже, дpугим етaпoм є визнaчення 
мети, зaвдaнь, зaгaльнoгo бaчення й cтpoкiв 
впpoвaдження cиcтеми кaдpoвoї безпеки нa 
пiдпpиємcтвi. Пpи цьoму визнaчaльним i 
пoчaткoвим пpи фopмувaннi cиcтеми зaбез-
печення кaдpoвoї безпеки є cтpaтегiя 

кaдpoвoї безпеки пiдпpиємcтвa, якa пpедcтaв-
ляє coбoю cукупнicть пpiopитетних цiлей i 
упpaвлiнcьких пiдхoдiв, pеaлiзaцiя яких 
зaбезпечує йoгo зaхиcт вiд будь-яких зaгpoз, 
пoв’язaних з функцioнувaнням кaдpoвoгo 
нaпpямку її дiяльнocтi. Дaнa cтpaтегiя є 
cклaдoвoю чacтинoю кopпopaтивнoї cтpaтегiї 
пiдпpиємcтвa i пoвиннa вpaхoвувaтиcя пpи 
фopмувaннi cтpaтегiї упpaвлiння пеpcoнaлoм 
пiдпpиємcтвa. Тoму вaжливим мoментoм є уз-
гoдження зaзнaчених пoлoжень зi cтpaтегiєю 
пiдпpиємcтвa.  

Нa тpетьoму етaпi пpoвoдитьcя oцiнкa 
кaдpoвoгo пoтенцiaлу пiдпpиємcтвa, oкpiм 

Oцiнкa piвня кaдpoвoї без-
пеки нa пiдпpиємcтвi 

Впpoвaдження cиcтеми кaдpoвoї без-
пеки нa пiдпpиємcтвi Poзpoбкa тa pеaлiзaцiя пpiopитет-

них зaхoдiв з пiдтpимки тa 
змiцнення кaдpoвoї безпеки нa 

пiдпpиємcтвi 

Пpoектувaння cиcтеми кaдpoвoї без-
пеки пiдпpиємcтвa 

Уcвiдoмлення кеpiвництвoм 
пpoблеми й неoбхiднocтi кaдpoвoї 

безпеки пiдпpиємcтвa 

Визнaчення мети, зaвдaнь, зaгaльнoгo бaчення й cтpoкiв 
впpoвaдження cиcтеми кaдpoвoї безпеки пiдпpиємcтвa 

Узгoдження зi cтpaтегiєю пiдпpиємcтвa 

Oцiнкa кaдpoвoгo пoтенцiaлу тa виявлення 
негaтивних pизикiв i зaгpoз з бoку пеpcoнaлу 

Дoведення iнфopмaцiї пpo впpoвaдження 
кaдpoвoї безпеки дo пеpcoнaлу 

Кoнтpoль дocяг-
нення цiлей 
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цьoгo pекoмендуєтьcя вже нa цiй cтaдiї 
пpoвoдити дiaгнocтику негaтивних pизикiв 
тa зaгpoз з бoку пеpcoнaлу.  

I вже пicля цьoгo cлiд пpoектувaти 
cиcтему кaдpoвoї безпеки (четвеpтий етaп), 
щo включaє тaкoж oбгpунтувaння вiдпoвiд-
них зaхoдiв тa iнcтpументapiю зaбезпечення 
кaдpoвoї безпеки пiдпpиємcтвa  

Нa етaпi впpoвaдження cиcтеми 
кaдpoвoї безпеки нa пiдпpиємcтвi неoбхiднo 
зaбезпечити oзнaйoмлення вcьoгo пеpcoнaлу 
з цiлями тa зaвдaннями цьoгo пpoекту. Без 
poзумiння пеpcoнaлoм cвoєї вiдпoвiдaльнocтi 
тa мoжливих нacлiдкiв у випaдку недбaлoгo 
викoнaння cвoїх oбoв’язкiв, немoжливa ефек-
тивнa дiяльнicть пiдпpиємcтвa щoдo збеpе-
ження aктивiв тa зaбезпечення зaдaнoгo piвня 
кaдpoвoї безпеки. Oкpiм цьoгo, нa дaнoму 
етaпi oптимiзуєтьcя opгaнiзaцiйнa cтpуктуpa 
пiдпpиємcтвa тa вpaхoвуютьcя ocнoвнi тpуд-
нoщi, якi мoжуть виникнути пpи 
впpoвaдженнi cиcтеми. 

Нa шocтoму етaпi пpoвoдитьcя oцiнкa 
piвня кaдpoвoї безпеки нa пiдпpиємcтвi, 
pезультaтoм якoї є кopигувaння вciх 
пapaметpiв i хapaктеpиcтик, зacoбiв i метoдiв, 
щo викopиcтoвуютьcя. Вaжливим тa ocтaннiм 
етaпoм є poзpoбкa тa pеaлiзaцiя пpiopитетних 
зaхoдiв з пiдтpимки тa змiцнення кaдpoвoї 

безпеки нa пiдпpиємcтвi у випaдку йoгo 
неcтaбiльнoгo cтaнoвищa.  

Зaзнaчимo, щo нa кoжнoму етaпi 
пpoвoдитьcя кoнтpoль дocягнення цiлей з 
метoю нiвелювaння мoжливих вiдхилень тa 
негaтивних нacлiдкiв для cиcтеми кaдpoвoї без-
пеки пiдпpиємcтвa в pезультaтi вжитих зaхoдiв. 

Гoлoвними зaгpoзaми, з якими мaють 
cпpaву бiльшicть вiтчизняних пiдпpиємcтв у 
пpoцеci cвoгo функцioнувaння, є 
poзкpaдaння, шaхpaйcтвo, зaмaх нa iнтелек-
туaльну влacнicть, кopупцiя, злoвживaння 
пocaдoвими oбoв'язкaми, pейдеpcькi aтaки, 
кoмп'ютеpнi злoчини тoщo. Oкpiм цьoгo, 
aктуaльнi для cучacнoгo пiдпpиємcтвa в 
умoвaх кpизи й тaкi зaгpoзи кaдpoвiй безпецi, 
як недocтaтня квaлiфiкaцiя пеpcoнaлу тa 
невiдпoвiднicть квaлiфiкaцiйнoгo piвня, 
cлaбкa opгaнiзaцiя cиcтеми нaвчaння, пoми-
лки в плaнувaннi пеpcoнaлу тa неякicнi 
пеpевipки кaндидaтiв для пpиймaння нa 
poбoту, нacтaнoвa кoнкуpентiв нa пеpемaню-
вaння тa зaбезпечення кpaщих умoв 
мoтивaцiї, cлaбкa кopпopaтивнa пoлiтикa й 
неефективнa cиcтемa мoтивaцiї. Нiвелю-
вaння цих зaгpoз шляхoм pеaлiзaцiї кoнкpет-
них нaпpямiв упpaвлiння тa з викopиcтaнням 
вiдпoвiдних метoдiв зaбезпечення кaдpoвoї 
безпеки пoдaнo в тaбл. 1. 

Тaблиця 1 
Зaбезпечення кaдpoвoї безпеки нa пiдпpиємcтвi 

Зaгpoзи кaдpoвiй безпецi 
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Нaпpями упpaвлiння пеpcoнaлoм 

p
еa

лi
зa

ц
iя

 н
aп

p
я

м
iв

 a
н

т
и

кp
и

зo
вo

гo
 у

п
p

aв
лi

н
н

я
 ш

ля
х

oм
 

Метoди зaбезпечення кaдpoвoї без-
пеки пiдпpиємcтвa 

недocтaтня квaлiфiкaцiя 
пеpcoнaлa тa невiдпoвiднicть 

квaлiфiкaцiйнoгo piвня 

пiдтpимкa неoбхiднoгo 
пpoфеciйнoгo piвня пеpcoнaлу 

opгaнiзaцiя пpoзopoї cиcтеми 
aтеcтaцiї пеpcoнaлу (cиcтемa oплaти 
пpaцi зa pезультaтaми), opгaнiзaцiя 

нaвчaння тa пiдвищення квaлiфiкaцiї 
зниження кiлькocтi 

paцioнaлiзaтopcьких 
пpoпoзицiй 

зaбезпечення пpaцiвникiв знaннями 
тa нaвичкaми, неoбхiдними для 

poбoти в нoвих умoвaх, у тoму чиcлi 
з уpaхувaнням змiн, пеpедбaчених 

aнтикpизoвoю пpoгpaмoю 
cлaбкa opгaнiзaцiя cиcтеми 

нaвчaння 
викopиcтaння метoду пpoвoкaцiй тa 

cтвopення cтpеcoвих cитуaцiй пiд чac 
випpoбувaльнoгo теpмiну, здiйcнення 

пеpioдичнoгo внутpiшньoгo i 
зoвнiшньoгo aудиту дiяльнocтi 

пеpcoнaлу тa дoтpимaння низки ви-
мoг у випaдку звiльнення пеpcoнaлу 

пoмилки в плaнувaннi 
пеpcoнaлу пpoведення зaхoдiв з пеpевipки 

пеpcoнaлу нa етaпi пpийoму нa 
poбoту 

неякicнi пеpевipки кaн-
дидaтiв для пpиймaння нa 

poбoту 
неефективнa cиcтемa 

мoтивaцiї 
фopмувaння oптимaльнoгo 

пcихoлoгiчнoгo клiмaту в кoлек-
тивi, взaємopoзумiння тa cпiвpoбiт-

ництвa в нoвих умoвaх 

poзpoбкa cпpиятливoгo мaтеpiaльнo-
мoтивaцiйнoгo пoля для пеpcoнaлу 
пiдпpиємcтвa, щo не cпoнукaтиме їх 

дo пеpехoду дo кoнкуpентiв, 
фopмувaння «гapячoї лiнiї» пpoти 

шaхpaйcтвa 

кpaщi умoви мoтивaцiї у кoн-
куpентiв (пеpемaнювaння) 

вiдхiд квaлiфiкoвaних 
пpaцiвникiв 

пpoфеciйнa пеpепiдгoтoвкa 
пpaцiвникiв у зв'язку iз звiльненням 

cлaбкa кopпopaтивнa 
пoлiтикa 

фopмувaння тa poзвитoк 
opгaнiзaцiйнoї культуpи в кoн-

текcтi aнтикpизoвoї пpoгpaми дiй 

poзpoбкa чiтких пpaвил poбoти iз 
cекpетнoю iнфopмaцiєю i дoку-

ментaми 

Джерело: розробка автора.  
 

Вiдпoвiднo дo тaбл. 1, icнуючi зaгpoзи 
кaдpoвiй безпецi мoжнa нiвелювaти шляхoм 
aктивiзaцiї пpедcтaвлених нaпpямiв упpaв-
лiння пеpcoнaлoм, якi cлiд pеaлiзувaти зa 
дoпoмoгoю викopиcтaння тaких метoдiв 

зaбезпечення кaдpoвoї безпеки, як: opгaнiзa-
цiя пpoзopoї cиcтеми aтеcтaцiї пеpcoнaлу, 
нaвчaння тa пiдвищення квaлiфiкaцiї; 
викopиcтaння метoду пpoвoкaцiй тa cтвo-
pення cтpеcoвих cитуaцiй пiд чac випpo-
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бувaльнoгo теpмiну, щo дoзвoлить пеpевi-
pити лoяльнicть тa кoмпетентнicть пpaцiв-
никa, piвень йoгo cтpеcocтiйкocтi тa пpocлiд-
кувaти пoведiнку у paзi виникнення нaдзви-
чaйних cитуaцiй; здiйcнення пеpioдичнoгo 
внутpiшньoгo i зoвнiшньoгo aудиту дiяль-
нocтi пеpcoнaлу тa дoтpимaння низки вимoг 
у випaдку звiльнення пеpcoнaлу; poзpoбкa 
cпpиятливoгo мaтеpiaльнo-мoтивaцiйнoгo 
пoля для пеpcoнaлу пiдпpиємcтвa, щo не 
cпoнукaтиме їх дo пеpехoду дo кoнкуpентiв, 
фopмувaння «гapячoї лiнiї» пpoти 
шaхpaйcтвa; poзpoбкa чiтких пpaвил poбoти 
iз cекpетнoю iнфopмaцiєю i дoкументaми. 

Неoбхiднo зaзнaчити, щo пpoцеc 
фopмувaння кaдpoвoї безпеки, як функ-
цioнaльнoї cклaдoвoї зaбезпечення 
екoнoмiчнoї безпеки, нa укpaїнcьких аграр-
них пiдпpиємcтвaх cупpoвoджуєтьcя пев-
ними недoлiкaми, a caме: вiдcутнicть цiлicнoї 
кoнцепцiї з питaнь упpaвлiння кaдpoвoю без-
пекoю, недoпpaцьoвaнicть певних пoлoжень 
щoдo її зaбезпечення нa пiдпpиємcтвi тa дoку-
ментaльнoгo oфopмлення вiдпoвiдних 
pеглaментуючих нopм тa нopмaтивiв, неефе-
ктивнa тa безcиcтемнa poбoтa щoдo пoпеpе-
дження тa недoпущення небезпечних 
cитуaцiй, пoв’язaних з тpудoвими 
вiднocинaми; вiдcутнicть cкoopдинoвaних дiй 
щoдo упpaвлiння кaдpoвими pизикaми, щo 
пiдтвеpджуєтьcя викopиcтaнням низькoефе-
ктивних iнcтpументiв їх виявлення тa не-
здaтнicтю пpoтидiяти зaгpoзaм; нiвелювaння 
pеглaментуючих пoлoжень пpaвил тa нopм, 
щo oбумoвленi ocoбливocтями нaцioнaльнoї 
тpудoвoї ментaльнocтi укpaїнцiв, poзпoвcю-
дження пpaктики недoтpимaння пpийнятих 
нa cебе тpудoвих зoбoв’язaнь; недocкoнaлicть 
чиннoгo тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa cтocoвнo 
кopектнoгo фopмувaння кaдpoвoї безпеки нa 
пiдпpиємcтвi тa викopиcтaння ефективних 
технoлoгiй її пiдвищення.  

Зaдля уcунення виявлених недoлiкiв 
неoбхiднa pеaлiзaцiя нacтупних зaхoдiв: 

❖ пoбудoвa cиcтеми кaдpoвoї безпеки 
тa її iнтегpувaння в пpoцеc упpaвлiння 
пеpcoнaлoм пiдпpиємcтвa, poзpoбкa iнcтpук-
цiй, pекoмендaцiй, a тaкoж opгaнiзaцiйнo-
poзпopядчoї дoкументaцiї, щo pеглaментує 
пpoцеc упpaвлiння пеpcoнaлoм в кoнтекcтi 
зaбезпечення кaдpoвoї безпеки; 

❖ poзpoбкa мехaнiзму упpaвлiння 
кaдpoвими pизикaми нa пiдпpиємcтвi, який 

включaє пocлiдoвнicть aктивних тa пacивних 
дiй з пiдгoтoвки, aнaлiзу, oцiнки тa впливу нa 
кaдpoвi pизики пiдпpиємcтвa з метoю 
мiнiмiзaцiї їх негaтивних нacлiдкiв; 

❖ фopмувaння тa впpoвaдження 
opгaнi-зaцiйнoї культуpи нa пiдпpиємcтвi, щo 
дoзвo-лить не тiльки виpiшити пpoблему уз-
гoджен-ня iндивiдуaльних цiлей пеpcoнaлу iз 
зaгaль-нoю метoю пiдпpиємcтвa, aле й ви-
явити cпiльний культуpний пpocтip з метoю 
пiдвищення лoяльнocтi cпiвpoбiтникiв; 
удocкoнaлення cиcтеми мoтивувaння 
пеpcoнaлу з викopиcтaнням тaких елементiв, 
як poзвитoк пеpcoнaлу тa впpoвaдження 
бoнуciв; 

❖ вдocкoнaлення пoлiтикo-пpaвoвoї 
cфе-pи функцioнувaння пiдпpиємcтв з уpaху-
вaнням вимoг cучacнoгo бiзнеc-cеpедoвищa 
cтocoвнo викopиcтaння iнcтpументiв упpaв-
лiння пеpcoнaлoм, cтвopення пpaвoвих пiд-
cтaв для фopмувaння тa зaбезпечення кaдpo-
вoї безпеки нa вiтчизняних пiдпpиємcтвaх. 

Висновки. Формування механізмів та 
систем управління кадровою безпекою підп-
риємств є реакцією їх менеджменту на ви-
клики зовнішнього та внутрішнього середо-
вища, які є наслідком прояву дії відповідних 
ризиків та загроз. В основі дотримання кадро-
вої безпеки на підприємстві лежить система 
заходів, важелів та інструментів запобігання 
кадровим ризикам та загрозам, інтеграція 
правил, алгоритмів та процедур управління 
персоналом в загальну систему менеджменту 
підприємства, створення динамічних систем 
мотивації та стимулювання персоналу з 
огляду на компенсацію негативних проявів 
його економічної поведінки в процесі вико-
нання виробничих та управлінських функ-
цій та обов’язків. Розвиток персоналу в кон-
тексті забезпечення кадрової безпеки 
декомпозується на такі процеси, як: оцінка рі-
вня знань, вмінь та навичок персоналу та ви-
явлення потреби в навчанні персоналу; фор-
мування бюджету на професійний розвиток 
персоналу; формування програми навчання і 
розвитку персоналу; реалізація програми ро-
звитку персоналу; оцінка ефективності нав-
чання. Інструментами управління при цьому 
виступають: HR-стратегія, кадрова політика, 
нормативно-регламентуюча документація, 
штатний розпис, бюджет витрат на персонал, 
вимоги до кадрової безпеки. 
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Abstract. 
Kurepin Viacheslav M., Kharchevnikova Lilia S. Mechanisms and systems for human safety of agricul-

tural enterprises.  
Introduction. In accordance with modern trends, which are characterized by variability and unpredictability of the 

external and internal environment, it is important to use adapted and flexible management tools that will be aimed at ensuring 
and guaranteeing the economic security of the enterprise. Given the fact that personnel security remains the main element of 
the security system, because the staff is involved in all business processes at the enterprise, the issues of its formation and 
provision in changing business conditions become relevant. The purpose of the article is to develop and characterize the 
scheme of formation and implementation of the personnel security system, as well as to outline the tools of the mechanism 
of compliance with the personnel security of agricultural enterprises. 

Results. It is established that the formation of mechanisms and systems of personnel security management of enter-
prises is a reaction of their management to the challenges of the external and internal environment, which are a consequence 
of the manifestation of the corresponding risks and threats. The basis of personnel security at the enterprise is a system of 
measures, levers and tools to prevent personnel risks and threats, integration of rules, algorithms and procedures for personnel 
management in the overall management system of the enterprise, creating dynamic systems of motivation and incentives to 
compensate for negative manifestations of economic behavior in the process of performing production and management func-
tions and responsibilities. It is substantiated that staff development in the context of personnel security includes such processes 
as: assessment of the knowledge level, skills and abilities of staff and identification of the need for staff training; budgeting for 
professional development of staff; formation the training program and personnel development; implementation of the personnel 
development program; evaluation of training effectiveness. The shortcomings and measures to eliminate them in relation to 
the process of personnel security formation as a functional component of enterprise economic security are identified. 

Keywords: personnel security, personnel security system, personnel security mechanism, tools, agricultural enter-
prises. 
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ДИНАМІКА ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ СТАЛОСТІ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ 

 
 

Козак К. Б. Динаміка інтегральних показників рівня сталості економіки України та агропроми-
слового комплексу в Україні  

Вступ. Сучасна стадія суспільно-економічного розвитку демонструє зміну світогляду на основі екологічної 
і одночасно гуманістичної етики. Відповідно, оцінка реального стану національної економіки, розробка ефективної 
державної економічної політики потребує врахування не лише суто економічних чинників. Вивчення стійкого еко-
номічного розвитку на основі статистичних показників, що конкретизуються у макроекономічних, регіональних 
та галузевих показниках еколого-економічного розвитку і показниках якості життя дає можливість окреслювати 
області сталості, межі, що представляють собою «коридор» прийнятних відхилень від однозначної траєкторії.  

Метою статті є розробка методичних засад щодо інтегрального оцінювання рівня сталості економічного 
розвитку економіки України та її агропромислового сектору. 

Результати. Запропоновано авторський комплексний підхід до оцінки рівні сталості в територіально-галу-
зевому розрізі, що ґрунтується на розрахунку інтегральних показників економічного, соціального, екологічного, ін-
фраструктурного блоків на основі нормування вихідних показників із врахуванням їх стимулюючого та дестиму-
люючого характеру за середньоарифметичним значенням. Представлено індикатори економічного блоку сталості 
розвитку національного рівня. Висвітлено динаміку інтегральних показників рівня сталості економіки України та 
агропромислового комплексу в України. Теоретико-прикладне значення використання авторської методики оцінки 
рівня сталості в агропромисловому комплексі реалізовано в ідентифікації «вузького місця» в дотриманні умов ста-
лого розвитку зазначеного сектору, що об’єктивується у фактор забезпечення екологічності виробництва. Встано-
влено, що розвиток агропромислового сектору в рамках стратегії переважання факторів екстенсивного характеру, 
домінування економічних детермінант функціонування відбилось у нехтуванні екологічними параметрами. 

Ключові слова: сталий розвиток, рівень сталості економіки, рівень сталості агропромислового компле-
ксу, інтегральна оцінка рівня сталості.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасна стадія суспільно-економіч-
ного розвитку демонструє зміну світогляду 
на основі екологічної і одночасно гуманісти-
чної етики. Відповідно, оцінка реального 
стану національної економіки, розробка ефе-
ктивної державної економічної політики пот-
ребує врахування не лише суто економічних 
чинників. Вивчення стійкого економічного 
розвитку на основі статистичних показників, 
що конкретизуються у макроекономічних, 
регіональних та галузевих показниках еко-
лого-економічного розвитку і показниках 
якості життя дає можливість окреслювати об-
ласті сталості, межі, що представляють собою 
«коридор» прийнятних відхилень від одно-
значної траєкторії.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Управління соціально-економічним 
розвитком на принципах сталості виступає 
актуальною науково-практичною пробле-
мою, що стала предметом дослідження як віт-
чизняних, так і зарубіжних вчених, серед них 
можна виділити: Ф. Джовані, М. Згуровський, 
А. Єфремов, Г. Кларк, Л. Корнійчук, О. Оса-
уленко, В. Савчук, В. Семиноженко, К. Снед-
дон, Л. Шостак, Й. Шумпетер та інші. Дослі-
дженню методів оцінки сталого розвитку 
присвячено ряд наукових досліджень вчених, 

зокрема Р.А. Діаз-Чавес, Н. Реттенмайєр, 
Д. Рутц, Р. Янсен та ін. Аналіз публікацій сві-
дчить про існування двох сформованих на-
прямків щодо дослідження стійкого економі-
чного розвитку: розробка загальної теорії 
сталості на основі використання методології 
системного аналізу в розумінні ґенези пара-
дигми сталого економічного розвитку; прик-
ладні дослідження, які ґрунтуються на фак-
тичному матеріалі, зокрема статистичного 
характеру (міжнародні і національні органі-
зації різного спрямування значну увагу при-
діляють публікації даних, що висвітлюють рі-
зні аспекти сталості). Практико-орієнтовані 
підходи на сьогодні розвиваються найбільш 
активно. Важливе місце серед них займають 
науково-прикладні дослідження, присвячені 
оцінці сталості економічного розвитку як ос-
нови для прийняття ефективних управлінсь-
ких рішень на державному, регіональному, 
галузевому рівнях. Комплексна та достовірна 
оцінка є інформаційною базою для процесів 
діагностики стану конкретних систем, про-
гнозування динаміки розвитку обраних 
об’єктів (територій, галузей), розробки ефек-
тивної системи менеджменту в реалізації 
мети досягнення індикативних показників 
сталості. Вивчення стійкого економічного ро-
звитку на основі статистичних показників, 
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що конкретизуються у макроекономічних, 
регіональних та галузевих показниках еко-
лого-економічного розвитку і показниках 
якості життя дає можливість окреслювати об-
ласті сталості, межі, що представляють собою 
«коридор» прийнятних відхилень від одно-
значної траєкторії. 

Формулювання цілей статті. Метою 
даної статті є розробка методичних засад 
щодо інтегрального оцінювання рівня стало-
сті економічного розвитку економіки Укра-
їни та її агропромислового сектору. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Узагальнення існуючих методів ро-
зрахунку рівня сталості дозволяє виділити два 
методологічних підходи: використання ком-
плексу показників, які характеризують різні 
аспекти сталого розвитку; розробка єдиного 
інтегрального показника, що відбиває загаль-
ний ступінь сталості розвитку на основі агрегу-
вання параметрів економічного, екологічного, 
соціального забезпечення. Різноманіття мето-
дологічних підходів до розрахунку рівня ста-
лості територій проілюструємо шляхом на-
дання прикладів поширених методик, серед 
яких: 1. Метод розрахунку сталості траєкторії 
динамічної системи. Розглядається ряд достат-
ніх умов сталості і несталості незбуреного 
руху, що описується системою диференційних 
рівнянь. 2. Метод розрахунку сталості на ос-
нові великих чисел. На основі аналізу макрое-
кономічних показників функціонування тери-
торії та показників якості життя 
обґрунтовується існування областей сталості, 
межі яких є «коридором» можливих і допусти-
мих відхилень від однозначної траєкторії. 3. 
Метод розрахунку індексу сталості динаміч-
них рядів. Визначається відношення середньої 
з рівнів вище тренда (середній рівень показ-
ника в сприятливі періоди часу) і середньої з 
рівнів нижче тренду (середній рівень показ-
ника за несприятливі періоди часу). Чим бли-
жче значення індексу до одиниці, тим вище 
сталість. Метод розрахунку Індексу стійкого 
економічного добробуту. Визначається вели-
чина ВВП (ВРП) на душу населення за вираху-
ванням суми витрат на соціально-економічні й 
екологічні чинники. При розрахунку індексу 
сталого економічного добробуту у складі еко-
логічних витрат враховують такі змінні, як ва-
ртість забруднення води, повітря, шумового 
забруднення, втрата сільськогосподарських зе-
мель, компенсації майбутнім поколінням за 
втрату не відновлюваних джерел. 4. Метод то-
чечної та інтегральної оцінки дисперсії. Оці-
нюється ступінь «розкиданості» показників со-
ціально-економічного розвитку навколо 

середнього значення. Чим більша дисперсія, 
тим менше сталість. 5. Індекс людського розви-
тку (ІЛР). Інтегральний показник, що розрахо-
вується щорічно для міждержавного порів-
няння і вимірювання рівня життя, 
грамотності, освіченості і довголіття, як основ-
них характеристик людського потенціалу дос-
ліджуваної території. 6. Рейтинг щастя. Серед 
факторів, які впливають на щастя, враховують: 
купівельну спроможність, тривалість життя, 
впевненість у «завтрашньому дні», свободу ви-
бору і поширеність корупції. 7. Індекс конку-
рентоспроможності. Оцінює інституції, прак-
тики та фактори що визначають рівень 
продуктивності країни, а саме: якість інститу-
тів; інфраструктуру; макроекономічну стабі-
льність; здоров'я і початкову освіту; вищу 
освіту і професійну підготовку; ефективність 
ринку товарів і послуг; ефективність ринку 
праці; розвиненість фінансового ринку; рівень 
технологічного розвитку; розмір внутріш-
нього ринку; КС компаній; інноваційний поте-
нціал. 8. Індекс процвітання. Країни оцінюють 
на основі результатів опитувань громадян цих 
країн у восьми категоріях: економіка, підприє-
мництво, управління, освіта, охорона здоров’я, 
безпека, особиста свобода, соціальний капітал. 
9. Індекс соціального розвитку. Організація 
Social Progress Imperative щороку оцінює кра-
їни за основними факторами добробуту насе-
лення. Серед категорій оцінювання — доступ 
до гігієни, житла, харчування, охорони здо-
ров’я, інформації та освіти, дотримання прав і 
свобод людини, а також ступінь толерантності. 
10. Інтегральний екологічний індикатор «Еко-
логічний слід» (The Ecological Foot-print). Пред-
ставляє собою вимоги людства до біосфери в 
одиницях площі біологічно продуктивних зе-
мель і вод необхідних для забезпечення ресур-
сами, якими ми користуємось, і поглинання ві-
дходів, які ми виробляємо. 11. Індикатор 
зеленого зростання. За чотирма основними 
розділами визначається 30 показників системи 
оцінювання сталого розвитку: навколишнє се-
редовище і продуктивність ресурсів; основні 
природні активи; екологічний аспект якості 
життя; економічні можливості та політичні за-
ходи. 12. Індекс екологічної сталості. Індика-
тори дають можливість порівняння сталості 
розвитку суспільства за допомогою наступних 
п’яти фундаментальних компонентів: системи 
навколишнього середовища; тиску на навко-
лишнє середовище; вразливості людини; соці-
альної здатності відповісти на виклики навко-
лишнього середовища; глобального 
управління. 13. Індекс екологічної ефективно-
сті (Environmental Performance Index (EPI). 
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Метод кількісної оцінки та порівняльного ана-
лізу показників екологічної політики держав 
світу. 14. Індекс уразливості навколишнього се-
редовища. Вразливість екосистем розгляда-
ється у трьох аспектах: уразливість навколиш-
нього середовища, другий – стійкість до 
зовнішніх впливів (внутрішня уразливість еко-
системи), ступінь деградації (зовнішня стій-
кість екосистеми). 15. Метод розрахунку інтег-
рального критерію, запропонований укра-
їнськими науковцями навчально-наукового 
комплексу «Інституту прикладного систем-
ного аналізу» (ННК «ІПСА»), НТУУ «КПІ» 
НАН України і МОН України. Передбачається 
проведення обліку показників економічної, со-
ціальної та екологічної сфер, ступеню розви-
неності сфери інфраструктури інновацій. Вті-
ленням інтегрального показника є 
геометричне середнє узагальнених економіч-
них, соціальних, екологічних, інфраструктур-
них та інноваційних показників. У випадку, 
якщо спостерігається приріст значень інтегра-
льних показників у динаміці, можна говорити 
про те, що розвиток має характеристику стій-
кості. 16. Методи оптимального управління. 
Виділяються соціальний, економічний та еко-
логічний блоки, а також використовується 
критерій якості і керованості моделі. Фактор 
керуючого впливу – частка інвестицій в різні 
галузі. Критерії якості: економіка – мінімізація 
витрат; екологія – мінімізація рівня забруд-
нення; соціальна сфера – показник здоров’я 
населення. 17. Методика розрахунку коефіціє-
нтів еластичності. Сталість розвитку визнача-
ється коефіцієнтами еластичності впливу еко-
номічних процесів на екологічну ситуацію та 
екологічної ситуації на економічний і соціаль-
ний розвиток. Критерій стійкості визначається 
як відношення корисного результату до втрат 
для навколишнього середовища в результаті 
виробничого процесу. 18. Розрахунок показ-
ника дійсних заощаджень. Розрахунок показ-
ника відбувається в два етапи. На першому ви-
значається величина чистих внутрішніх 
заощаджень шляхом коректування валових 
внутрішніх заощаджень на величину аморти-
зації виробничих активів. На другому – з суми 
чистих внутрішніх заощаджень і витрат на 
утворення віднімають величину виснаження 
природних ресурсів і збиток від забруднення 
довкілля. Збільшення величини показника 
дійсних заощаджень, що спостерігається впро-
довж кількох часових періодів, є свідченням 
того, що регіон йде стійким шляхом, що міні-
мізує можливість появи негативних ефектів у 
довгостроковій перспективі. Як видно з наве-
дених прикладів, найбільш поширені 

методики оцінки сталості економічного роз-
витку охоплюють певні визначені аспекти 
процесу, як то – економічна складова (Індекс 
конкурентоспроможності), соціальна компо-
нента (Індекс людського розвитку, Рейтинг 
щастя, Індекс соціального розвитку, метод ро-
зрахунку сталості на основі великих чисел), 
екологічна складова (Індекс соціального роз-
витку, Індикатор зеленого зростання, Індекс 
екологічної сталості, Індекс екологічної ефек-
тивності, Індекс уразливості навколишнього 
середовища). Виокремлюються інтегральні 
підходи, серед яких метод розрахунку сталості 
траєкторії динамічної системи, метод розраху-
нку індексу сталості динамічних рядів, Індекс 
стійкого економічного добробуту, метод точе-
чної та інтегральної оцінки дисперсії, Індекс 
процвітання, метод розрахунку інтегрального 
критерію, запропонований  українськими на-
уковцями навчально-наукового комплексу 
«Інституту прикладного системного аналізу» 
(ННК «ІПСА»), НТУУ «КПІ» НАН України і 
МОН України, методи оптимального управ-
ління, методика розрахунку коефіцієнтів ела-
стичності, розрахунок показника дійсних зао-
щаджень. 

Дані табл. 1 демонструють в цілому пози-
тивні тенденції економічного розвитку в Укра-
їні в рамках обраного горизонту дослідження. 
Так, індекс фізичного обсягу ВВП продемонст-
рував зростання на 13,2%, коефіцієнт віддачі 
основних засобів також збільшився (в загальної 
тенденції зростання випадає лише показник 
2017 р.), продуктивність праці з 2017 р. почала 
скорочуватися (при цьому порівняння індексів 
2018 р. перевищує відповідний показник 
2015 р.), частка нагромадження основного ка-
піталу стабільно зростала, позитивним факто-
ром є скорочення енергоємності. При цьому, 
варто акцентувати увагу на тенденції до скоро-
чення частки витрат на виконання наукових 
досліджень, що виступає стримуючим факто-
ром для імплементації складових парадигми 
сталого економічного розвитку.  

Розрахунок інтегрального значення за 
окремими блоками здійснювався на основі 
нормування вихідних показників із врахуван-
ням їх стимулюючого та дестимулюючого ха-
рактеру за середньоарифметичним значен-
ням (рис. 1).  

Аналіз динаміки інтегральних показни-
ків рівня сталості агропромислового сектору 
як структурної складової економіки України 
дозволяє констатувати її ключове значення в 
вирішенні стратегічних завдань національ-
ного рівня, серед яких: забезпечення економі-
чної безпеки (економічний блок показників 
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рівня сталості в агропромисловому комплексі 
демонструє більш високі значення, ніж в ці-
лому по Україні), зростання доходів та соціа-
льної захищеності населення (показники соці-
ального забезпечення в агропромисловому 
виробництві в середньому відповідають пока-
зникам по національній економіці), форму-
вання соціально-економічних основ позитив-
ної динаміки інфраструктурних показників 
функціонування сільських територій (інтегра-
льний показник інфраструктурного блоку 

демонструє стабільну тенденцію, яка незна-
чно варіює відносно показника загальноукра-
їнського рівня). При цьому, розвиток агроп-
ромислового сектору в рамках стратегії 
переважання факторів екстенсивного харак-
теру, домінування економічних детермінант 
функціонування відбився у нехтуванні еко-
логічними параметрами, що наочно демонс-
трує відставання інтегрального показника 
екологічного блоку від національного рівня в 
2019 р. більше ніж в 2 рази.  

Таблиця 1 
Індикатори економічного блоку сталості розвитку національного рівня 

Показники 
Роки 

2015 2016 2017 2018 2019 

Індекс фізічного обсягу ВВП, % 90,2 102,4 102,5 103,4 - 

Коефіцієнт віддачі основних засобів 0,1194 0,1199 0,1195 0,1204 - 

Індекс продуктивності праці, % 99,2 103,5 103,2 102,1 - 

Частка валового нагромадження основного капіталу у ВВП, % 13,5 15,5 15,8 17,7 - 

Витрати закладів вищої освіти на провадження наукової діяльності 345,1 381,8 430,3 467,4 484,9 

Частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП, % 0,55 0,48 0,45 0,47 0,43 

Енергоємність ВВП, кг н. е. на міжнародний долар за ПКС 2011 0,187 0,192 0,177 0,179 0,165 
 

  

  
Рис. 1. Динаміка інтегральних показників рівня сталості економіки України (а) та агроп-

ромислового комплексу в України (б) 
Джерело: розробка автора.  

 

Висновки. Запропоновано авторський 
комплексний підхід до оцінки рівні сталості в 
територіально-галузевому розрізі, що ґрунту-
ється на розрахунку інтегральних показників 
економічного, соціального, екологічного, ін-
фраструктурного блоків на основі норму-
вання вихідних показників із врахуванням їх 
стимулюючого та дестимулюючого харак-
теру за середньоарифметичним значенням. 
Інформаційною базою розрахунків стали ста-
тистичні дані, які оприлюднюються Держав-
ною службою статистики України.  

Теоретико-прикладне значення вико-
ристання авторської методики оцінки рівня 
сталості в агропромисловому комплексі реа-
лізовано в ідентифікації «вузького місця» в 
дотриманні умов сталого розвитку зазначе-
ного сектору, що об’єктивується у фактор за-
безпечення екологічності виробництва. За-
значений висновок має потенціал приклад-
ного використання в реалізації підфункції 
стратегічного управління агропромисловим 
комплексом як елементом загальнонаціона-
льної системи господарювання. 
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Abstract. 
Kozak Kateryna B. Dynamics of integrated indicators of the level of sustainability of the economy of 

Ukraine and agricultural complex in Ukraine. 
Introduction. The current stage of socio-economic development demonstrates a change in worldview based on envi-

ronmental and at the same time humanistic ethics. Accordingly, the assessment of the real state of the national economy, the 
development of effective state economic policy requires consideration not only of purely economic factors. The study of sustain-
able economic development on the basis of statistical indicators specified in macroeconomic, regional and sectoral indicators of 
ecological and economic development and quality of life indicators makes it possible to outline areas of sustainability, bounda-
ries, which are a "corridor" of acceptable deviations from the unambiguous trajectory. The purpose of the article is to develop 
methodological principles for integrated assessment of the level of sustainability of economic development of Ukraine's economy 
and its agro-industrial sector. Results. The author's complex approach to estimating the level of sustainability in the territo-
rial-sectoral context is proposed, which is based on the calculation of integrated indicators of economic, social, ecological, in-
frastructural blocks on the basis of rationing of initial indicators taking into account their stimulating and disincentive char-
acter by the arithmetic mean. Indicators of the economic block of sustainability of national level development are presented. 
The dynamics of integrated indicators of the sustainability level of Ukrainian economy and the agro-industrial complex in 
Ukraine is highlighted. The theoretical and applied value of the use of the author's method of assessing the level of sustainability 
in the agro-industrial complex is realized in the identification of "bottlenecks" in compliance with the conditions of sustainable 
development of this sector, which is objectified in the factor of ensuring the environmental friendliness of production. It is 
established that the development of the agro-industrial sector within the strategy of predominance of extensive factors, the 
dominance of economic determinants of functioning was reflected in the neglect of environmental parameters. 

Keywords: sustainable development, level of economy sustainability, level of sustainability of agro-industrial com-
plex, integrated assessment of sustainability level. 
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РЕЗУЛЬТАТИ СЦЕНАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ 
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
 

 

Тєшева Л.В. Результати сценарного моделювання впливу чинників зовнішнього середовища на 
інноваційний розвиток вітчизняного аграрного сектору економіки.  

Вступ. Функціонування будь-якої системи відбувається в межах зовнішнього середовища. Найчастіше взаємо-
дію між об’єктом дослідження та зовнішнім середовищем розглядають на мікрорівні, так як відносно суб’єкта госпо-
дарювання виокремлення меж середовища є очевидним, так як воно функціонує як відкрита система, отримуючи зовні 
на вході ресурси, а продукуючи на виході готові продукти, відходи, інформацію та знання. Для галузевого рівня такі 
дослідження складніші через неоднозначність розуміння кордонів системи, які відокремлюють сферу дослідження від 
нього. Іншим аспектом дослідження зовнішнього середовища є детермінація його структури за набором чинників або 
їх груп, які тим чи іншим способом впливають на протікання процесів всередині досліджуваної системи. 

Метою статті є запропонувати методику моделювання впливу чинників зовнішнього середовища на 
інноваційний розвиток та на її основі визначити результати впливу чинників на результуючу ознаку із визна-
ченням ефективності важелів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки.  

Результати. З метою відображення впливу чинників зовнішнього середовища на досягнення цілей іннова-
ційного розвитку аграрного сектору економіки України та визначення дієвості важелів досягнення зазначених ці-
лей було здійснено моделювання на основі побудови когнітивних карт, де встановлено позитивні та негативні 
зв’язки між чинниками, важелями і результуючими параметрами. В результаті аналізу було встановлено рівні 
дієвості важелів інноваційного розвитку: «недіючі», «неефективні», «слабодіючі», «діючі», «ефективні», «високо-
ефективні» та значення ступеню загрози або сприятливості зовнішніх чинників. Визначено, що найефективні-
шими варто визнати важелі обсягу фінансування наукової діяльності в аграрному секторі та діяльність суб’єктів 
контуру інноваційної інфраструктури. Встановлено, що найбільш загрозливими виявилися внутрішньонаціона-
льні чинники несформованості ринку інноваційної продукції та відсутність інформаційно-консультативної під-
тримки виробників у ході реалізації інновацій, що підтверджує нагальність створення регіональних інноваційних 
екосистем за активної підтримки державних інституцій.  

Ключові слова: моделювання, зовнішнє середовище, інноваційний розвиток, важелі інноваційного розвитку, 
аграрний сектор економіки.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Функціонування будь-якої системи 
відбувається в межах зовнішнього середо-
вища. Найчастіше взаємодію між об’єктом до-
слідження та зовнішнім середовищем розгля-
дають на мікрорівні, так як відносно суб’єкта 
господарювання виокремлення меж середо-
вища є очевидним, так як воно функціонує як 
відкрита система, отримуючи зовні на вході 
ресурси, а продукуючи на виході готові про-
дукти, відходи, інформацію та знання. Для 
галузевого рівня такі дослідження складніші 
через неоднозначність розуміння кордонів 
системи, які відокремлюють сферу дослі-
дження від нього. Іншим аспектом дослі-
дження зовнішнього середовища є детерміна-
ція його структури за набором чинників або 
їх груп, які тим чи іншим способом вплива-
ють на протікання процесів всередині дослі-
джуваної системи. Для галузі такими чинни-
ками виступають процеси загальнонаціо-
нального рівня, які відбуваються в межах її 
національної економіки та глобалізаційні 
процеси, які охоплюють весь світовий ринок. 
Для аграрного сектору в контексті його інно-
ваційного розвитку такими чинниками на 

національному і глобалізаційному рівнях ви-
ступають процеси формування та викорис-
тання інноваційних знань, параметри зовні-
шньоекономічної торгівлі з окремими 
країнами, стан ринку інноваційної продукції, 
рівень захисту об’єктів інтелектуальної влас-
ності тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питанням щодо визначення сучасних 
науково-методичних підходів до класифіка-
ції та діагностики чинників впливу на іннова-
ційний розвиток підприємств приділяли 
увагу такі вчені як П. Гаврилко, А. Гайдуць-
кий, Ю. Грачова, В. Геєць, А. Гриньов, 
М. Дем’яненко, О. Ігнатенко, С. Ілляшенко, 
Т. Кужда, О. Кузьмін, О. Лапко, П. Саблук, 
Л. Соляник, Н. Соменкова, Д. Пантелейчук, 
В. Чабан, Л. Федулова та інші. Особливої ува-
ги в контексті дослідження вимагають чин-
ники галузевого рівня впливу, до яких Л. Ро-
гатіна відносить програми сталого розвитку 
агропромислового комплексу, програми між-
народної науково-технічної співпраці, рівень 
наукових досліджень у сфері галузевих інте-
ресів, реалізацію законодавчих ініціатив, ло-
біювання інтересів відповідних товарови-



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 3 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 58 ~ 

робників та експортерів, створена мережа 
спеціалізованих навчальних закладів [8].  

Формулювання цілей статті. Метою 
даної статті є запропонувати методику моде-
лювання впливу чинників зовнішнього сере-
довища на інноваційний розвиток та на її ос-
нові визначити результати впливу чинників 
на результуючу ознаку із визначенням ефек-
тивності важелів інноваційного розвитку аг-
рарного сектору економіки.  

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Представимо множину чинників зов-
нішнього середовища, які безпосередньо впли-
вають на діяльність аграрних товаровиробни-
ків та інших суб’єктів інноваційної екосистеми 
в розрізі активізації діяльності в ході забезпе-
чення інноваційного розвитку. Без їх вирішаль-
ного впливу будуть відсутні стимули для здійс-
нення інноваційної діяльності: попит на 
світових ринках на класичну аграрну продук-
цію; попит на світових ринках на нішову про-
дукцію і органічну продукцію; рівень конкуре-
нції на світових аграрних ринках; міжнародна 
технічна допомога; лібералізація правил між-
народної торгівлі; екологічна ситуація; тари-
фні і нетарифні обмеження в країнах-партне-
рах; несформованість ринку інноваційної 
продукції в Україні; відсутність інформаційно-
консультативної підтримки виробників в ході 
реалізації інновації; ємність внутрішнього ри-
нку; високопродуктивний ресурсний потен-
ціал; відсутність ефективного ринку землі. 

Для моделювання впливу обраних чин-
ників необхідно визначитися із множиною 
важелів, дія яких активізує інноваційну діяль-
ність, забезпечуючи таким чином досягнення 
цілей інноваційного розвитку. Ґрунтуючись 
на представлених в попередніх розділах ана-
літичних матеріалах, множину важелів варто 
представити таким чином: 

❖ кількість ЗВО аграрного спряму-
вання в Україні;  

❖ функціональні зв’язки між виробни-
ками сільськогосподарської продукції, логіс-
тичними та науково-освітніми центрами; 

❖ пільгове кредитування; 
❖ державна фінансова підтримка агра-

рної економіки; 
❖ обсяг фінансування наукової діяль-

ності в аграрному секторі; 
❖ амортизаційна політика; 
❖ діяльність суб’єктів науково-освіт-

нього контору; 
❖ діяльність суб’єктів контуру іннова-

ційної інфраструктури; 
❖ державно-приватне партнерство; 
❖ активність суб’єктів виробничо-про-

мислового контору. 

Важливим елементом моделювання є 
встановлення цільових результуючих ознак, 
які відображають досягнення поставлених ці-
лей інноваційного розвитку в контексті реак-
ції важелю на вплив зовнішнього чинника. Їх 
множину варто окреслити так: частка ринку 
інноваційної продукції аграрного сектору 
(нішові продукти, органічні продукти); час-
тка продукції з високою доданою вартістю в 
обсязі експорту; кількість впроваджених тех-
нологічних агроінновацій; кількість впрова-
джених організаційно-управлінських, еконо-
мічних і соціально-екологічних агроіннова-
цій; частка підприємств, які впроваджують аг-
роінновації; частка продукції створеної із ви-
користанням агроінновацій. 

Отже, в результаті опису структури сере-
довища інноваційного розвитку аграрного сек-
тору нами було визначено три групи елемен-
тів. Перша група представляє собою детермі-
нанти національного та глобалізаційних рівні 
що впливають на функціонування аграрного 
сектору, мотивуючи його до впровадження 
інновацій. Другу групу становлять важелі, які 
безпосередньо в разі їх активізації сприяють до-
сягненню цілей інноваційного розвитку. Третю 
групу складають результуючі ознаки досяг-
нення цілей інноваційного розвитку. 

Враховуючи високий рівень складності 
здійсненого опису використання кількісних 
методів визначення взаємозв'язків і взаємовп-
ливів між виокремленням і параметрами є не-
можливим, щоб обґрунтовує доцільність ви-
користання методів для вирішення складно-
формалізованих і слабоструктурованих за-
вдань, серед яких варто запропонувати когні-
тивне і сценарне моделювання. Перевагами 
даного підходу є можливість експертного кі-
лькісного оцінювання характеру взаємозв'я-
зку між елементами та підсистемами дослі-
джуваного об'єкта подібно до процесів мисле-
ння у людини - когнітивним здібностям. По-
будова когнітивної карти в ході моделювання 
пов'язана із теорією графів і теорією прий-
няття рішень, обґрунтування яких представ-
лено в роботах Р. Аксельдора з психології.  

Загальний алгоритм когнітивного моде-
лювання представляє собою послідовність 
етапів [1]: визначення завдань дослідження; 
побудова когнітивної карти та визначення її 
адекватності; розробка і побудова знаково-
орієнтованого графу; здійснення розповсюд-
ження збуджень у вигляді імпульсів на графі; 
аналіз отриманих результатів. 

Алгоритм здійснення моделювання 
представлено на рис. 1 [2]. В результаті прове-
деного оцінювання було визначено ступінь 
дієвості всіх обраних важелів. 
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Рис. 1. Алгоритм моделювання впливу на результуючі чинники.  

Джерело: розробка автора  
 

Результати моделювання на прикладі 
результуючого чинника – частки підприємс-
тва, які впроваджують агроінновації – надана 
у табл. 1. Для класифікації ступеня дієвості за-
пропонованих важелів було розроблено їх ха-
рактеристики відповідно до отриманих роз-
рахованих значень. В результаті аналізу було 
встановлено рівні дієвості важелів інновацій-
ного розвитку: «недіючі», «неефективні», 
«слабодіючі», «діючі», «ефективні», «високое-
фективні» та значення ступеню загрози або 
сприятливості зовнішніх чинників.  

Проведення моделювання дозволило 
визначити найбільш несприятливі чинники, 
які значно уповільнюють інноваційний роз-
виток. До них віднесено відсутність інформа-
ційно-консультативний підтримки виробни-
ків в ході реалізації інновацій (найбільший 
негативний вплив) та несформованість ри-
нку інноваційної продукції в Україні (силь-
ний негативний вплив). 

Для подолання впливу першого негати-
вного чинника доцільно продовжувати полі-
тику державної підтримки аграрної еконо-
міки та збільшувати обсяг фінансування 
наукової діяльності в аграрному секторі. Крім 
того позитивний вплив на «пригнічення» не-
гативної дії даного чинника мають суб'єкти 

контуру інноваційної інфраструктури в рам-
ках розробленої екосистеми. Крім вищезазна-
чених важелів для вирішення проблеми нес-
формованості ринку інноваційної продукції 
в Україні варто розширювати масштаби дер-
жавно-приватного партнерства та активізу-
вати діяльність суб'єктів науково-освітнього 
контуру.  

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. З метою відображення впливу чин-
ників зовнішнього середовища на досяг-
нення цілей інноваційного розвитку аграр-
ного сектору економіки України та 
визначення дієвості важелів досягнення за-
значених цілей було здійснено моделювання 
на основі побудови когнітивних карт, де вста-
новлено позитивні та негативні зв’язки між 
чинниками, важелями і результуючими пара-
метрами. На основі побудованої когнітивної 
карти було реалізовано сценарне моделю-
вання, яке передбачає внесення імпульсу в 
розглянуті сприятливі та несприятливі зовні-
шні чинники. В результаті аналізу було вста-
новлено рівні дієвості важелів інноваційного 
розвитку: «недіючі», «неефективні», «слабо-
діючі», «діючі», «ефективні», «високоефекти-
вні» та значення ступеню загрози або сприят-
ливості зовнішніх чинників. 

 

Етап 1

•Визначення множини вершин графу - «концептів». ViV, i=1, 2,…, k, які є елементами 
досліджуваної системи - чинників зовнішнього середовища, важелів і результуючих ознак 

інноваційного розвитку аграрного сектору.

Етап 2

•Встановлення впливу чинників на важелі і результуючі ознаки у вигляді  множини дуг (Е), дуги 
еijE, i,j=1, 2, …,N, які відображають взаємозв'язки між вершинами Vi і Vj . 

Етап 3

•Побудова матриці суміжності знаковоорієнтованого графа G = < V, E>: X:V→, X – множина 
параметрів вершин; X={ | X, i=1, 2,…,k }; х(vi)={x(i)

g}, g=1,2,…,l. x(i)
g – g-параметр вершини Vi, 

якщо g = 1; то x(i)
g = xi; – простір параметрів вершин.

Етап 4

•Розробка сценаріїв на основі аналізу збудження по графу із стану t-1 в t, t+1,… за правилом 
зміни параметрів в разі надходження імпульсу Р у відповідні концепти.

Етап 
4.1

•Імпульсне моделювання представляється кортежем IP = <G, Qi>, де G - когнітивна модель у 
вигляді матриці суміжності А, а Qi - вектор початкових імпульсів у вершини.

Етап 
4.2

•Імпульс Qi = (0, 1,..., 0, 1, 0, ...0) - тобто позитивне збудження в чинник зовнішнього середовища. 

Етап 
4.3

•Визначимо сукупність векторів Рі зміни значень параметрів вершин в такти моделювання n 
(1,...j): n1: Р1 = Q1; n2: Р2= Q1×А; n3: Р3= Q1×А2; n4: Р4= Q1×А3; n5: Р5= Q1×А4; n6: Р6= Q1×А5;..., nj: Рj= 

Q1×Аj-1.

Етап 
4.4

•Розрахуємо ветори: Х1, Х2, Х3,...Хn значень параметрів вершин, які відповідають тактам 
моделювання: Х1 = Х0 + Р1; Х2 = Х1 + Р2; Х3 = Х2 + Р3; ...Хj = Хj-1+ Рj .
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Таблиця 1 
Результати сценарного моделювання впливу чинників на результуючу ознаку із визна-

ченням ефективності важелів інноваційного розвитку аграрного сектору економіки 

                     Важелі 
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Попит на світових ринках на кла-
сичну аграрну продукцію 

2185 1930 2086 2883 3095 2177 2220 2529 2903 1995 

Попит на світових ринках на ні-
шову продукцію і органічну проду-

кцію 
2026 1771 1927 2724 2936 2018 2061 2370 2744 1836 

Рівень конкуренції на світових аг-
рарних ринках 

1519 1264 1420 2217 2429 1511 1086 1395 1769 861 

Міжнародна технічна допомога 2474 2219 1995 1995 1995 1995 2509 1995 1995 2284 
Лібералізація правил міжнарод-

ної торгівлі 
1356 1101 1257 2054 1995 1348 1391 1700 2074 1166 

Екологічна ситуація 1295 1040 1196 1993 2205 1287 1330 1639 2013 1105 
Тарифні і нетарифні обмеження 

в країнах-партнерах 
757 502 658 1455 1667 749 792 1101 1475 567 

Несформованість ринку іннова-
ційної продукції в Україні 

102 -153 3 800 1012 94 137 446 820 -88 

Відсутність інформаційно-консу-
льтативної підтримки виробників 

в ході реалізації інновації 
-385 -640 -484 313 525 -393 -350 -41 333 -575 

Ємність внутрішнього ринку 1776 1521 1677 2474 2686 1768 1811 2120 2494 1586 
Високопродуктивний ресурсний 

потенціал 
2046 1791 1947 2744 2956 2038 2081 2390 2764 1856 

Відсутність ефективного ринку 
землі 

394 139 295 1092 1304 386 429 738 1112 204 

Джерело: розробка автора.  
 

Найефективнішим варто визнати важелі 
обсягу фінансування наукової діяльності в аг-
рарному секторі та діяльність суб’єктів кон-
туру інноваційної інфраструктури. Це підтве-
рджує необхідність подальшої реалізації 
політики створення інноваційних агрокласте-
рів, особливо в розрізі залучення до них мікро-
підприємств і малих суб’єктів господарювання 
аграрного сектору економіки, яким гостро не 
вистачає інвестиційних ресурсів для 

інноваційного розвитку у порівнянні з потуж-
ними інтеграційними об’єднаннями. Най-
більш загрозливими виявилися внутрішньо-
національні чинники несформованості ринку 
інноваційної продукції та відсутність інфор-
маційно-консультативної підтримки вироб-
ників у ході реалізації інновацій, що підтвер-
джує нагальність створення регіональних 
інноваційних екосистем за активної підтри-
мки державних інституцій.  

 

Література. 

1. Астапова Г.В., Астапова Є.А., Лойко Д.П. Организационно-экономический механизм корпорати-
вного управления в современных условиях реформирования экономики Украины: монографія. Донецк: 
ДонГУЗТ им. М. Туган-Барановского, 2001. 528 с.  

2. Кіпа Д.В. Методичне забезпечення формування конкурентної стратегії машинобудівного підпри-
ємства: дис. ...канд. екон. наук. 08.00.04. Харків: ХНЕУ, 2015. 315 с. 

3. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи 
/ Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін. К.: ННЦ ІАЕ, 2015. 514 с. 

4. Микитюк П.П., Крисько Ж.Л., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Інноваційний розвиток 
підприємства: навч. посібник. Тернопіль: Принтер Інформ, 2015. 224 с. 

5. Огієнко А.В. Напрями формування дієвих складових розвитку зовнішнього середовища аграрних 
підприємств Миколаївської області. Культура народів Причорномор’я. 2010. № 177. С. 24-27.  
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Abstract. 
Teshеva Larisa V. The results of scenario modeling of the influence of environmental factors on the inno-

vative development of the domestic agricultural sector of the economy.  
Introduction. The operation of any system occurs within the external environment. Most often, the interaction 

between the object of study and the external environment is considered at the micro level, as for the entity separation of 
environmental boundaries is obvious, as it operates as an open system, receiving external inputs and producing finished 
products, waste, information and knowledge. For the industry level, such research is more complex due to the ambiguity of 
understanding the boundaries of the system that separate the scope of research from it. Another aspect of the study of the 
external environment is the determination of its structure by a set of factors or their groups that in one way or another 
affect the processes within the system under study.  

The aim of the article is to propose a method of modeling the influence of environmental factors on innovative 
development and on its basis to determine the results of the influence of factors on the resulting feature with determining 
the effectiveness of levers of innovative development of the agricultural sector. 

Results. In order to reflect the impact of environmental factors on achieving the goals of innovative development of 
the agricultural sector of Ukraine and determine the effectiveness of levers to achieve these goals, modeling was performed 
based on cognitive maps, which established positive and negative relationships between factors, levers and resulting param-
eters. As a result of the analysis, the effectiveness levels of the levers of innovation development were established: "inactive", 
"ineffective", "weak", "active", "effective", "highly effective" and the value of the degree of threat or favorable external 
factors. It is determined that the most effective levers should be the volume of funding for scientific activities in the agricul-
tural sector and the activities of the subjects of the contour of innovation infrastructure. It was found that the most threat-
ening were domestic factors of market failure of innovative products and lack of information and advisory support to pro-
ducers in the implementation of innovations, which confirms the urgency of creating regional innovation ecosystems with 
the active support of state institutions. 

Keywords: modeling, external environment, innovative development, levers of innovative development, agrarian 
sector of economy. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ АКТИВАТОРИ СУЧАСНИХ ЗМІН 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
 

Філиппова С.В., Малін О.Л. Інформаційно-інноваційні активатори сучасних змін державно-при-
ватного партнерства. 

У статті проаналізовані результати дослідження цифровізації економіки та інноваційного розвитку як 
передумови та активатори якісних змін ДПП. Вони дозволяють стверджувати, що сутність чотириетапної 
цифрової революції останніх часів складає перехід до діджиталізації; цифрова економіка як новий тип економіки 
виникає внаслідок цифровій революції; цифрова трансформація економіки – це процес розвитку різних IT-секторів 
для стимулювання створення інноваційних технологій в інших секторах економіки; ДПП в умовах цифровізації 
зіштовхується з новими технологіями, які відкривають нові привабливі для інвесторів сфери його виникнення; 
існує розрив між інноваційним потенціалом, продукуванням інновацій, інноваційним середовищем і впливом 
останнього на інноваційний та соціально-економічний розвиток; методологію розвитку інноваційного середовища 
ДПП потрібно будувати на відході від сліпого копіювання визначених пріоритетів при плануванні проектів ДПП. 
Доведене існування інтерактивного саморозвитку як вимушеного та неминучого наслідку ДПП, що має іннова-
ційно-цифрову технологічну основу. Обґрунтовано, що тренди та темпи розвитку ДПП в Україні за ознаками 
кількості, обсягу інвестування, структури угод, економічної діяльності та географічної локації відрізняються від 
світових, а ключові зміни та тренди регулювання розвитку ДПП 2020 р. мають позитивну динаміку та резуль-
тати. 

Ключові слова: інновація, інформаційно-інноваційні активатори, зміни, державно-приватне партнерс-
тво, цифровізація, діджитизація, діджиталізація. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Цифрові технології перетворилися на 
рушійну силу розвитку суспільства та світо-
вої економіки, кардинально змінивши соціа-
льно-економічні процеси за рахунок їх циф-
ровізації. Можна виділити дві відмінності 
цифрової революції: а) її темпи багатократно 
вищі за попередні промислові революції (пе-
рша, друга та третя), тому перехід до нової 
моделі суспільства «Індустрія 4.0» відбува-
ється не за тисячоліття, як аграрний, та не за 
століття, як індустріальний, а за кілька десят-
ків років; б) людина як носій праці витісня-
ється з економічних і виробничих процесів і 
внаслідок масштабного зростання обсягів та-
ких змін розвинені країни вводять поняття 
базового доходу людини.  

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питаннями дослідження цифровізації 
економіки та інноваційного розвитку як пере-
думови та активаторів якісних змін державно-
приватного партнерства (ДПП) займалися чи-
сельні закордонні та вітчизняний дослідники 
[1-14]. Але з наукової точки зору дослідження 
цифровізації економіки та інноваційного роз-
витку в якості передумов та активаторів 

якісних змін в державно-приватному партнер-
стві вимагає ширшого розгляду. 

Формулювання цілей статті. Мета дос-
лідження полягає у визначенні інформа-
ційно-інноваційних активаторів сучасних 
змін ДПП за передумовами цифровізації еко-
номіки та інноваційного розвитку.  

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Цифрова економіка як новий тип 
економіки виникає внаслідок цифрової рево-
люції, що рухає світ від третьої промислової 
революції (автоматизації та комп’ютеризації 
виробництва) до четвертої (перехід до орієн-
тованого на споживача виробництва на основі 
кіберфізичних систем). Розвиток цифрової 
економіки стимулюють чотири основні фак-
тори: а) цифрові фінанси; б) соціальні мережі; 
в) цифрова ідентифікація особистості; г) ве-
ликі дані і відкриті дані. Основні компоненти 
цифрової економіки складають: підтримуюча 
інфраструктура; електронний бізнес; елект-
ронна комерція. Доречно додати ще три ком-
поненти іншої природи, функціонал яких з 
часом зростатиме, – нормативно-правову базу, 
цифрові навички та ефективні підтримуючі 
інститути, які обумовлює розвиток 
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електронного формату взаємодії учасників 
економічних відносин. Рисами цифровізації є 
впровадження цифрових технологій у сфери 
життя та економіки, об’єднання фізичних та 
обчислювальних компонентів, віртуалізація 
простору діяльності. Формується інформацій-
ний простір електронних стосунків бізнесу, бі-
знесу і споживачів з державними інститутами 
(G2B, G2C), електронний формат діяльності 
(G2G) у напрямах: електронні транзакції, ре-
єстрація, ідентифікація, електронні сервіси, 
звернення, звітність, державні закупівлі через 
електронні торги.  

Цифрова трансформація економіки – 
це процес розвитку різних IT-секторів для 
стимулювання створення інноваційних тех-
нологій в інших секторах економіки. Тому 
цифрова економіка – це економіка у складі 
двох типів галузей і секторів: а) новітніх, що 
виникли внаслідок такої трансформації; б) 
традиційних, які під впливом цифрової тран-
сформації за рахунок новітніх технологій ка-
рдинально змінили свої виробничі та бізнес-
процеси. Держава грає у цифровій економіці 
подвійну роль. Як регулятор відповідних від-
носин вона формує та закріплює норми та 
принципи цифрових відносин між суспільст-
вом та владою на рівні елементів, інструмен-
тів та механізмів цифрової економіки, конт-
ролює та перевіряє методи їх використання, 
безпосередньо здійснює технологічні зміни. 
ДПП виступає частіше спостерігачем та кори-
стувачем цифрових послуг держави на рівні 
електронного врядування, ніж учасником їх 
становлення. Виконуючи роль користувача 
цифрових механізмів та ресурсів цифрової 
економіки, держава через свої структури ви-
користовує Інтернет та інформаційні техно-
логії для надання своїх послуг в електрон-
ному врядуванні та онлайн-торгівлі 
(тендерні закупівлі та продаж активів). 

ДПП в умовах цифровізації зіштовху-
ється з новими технологіями, які відкривають 
нові привабливі для інвесторів сфери його ви-
никнення: а) на стику різних видів економіч-
ної діяльності; б) внаслідок поєднання у єдину 
інноваційну ідею проекту ДПП інновацій різ-
ної природи (високотехнологічних технічних 
із соціально-економічними або екологіч-
ними). ДПП як єдина ефективна форма пере-
хідного періоду ринкового розвитку України, 
коли держава ще ментально не готова відмо-
витися від факту власності на промислові ак-
тиви, але вже готове лібералізувати елементи 
своєї економічної стратегії, здатне виступати 
як об’єктом, так і суб’єктом процесів цифрові-
зації. Перспективним напрямом для викорис-
тання формату та ресурсів ДПП є проекти з 

цифрових трансформацій та розвитку циф-
рових інфраструктур. Але цифровізація прос-
тору відносин ДПП знаходиться у початко-
вому стані, не створивши для останнього зони 
комфорту. Вищу форму ДПП утворює акціо-
нування державних активів і вільний обіг цін-
них паперів на сучасному цифровому фондо-
вому ринку, якого сьогодні немає. Тому поки 
не буде створено вторинного ринку цінних 
паперів, переваги цифровізації для ДПП кон-
центруватимуться лише навколо технологіч-
них змін у виробництві та управлінні.  

Динаміка кількісного накопичення 
його змін інноваційного розвитку в світі та 
Україні наближує зміни до переходу у якісні, 
змінюючи інноваційний процес та іннова-
ційне середовище ДПП. Зміни охоплюють: а) 
інноваційно-активних учасників, включаючи 
тих, хто створює інноваційну цінність, та ре-
зультати змін; б) розвиток фізичної та віртуа-
льної інноваційної інфраструктури, який 
уможливлює учасникам ДПП доступ до ресу-
рсів поза межами ДПП; в) процеси управ-
ління інноваційною діяльністю, інновацій-
ним розвитком та інноваційною 
інфраструктурою, що мотивує учасників 
ДПП об’єднувати зусилля з конвергенції тех-
нології та накопичення знань задля досяг-
нення і цілей ДПП, і власних цілей на етапах 
інноваційного процесу; г) технологічну ос-
нову, цільове призначення та швидкість здій-
снення суспільних та бізнес-комунікації. 
Хоча Україна зберігає високий освітній та на-
уковий потенціал, здатний продукувати різ-
номанітні інноваційні ідеї, тенденції останніх 
років свідчать про сукупну низьку ефектив-
ність інновацій для розвитку країни. Існує ро-
зрив між інноваційним потенціалом, проду-
куванням інновацій, інноваційним 
середовищем і впливом останнього на іннова-
ційний та соціально-економічний розвиток. 

Стан та перспективні напрямки розви-
тку інноваційного середовища ДПП визнача-
ють дві складові: а) фактичний стан і потен-
ціал саморозвитку інноваційного 
середовища; б) визначені державою цілі і ме-
ханізми його розвитку. Фактичний стан інно-
ваційного середовища визначено як нестабі-
льний, проте такий, що має потенціал 
саморозвитку, обумовлений розвитком вірту-
альної інноваційної інфраструктури, проце-
сами цифровізації та глобалізації), які дозво-
ляють технологічно поєднувати раніше 
непоєднувані процеси (алгоритмізації проце-
сів, математичні розрахунки та створення до-
даної вартості). Щодо державно визначених 
цілей і механізмів розвитку інноваційного се-
редовища: по-перше, вектори та цілі його 
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розвитку відбудовуються на стратегічних на-
прямах інноваційної діяльності, визначених 
державою. Для України визначено 7 пріори-
тетів, для забезпечення яких першочергово 
розвиватиметься інноваційне середовище; 
по-друге, механізми розвитку інноваційного 
середовища удосконалюють: а) простір інте-
ресів учасників загального інноваційного 
процесу на рівні інноваційної діяльності. Для 
ДПП – це простір інтересів держави, бізнес-
партнера (приватного партнера) та суспільс-
тва (громадськості); б) інноваційну інфра-
структуру за рахунок віртуальної інфрастру-
ктури, яка перебирає на себе певний 
функціонал фізичної.  

Методологію розвитку інноваційного 
середовища ДПП потрібно будувати на від-
ході від сліпого копіювання визначених пріо-
ритетів при плануванні проектів ДПП. Потрі-
бно повернутися до природи інновацій як 
такої, у основі якої лежить ідея втілення інно-
ваційної розробки в інтелектуальну власність. 
У випадку, коли інноваційна цінність стосу-
ється досягнення заявлених державою страте-
гічних пріоритетів, а потенційний приватний 
партнер ДПП володіє виключно інтелектуа-
льною власністю тобто інноваційною цінні-
стю (змістовністю інновацій), не володіючи ін-
шими ресурсами, пріоритетом макрорівня 
має стати його державна підтримка. Для Ук-
раїни пріоритетами макрорівня розвитку 
інноваційного середовища ДПП доречно ви-
значити: а) правову базу і правову культуру, 
захист як інтелектуальної, так і матеріалізова-
ної власності, встановлення на рівні законів 
зобов’язання держави дотримувати умови до-
говору ДПП протягом його дії; б) фінансову 
культуру, створення базових інвестиційних 
передумов, вільного ринку залученого капі-
талу, привабливого для інвесторів, які зорієн-
товані на інвестування інновацій; в) державне 
регулювання: нормативне визначення інно-
вацій, достатнє для застосування до тих, хто 
підпадатиме під особливий регуляторний ре-
жим; розуміння на рівні державної політики 
необхідності створення особливих правових і 
податкових режимів. 

Кількісні зміни  інноваційного середо-
вища свідчать про значне погіршення показ-
ників його стану у 2010-2018 рр. та їх незначне 
коливання у 2019-2020 рр., що відобразило 
структурні зміни характеристик, вагомість 
яких суттєво змінилася внаслідок пандемії 
COVID 2019-2020 рр. Якісні зміни визначають 
вектори та цілі розвитку інноваційного сере-
довища ДПП, які відповідають стратегічним 
напрямам інноваційної діяльності, визначе-
ним державою як пріоритети. Саме для них 

першочергово треба змінювати інноваційне 
середовище у площині простору інтересів уча-
сників інноваційного процесу на рівні іннова-
ційної діяльності та інноваційної інфраструк-
тури. Драйверами інноваційного розвитку є 
різні комбінації технологій, знань, креатив-
ного мислення, шляхів та інструментів розви-
тку ринку, бізнесу та інфраструктури. Їх зве-
дено у три групи: людський капітал, розвиток 
технологій та економіки знань, розвиток креа-
тивної діяльності. Зовнішні фактори іннова-
ційного середовища створюють умови і зовні-
шні ресурси для діяльності і розвитку ДПП, а 
внутрішні –  забезпечують його саморозвиток, 
використовуючи в якості внутрішнього драй-
вера інноваційну цінність. Дифузія останньої 
уможливлює одночасний розвиток інновацій-
ної сфери та інфраструктурних галузей за до-
помогою механізму ДПП. 

Реалізація інноваційно-цифрових прое-
ктів ДПП неминуче відбуватиметься на базі 
того чи іншого галузевого сегменту глобаль-
ної системи цифрових мереж і комунікацій. 
Оскільки ДПП, побудоване на інноваційній 
основі, природою якої є цифровізація (діджи-
тал-природа), завжди реалізується у тривалій 
або середньостроковій перспективі, то воно 
як частка глобальної системи цифрових ме-
реж на протязі всього періоду свого існування 
втягуватиме у себе та перероблятиме всі інно-
вації, які народжуватимуться у процесі вико-
нання проекту ДПП, тим самим створюючи 
технологічну основу наступної самомодерні-
зації та саморозвитку інноваційного середо-
вища. Тобто можна стверджувати про існу-
вання інтерактивного саморозвитку як 
вимушеного та неминучого наслідку реаліза-
ції ДПП, що має інноваційно-цифрову техно-
логічну основу. 

Світовими трендами розвитку ДПП є: а) 
кількісне зростання ДПП у світі та у ЄС (кіль-
кості проектів та сукупного обсягу інвестицій 
в них); б) диверсифікація ринку ДПП за краї-
нами та секторами економіки; в) інфраструк-
турна спрямованість ДПП, коли держави ре-
алізують суспільно важливі проекти за 
допомогою ДПП, збільшуючи кількість і як-
ість інфраструктурних послуг; г) державна 
підтримка певного типу ДПП або у певній га-
лузі, або у певному напрямку; д) розвиток 
ДПП у інноваційній сфері. Проекти ДПП 
привносять у відповідну сферу різний обсяг 
інвестицій, оскільки мають різну інвести-
ційну ємність. Найбільш інвестиційно ємним 
досі є транспорт [2,5]. Водночас, цифрові про-
екти ДПП з інвестуванням у інформаційно-
комунікаційні технології, складаючи лише 
0,8% від їх загальної кількості угод, 
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привносять 1,7% інвестицій. Інвестиційна єм-
ність ДПП на інноваційно-інформаційній ос-
нові, розрахована за ДПП у сфері «інформа-
ційно-комунікаційні технології», складає 2,1. 
Значно вищою за неї є лише інвестиційна єм-
ність ДПП щодо аеропортів [5]. 

Пріоритетні діючі напрями ДПП і ППП 
в різних країнах світу можна розділити на дві 
групи: а) стрімко зростаючі галузі або сфери, 
які набувають значних інноваційних змін (ін-
формаційні технології, здатні забезпечити 
приватному сектору швидкий прибуток, ти-
ражування результату та інновації, засновані 
на смарт-технологіях); б) галузі або сфери, які 
набувають повільних інноваційних змін, 
проте потребують модернізації або реструк-
туризації (об’єкти інфраструктури, охорона 
здоров'я та освіта, системи життєзабезпе-
чення, енергетика, транспортні системи 
тощо). Головними напрямами розвитку ДПП 
у країнах світу є: а) поступова зміна фокусу 
ДПП з моноспрямування на комплексне вирі-
шення соціально-економічних проблем сус-
пільства; б) збереження інфраструктурою 
статусу провідної сфери розвитку ДПП, у пе-
ршу чергу, транспортною; в) національна, ре-
гіональна та секторальна диверсифікація 
ДПП; г) зростання відмінностей у темпах зро-
стання ДПП по різних країнах; д) глобалізації 
ринку ДПП (розвиток міжнародних проек-
тів); е) підвищення ролі державних структур 
і громадських установ у відносинах ДПП. 

Тренди та темпи розвитку ДПП в Укра-
їні за ознаками кількості, обсягу інвесту-
вання, структури угод, економічної діяльно-
сті та географічної локації дещо 
відрізняються від світових. Протягом перших 
20 років (1990-2012 рр.) відбувся процес стано-
влення і бізнес-сектору, і ДПП. За цей час ро-
зпочато 58 його проектів, з яких 2 припинено. 
За наступні 5 років їх кількість зросла до 74 у 
2017 рр.: енергетика, зв'язок [14], транспорт 
[2]. В Україні: 61,0% укладених угод ДПП не 
виконуються, залишаючись лише деклара-
цією намірів (1% розірваних та 60,4% тих, що 
не виконуються). Географічна локація проек-
тів (угод) ДПП в Україні демонструє на 
01.01.2020 р. лідерство двох областей – Мико-
лаївської (15 проектів ДПП) та Київської (10 
проектів ДПП). Другу групу утворюють Оде-
ська та Донецька (по 5 проектів ДПП), Львів-
ська, Закарпатська, Запорізька (по 4 проекти 
ДПП) області. Аутсайдером списку є Дніпро-
петровська область, у якій не укладено жод-
ної угоди про ДПП за останні 2 роки (2019-
2020 рр.). У кожному регіоні є особливості та 
рівні передумови для розвитку ДП. Існують 
певні прогалини секторального розвитку 

ДПП в Україні, яке концентрується у сферах 
(2018-2020 рр.): збір, очищення та розподі-
лення води (33-40%), виробництво, поста-
чання, транспортування та розподілення 
природного газу (15-21%), інфраструктура (8-
11%), виробництво, розподілення та поста-
чання електроенергії (6-8%). Швидко зростає 
ДПП у сфері туризму, відпочинку, рекреації. 
культури та спорту (з 2% до 13%). У структурі 
угод про ДПП з 2014 р. (81%) до 2017 р. (84,6%) 
домінувала концесія, у 2018 р. її частка змен-
шилася (68%) через укладання 1 договору про 
ДПП та збільшення кількості договорів про 
спільну участь.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Ключові зміни та тренди регу-
лювання розвитку ДПП 2020 р. мають позити-
вну динаміку та результати: а) оновлена зако-
нодавча база щодо ДПП та концесій; б) 
відкриті зовнішні пропозиції щодо ініцію-
вання потенційними партнерами національ-
них або регіональних проектів ДПП; в) ком-
плексність відкритих концесійних проектів; 
г) ДПП доріг; д) розвиток інституційного за-
безпечення ДПП – створено Проектний офіс 
з розвитку ДПП (2016 р.), Агенцію з питань 
підтримки ДПП (2019 р.). Вони спричинили 
ключові зміни, які полягають у суттєвому по-
кращенні: а) регуляторної бази ДПП; б) пере-
думов задоволення значних сучасних інфра-
структурних потреб України, які й надалі 
зростатимуть; в) довіри приватних інвесторів 
до держави як партнера ДПП. 

Слід виділити дві вузлові проблеми 
ДПП: а) справедливість оцінювання вкладу 
приватного партнера, оскільки існує різні ва-
ртості – балансова, незалежна ринкова та ро-
зрахована за міжнародними стандартами, які 
ніколи не збігаються; б) ментальність держав-
ного менеджменту або його ментальну него-
товність зрозуміти реальну економічну ос-
нову відносин та ідеологію ДПП, внаслідок 
чого центр ваги штучно зміщується на держа-
вну позицію як домінантну. Насправді, дер-
жава лише надає об’єкт, відносно якого вини-
кають економічні відносини в межах ДПП, а 
приватний інвестор надає те, чого у держави 
немає: сучасний менеджмент, інвестиційні та 
інші ресурси, інноваційні технології віднов-
лення стану об’єкту, його захисту від повного 
або поступового руйнування та методи гене-
рації доходу. До інших проблем можна до-
дати економічні, організаційні, політичні, 
ідеологічні та технологічні об’єктивного і 
суб’єктивного характеру. Зокрема, типова 
розповсюджена проблема цілісності об’єкту 
ДПП, яка виникає при укладанні договорів 
концесії та про спільну діяльність. Як 
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правило набір майна, цікавий концесіонеру, 
що знаходиться на території якогось вироб-
ничого комплексу, може відноситися до різ-
них виробничих підрозділів, навіть до різних 

юридичних осіб. Однак, об’єктом ДПП, зок-
рема концесії, є цілісний майновий комплекс. 
Це зупиняє значну кількість ідей ДПП або 
обумовлює їх зміну.  
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Abstract. 
Filyppova S., Malin O. Information and innovative activators of modern changes in public-private part-

nership. 
Introduction. The subject of research are information and innovative activators of modern changes in public-private 

partnership, as prerequisites of qualitative changes in PPP. 
The purpose of the study is to identify information and innovation activators of modern changes in public-private 

partnership on the basis of digitalization of the economy and innovative development. 
Results. The article analyzes the results of the study of digitalization economy and innovative development as pre-

requisites and activators of qualitative changes in PPP. They suggest that the essence of the four-stage digital revolution of 
recent times; the digital economy as a new type of economy arises as a result of the digital revolution; digital transformation 
of the economy is a developing process of various IT-sectors to stimulate the creation of innovative technologies in other 
economy sectors. PPP in the conditions of digitalization faces new technologies which open new spheres of its origin attrac-
tive for investors. There is a gap between innovation potential, innovation production, innovation environment and the 
impact of the latter on innovation and socio-economic development. It can be argued about the existence of interactive self-
development as a forced and inevitable consequence of the implementation of PPP, which has an innovation-digital techno-
logical basis. Trends and rates of PPP development in Ukraine in terms of quantity, volume of investment, transaction 
structure, economic activity and geographical location are slightly different from the world, and key changes and trends in 
regulating PPP development in 2020 have a positive dynamics and results. 

Conclusions. Two key issues of PPP should be identified as fairness in assessing the contribution of a private partner, 
as there are different values - balance sheet, independent market and calculated according to international standards that never 
coincide. In fact, the state only provides an object in respect of which there are economic relations within the PPP, and a private 
investor provides what the state does not have modern management, investment and other resources, innovative technologies 
to restore the object, its protection from full or gradual destruction and methods of income generation.  

Key words: innovation, information-innovation activators, changes, public-private partnership, digitizing, digitalization. 
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МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У  ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

 

Рогачевський О. П. Методи стратегічного управління у  галузі охорони здоров’я. 
Вступ. Проблема стратегічного управління в галузі охорони здоров’я стоїть дуже гостро в Україні, оскі-

льки до теперішнього часу керівники закладів охорони здоров’я не використовують інструменти та методи стра-
тегічного управління для організації діяльності у таких закладах. Отже, все це актуалізує необхідність дослі-
дження методів стратегічного управління у галузі охорони здоров’я та пошук оптимальних механізмів їх 
імплементації.  

Метою статті є дослідження методів стратегічного управління у галузі охорони здоров’я для розвитку 
національної галузі.  

Результати. У процесі дослідження використані матеріали власних досліджень, а також окремі наукові 
публікації національних та іноземних авторів щодо методів та інструментів стратегічного управління. 
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Використані такі наукові методи, як морфологічного аналізу, аналізу і синтезу, емпіричний підхід. Здійснено те-
оретичний аналіз існуючих методів та інструментів стратегічного управління. Акцентована увага на тому, що 
методи стратегічного управління в галузі охорони здоров’я ґрунтуються на дії законів і закономірностей внутрі-
шньогалузевого управління, які одночасно враховують науково-технічний рівень розвитку у медичній сфері. Аргу-
ментована роль системного підходу у стратегічному управлінні галузі охорони здоров’я.  

Висновки. За результатами дослідження доведено, що нестійка кон’юнктура у міжнародному середовищі 
та вплив окремих глобальних чинників, до яких можна віднести пандемію CОVID-19; конкурентну боротьбу, зна-
чний розвиток медичної техніки і технологій, обумовлюють історичні перетворення традиційних методів уп-
равління в галузі охорони здоров’я. Застосування системного підходу до стратегічного управління галуззю розши-
рює можливості планування довгострокової політики у галузі охорони здоров’я та зумовлює багатоцільовий і 
комплексний підхід щодо внутрішньогалузевих організаційно-функціональних сегментів національної галузі охо-
рони здоров’я. 

Ключові слова: охорона здоров’я, стратегічне управління, методи стратегічного управління, інструме-
нти стратегічного управління, галузь охорони здоров’я. 

 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. В умовах посилення глобальних коли-
вань, які суттєво змінюють погляди і напрями 
у макроекономічних системах, важливою 
складовою, що забезпечує динамічне приско-
рення соціально-економічного прогресу, є 
структурно-функціональне удосконалення 
теорії і методології наукового пізнання, а та-
кож підвищення результативності наукових 
досліджень у сфері стратегічного управління. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблематика стратегічного управ-
ління досліджується протягом довго періоду 
часу багатьма іноземними та національними 
науковцями. Серед видатних іноземних нау-
ковців, які досліджували методи стратегіч-
ного управління, можна визначити таких, як 
І. Ансофф, М. Портер, П. Друкер, 
А.Дж. Стрікленд, А. Томпсон тощо. Серед на-
ціональних вчених, які досліджували про-
блеми стратегічного управління в галузі охо-
рони здоров’я, ми можемо виділити 
В.І. Борщ, Ю.В. Вороненко, В.В. Лепського, 
Ю.М. Сафонова тощо. 

Проте незважаючи на достатнє число 
наукових праць, в яких досліджена проблема-
тика стратегічного управління у галузі охо-
рони здоров’я, не було запропоновано опти-
мальних методів стратегічного управління, 
які б можна було застосовувати для націона-
льних закладів охорони здоров’я. 

Формулювання цілей статті. Метою да-
ної студії є дослідження теоретичних засад 
стратегічного управління для подальшої імп-
лементації провідних технологій стратегіч-
ного управління для національних закладів 
охорони здоров’я. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Методи управління у галузі охо-
рони здоров’я взаємопов’язані з принципами 
та функціями управління, а їх знання та пра-
вильне застосування в медичній сфері є осно-
вною умовою забезпечення ефективного 
стратегічного управління у галузі охорони 
здоров’я. 

Методи управління – це прийоми та 
способи впливу на керований об’єкт з метою 
вирішення визначених завдань та досягнення 
поставлених цілей у галузі охорони здоров’я. 

Оскільки становлення стратегічного уп-
равління у галузі охорони здоров’я як науки 
знаходиться у процесі еволюційного форму-
вання, а практичні питання, з вирішенням 
яких стикається внутрішньогалузевий мене-
джмент, складні та різноманітні, поряд з уто-
чненням принципів і функцій управління у 
медичній сфері необхідно запропонувати си-
стематизацію методів внутрішньогалузевого 
управління, у тому числі уточнити їх поняття 
і зміст, виявити взаємозв’язки і субординації 
між ними та визначити їх місце в методології 
стратегічного управління у галузі охорони 
здоров’я. 

Управління – це складна мультикомпо-
нентна система з багатофакторними про-
явами внутрішніх і зовнішніх зв’язків у відпо-
відному середовищі, а медична сфера країни 
– це соціально-економічна система, яка одно-
часно є суб’єктом і об’єктом стратегічного уп-
равління, що постійно знаходяться у взаємодії 
та підлягають цілеспрямованому впливу один 
на одного під впливом внутрішньогалузевих 
факторів. Зауважимо, що керуюча внутріш-
ньогалузева система – суб’єкт управління у га-
лузі охорони здоров’я виступає як частина ке-
рованої – об’єкт управління, але структурно-
функціональна величина й межі керуючої си-
стеми  залежать від об’єкту. Тому функціону-
вання суб’єкта управління у галузі охорони 
здоров’я визначається з урахуванням особли-
востей об’єкта медичної сфери та з урахуван-
ням соціально-економічної складової. 

У самій соціально-економічній системі 
галузі охорони здоров’я та в її структурних 
елементах, керованій та керуючій системах, 
створені функціональні системи меншого рі-
вня й розміру. Тому внутрішньогалузева ор-
ганізаційно-структурна, функціонально-тех-
нологічна, соціально-економічна та інфор-
маційно-аналітична системи забезпечують 
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особливість стратегічного управління галузі 
охорони здоров’я країни.  

Відомо, що в теорії управління поняття 
«метод» означає спосіб досягнення будь-якої 
мети або шлях до чогось. 

Метод – це спосіб або прийом пізнання, 
дослідження, аналізу, діагностики, монітори-
нгу та контролю явищ, процесів, системних 
дій тощо. Метод відображає відповідний об-
раз дій у відповідній системі. 

Методи посідають особливе місце як у за-
гальній теорії управління, так і в теорії мене-
джменту медичної сфери, і на їх базі відбува-
ється взаємне збагачення теорії і практики 
внутрішньогалузевого управління. Методи 
управління дозволяють сформувати систему 
принципів, правил, прийомів, підходів й алго-
ритмів, які дозволяють зменшити витрати 
часу та інших ресурсів на досягнення визначе-
них цілей та вирішення відповідних завдань. 

Зазначимо, що використання системи 
методів при дослідженні нових аспектів уп-
равління у галузі охорони здоров’я сприяє 
збільшенню компетентностей щодо управ-
ління та закономірностей, які відбуваються в 
даному процесі. У методах управління взає-
мопов’язані два аспекти – пізнавальний і фу-
нкціональний, які припускають наступні осо-
бливості методів управління в галузі охорони 
здоров’я: 

– методи внутрішньогалузевого управ-
ління, спрямовані на досягнення цілей і вирі-
шення завдань, тобто методи – це управлінсь-
кий інструментарій цілеспрямованого 
впливу на діяльність відповідного сегменту 
національної економіки; 

– застосування методів управління від-
бувається з урахуванням їх соціально-еконо-
мічної результативності, ефективності та до-
цільності. 

Також необхідно зауважити, що процес 
управління потребує проведення поперед-
нього дослідження конкретних умов, обста-
новки, що склалася у відповідному середо-
вищі. Тому чим глибше їх пізнання, тим 
більш обґрунтованим повинен бути вибір по-
трібних алгоритмів і способів. У зв’язку з цим 
методи виявлення, збору, накопичення, уза-
гальнення, обробки, аналізу й оцінки інфор-
мації також відносять до методів управління 
в галузі охорони здоров’я. 

Таким чином, методи управління у га-
лузі охорони здоров’я – це відповідні способи, 
прийоми та алгоритми практичних дій, спря-
мовані на досягнення внутрішньогалузевих 
цілей і розв’язання завдань, заснованих на 
аналізі інформації й обранні можливих варі-
антів. За рахунок методів управління 

реалізується основний зміст управлінської ді-
яльності у галузі охорони здоров’я.  

У процесі управління суб’єкт внутріш-
ньогалузевого середовища впливає на об’єкт 
управління, тобто на відповідний елемент га-
лузі охорони здоров’я, з метою досягнення 
певних цілей.  

Методи управління у галузі охорони 
здоров’я ґрунтуються на дії законів і законо-
мірностей внутрішньогалузевого управління, 
які одночасно враховують науково-технічний 
рівень розвитку у медичній сфері та рівень 
розвитку відносин управління. 

Класифікація методів управління у га-
лузі охорони здоров’я враховує всі наявні під-
ходи до класифікації методів у загальній тео-
рії управління. Аналіз виявив, що 
класифікація методів управління залежно від 
їх змісту, спрямованості й організаційної фо-
рми візуалізує адміністративний, економіч-
ний і соціальний вплив на керовану внутріш-
ньогалузеву систему. 

Також для медичної сфери характерні 
відмінності у методах управління та методах 
процесу управління. Тобто, методи управ-
ління характеризують закінчений процес 
впливу на відповідний об’єкт управління у 
внутрішньогалузевому середовищі, а мето-
дами процесу управління виконуються відпо-
відні окремі етапи (дії, роботи тощо). 

Для будь-якої керованої системи харак-
терне застосування методів прямого і непря-
мого впливу, формальних і неформальних 
методів. 

При застосуванні методів прямого 
впливу передбачається отримання відповід-
ного результату від впливу, методами непря-
мого впливу у внутрішньогалузевому середо-
вищі створюються умови для досягнення 
відповідних результатів, а співвідношення 
між методами формального й неформаль-
ного впливу візуалізує характерні риси стилю 
внутрішньогалузевого управління. 

Методи управління достатньо різнома-
нітні, а їх мета фокусується на забезпечені га-
рмонії й органічного поєднання індивідуаль-
них, колективних і суспільних інтересів, які 
пов’язані з медичною сферою 

Таким чином, на думку автора, методо-
логічно доцільним вважається групування 
методів управління у галузі охорони здоров’я 
у дві класифікаційні групи: загальні методи 
та спеціальні (рис. 1.). 

На методологічному рівні до загальних 
методів відносяться: 

– методи прийняття управлінських рі-
шень; 

– загальнонаукові методи; 
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– методи реалізації основних функцій 
внутрішньогалузевого управління; 

– методи забезпечення ефективних ко-
мунікацій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методи стратегічного управління у галузі охорони здоров’я 
Джерело: розробка автора.  

 

До спеціальних методів відноситься су-
купність специфічних технологій, процедур і 
способів, за допомогою яких здійснюється ді-
яльність у галузі охорони здоров’я.  

До спеціальних методів стратегічного 
управління у галузі охорони здоров’я відно-
сяться: 

– методи виконання специфічних фун-
кцій стратегічного управління у медичній 
сфері; 

– методи стратегічного  управління фу-
нкціональними видами діяльності у медич-
ній сфері та її підсистемами; 

– внутрішньогалузеві методи стратегіч-
ного управління. 

Зазначимо, що значний розвиток мето-
дології управління у макроекономічному се-
редовищі характеризується багатогранністю 
наукових шкіл і концептуальних підходів, які 
формували, систематизували та наповню-
вали відповідні аспекти управління. Значний 
внесок у дослідження питань щодо управ-
ління здійснили відомі вчені, науковці та до-
слідники, серед яких Ф. Тейлор, А. Файоль, 
Д. Мак-Грегор, Г. Емерсон та ін. 

Основоположником класичної школи і 
засновником американської наукової школи з  
управління прийнято вважати Ф. Тейлора 
(1856-1915 рр.). 

У нових реаліях вміння ефективно за-
стосовувати теорію управління, правильно 
використовувати системний підхід і накопи-
чений внутрішньогалузевий досвід, а також 
нестандартно підходити до питань управ-
ління у галузі охорони здоров’я, безпосеред-
ньо впливає на максимально швидке 

досягнення стратегічної мети у процесі діяль-
ності суб’єктів медичної сфери країни. 

У першій половині ХХ століття були 
сформульовані загальносистемні закони та 
принципи управління вченими Ф. Тейлором, 
А. Файолем, Г. Емерсоном, досягнення яких 
систематично доповнялися та групувалися в 
умовах розвитку відповідних систем та 
впливу факторів на діяльність господарюю-
чих суб’єктів з урахуванням теорії управ-
ління [1].  

Управління являє собою основну скла-
дову частини функціонування відповідної 
взаємопов’язаної системи, яка складається з 
відповідних об’єктів, що керуються визначе-
ними суб’єктами.   

Управління (керування) – це функція 
високоорганізованих систем (соціологічних, 
біологічних, технічних), що забезпечує їх 
структурну цілісність, підтримання заданого 
режиму діяльності, реалізацію програми до-
сягнення мети. Сутність процесу управління  
становить його інформаційний зміст: управ-
ління – це процес трансформації інформації 
у дію, тобто процес перетворення її у сиг-
нали, що спрямовують функціонування від-
повідних систем [2].  

Управління, на думку Ф. Тейлора, – це  
складне мистецтво і точна наука водночас. 
Розрахунок та інтуїція – це запорука успіху. 
Відповідно до концепцій Ф. Тейлора, мене-
джер повинен бути, по-перше, технічним 
спеціалістом, а по-друге, соціальним інжене-
ром, тобто досконало вивчити особисті якості 
своїх працівників, що забезпечить значне під-
вищення продуктивності праці [1]. 

Методи стратегічного управління у галузі охорони здоров’я 

Загальні методи стратегічного управління  Спеціальні методи стратегічного управління  

Загальнонаукові та  діалектичні методи 

Методи прийняття управлінських рішень 

Методи забезпечення  ефективних комунікацій  

Методи реалізації основних функцій стратегіч-
ного управління у медичній сфері 

Методи виконання специфічних функцій 

стратегічного управління у медичній сфері 

Методи стратегічного  управління функціо-
нальними видами діяльності у медичній 

сфері та її підсистемами 

Внутрішньогалузеві методи стратегічного 
управління 
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На думку відомого науковця-управлі-
нця А. Файоля, управління розглядається як 
універсальний процес, що складається з декі-
лькох взаємопов`язаних функцій, а саме: про-
гнозування, планування, організації, коорди-
нації та контролю [3]. 

Управління надає можливість значно 
підвищити ефективність роботи у внутріш-
ньогалузевому середовищі, використовуючи 
раціональні методи вимірювання та конт-
ролю.  

Г. Емерсон (1853-1931 рр.) визначив, що 
«перехід до економічних методів управління 
підводить нас до розуміння тієї простої іс-
тини, що не господарська діяльність повинна 
підлаштовуватися до управління, а навпаки, 
управління повинно обслуговувати госпо-
дарську діяльність, тому що у цьому його 
зміст і користь» [4]. 

Г. Емерсон розробив принципи підви-
щення ефективності не тільки господарської 
праці, але й будь-якої доцільної діяльності 
фізичної особи. Науковець запропонував 
структурно-штабну організацію апарату уп-
равління та надав визначення ефективності 
як максимально вигідного співвідношення 
між затраченими зусиллями, грошима, обла-
днанням тощо та економічним ефектом, яке 
не втратило свого значення для суб’єктів у су-
часних умовах господарювання. 

Впровадження у практику галузі охо-
рони здоров’я концепції «управління за ці-
лями», забезпечить стратегічний розвиток 
медичної сфери країни. Отже, враховуючи 
наукові підходи, концепція «управління за ці-
лями» має окремі ознаки відносно інших ви-
дів внутрішньогалузевого управління: 

– суб’єкти медичної сфери працюють за 
схемою «цілі – результати», також необхідно 
враховувати попередні результати їх діяльно-
сті;  

– система управління враховує соціаль-
ний результат діяльності на основі взаємодії 
між усіма стейкхолдерами; 

– основоположним сегментом вважа-
ється формування цілей і визначення за-
вдань;  

– визначення конкретних цілей або ре-
зультатів, які повинні бути закріплені за від-
повідними суб’єктами управління. 

Американський дослідник П. Друкер 
запропонував основні передумови концепції 
«управління за цілями» (MBО – Management 
by Objectives): головним призначенням мене-
джера має бути організація господарської ді-
яльності, та управлінський персонал завжди 
має дбати про економічні результати й 

враховувати довгострокові наслідки управ-
лінських рішень. 

У свою чергу Дуглас Мак-Грегор вва-
жав, що «управління за цілями» є саме мето-
дом управління, застосування якого є доціль-
ним, тому що надає можливість оцінити 
управлінський персонал за результатами, а 
не за індивідуальними якостями, а кожен ке-
рівник нижчої ланки повинен визначати кон-
кретні цілі та засоби їх досягнення спільно з 
керівником вищої ланки [1]. 

Враховуючи сучасні соціально-економі-
чні позиції в управлінський діяльності, необ-
хідно також враховувати зміну форм конку-
рентної боротьби у медичній сфері та 
удосконалення відповідних її засобів та мето-
дів. Зростання суттєвого впливу конкуренції і 
значне розширення інструментів конкурент-
ної боротьби являє собою важливий фактор, 
що впливає на результати діяльності суб’єктів 
галузі охорони здоров’я. 

Наукові підходи до сучасної концепції 
управління у галузі охорони здоров’я по-
винні бути спрямовані на дослідження сутно-
сті предмету економічної науки, в межах якої, 
на думку автора, мінімізація витрат і макси-
мізація вигоди – ось суть раціональної соціа-
льно-економічної поведінки. Тому в центрі 
дослідження розвитку медичної сфери по-
винні бути питання ефективності, тобто як в 
умовах обмежених ресурсів досягти максима-
льної соціально-економічної віддачі від здій-
снених витрат. 

Зазначимо, що процес управління у га-
лузі охорони здоров’я потребує не тільки ада-
птації до суттєвих змін, але й відповідного ін-
струментального та аналітичного 
наповнення для досягнення цільового ре-
зультату діяльності в медичній сфері країни. 

Також у результаті розширення впливу 
наукових підходів сучасних вчених в галузі 
науки управління Е. Кузнєцова, Ю. Сафо-
нова, В. Борщ та ін., відбувається застосу-
вання специфічних методів управління у ме-
дичній сфері у наступних напрямах: 

– у сучасній системі внутрішньогалузе-
вого управління відбувається посилення ем-
піричних аспектів; 

– збільшення впливу критичного ана-
лізу існуючих концепцій управління, які ви-
користовуються в практичній діяльності 
суб’єктів медичної сфери; 

– наповнення технологічних новацій 
при використанні нових підходів щодо орга-
нізаційно-функціональної структури у внут-
рішньогалузевому середовищі медичної 
сфери країни; 



Інноваційні аспекти інституційних перетворень 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 3 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 72 ~ 

– суттєвий вплив на практику внутріш-
ньогалузевого управління розвитку теоре-
тико-методологічних підходів до концепції 
управління [12]. 

У процесі розвитку та зміни завдань 
щодо наукових підходів організації діяльно-
сті у галузі охорони здоров’я у нових умовах 
продовжують удосконалюватися теоретичні 
концепції внутрішньогалузевого управління, 
які вирішують питання реалізації нових за-
вдань щодо вдосконалення організаційної та 
управлінської внутрішньогалузевої струк-
тури в умовах глобальних викликів.   

Нестійка кон’юнктура у міжнародному 
середовищі та вплив окремих глобальних фа-
кторів, до яких можна віднести пандемію 
CIVID-19; конкурентну боротьбу, значний 
розвиток медичної техніки і технологій, обу-
мовлюють історичні перетворення традицій-
них методів управління в галузі охорони здо-
ров’я. Розглянемо особливості застосування 
окремих загальнонаукових методів управ-
ління у внутрішньогалузевому середовищі 
медичної сфери. До них відносяться: систем-
ний метод, комплексний метод, моделю-
вання, експериментування та ін. 

Системний метод у стратегічному уп-
равлінні галузі охорони здоров’я застосову-
ється як спосіб упорядкування проблемних 
питань, завдяки якому здійснюється їх струк-
турування, виокремлюються варіанти 
розв’язання, визначається взаємозв’язок і вза-
ємозалежності сегментних складових пробле-
мних питань, а також чинники й умови, які 
впливають на їх вирішення. Застосування си-
стемного методу дозволяє визначити слабкі 
та сильні сторони у галузі охорони здоров’я, 
загрози і можливості в зовнішньому середо-
вищі та дозволяє виявити фактори й при-
чини, що призвели до появи проблемних пи-
тань в цілому і їх складових сегментів. 

Система – це базовий аспект управління 
у галузі охорони здоров’я, у якій впорядко-
вана сукупність взаємопов’язаних та взаємо-
діючих сегментів, елементів і компонентів. А 
цілеспрямована взаємодія між сегментами, 
елементами та компонентами системи управ-
ління у галузі охорони здоров’я породжує у 
неї такі властивості, які відсутні у жодному се-
гменті (елементі або компоненті) даної сис-
теми. 

Щодо діяльності у медичній сфері, сис-
темний метод в стратегічному контексті осо-
бливо важливий при виникненні нових про-
блемних ситуацій, з якими суб’єкти медичної 
сфери раніше не стикалася. При застосуванні 
системного методу в першу чергу відбува-
ється виявлення, збір і накопичення 

інформації, її обґрунтування й оцінка з 
огляду на її надійність і джерела надхо-
дження. Також здійснюється аналіз динаміки 
і тенденцій в зміні зовнішніх чинників, які 
найбільш важливі з огляду на розв’язання 
проблемних питань у медичній сфері. 

Системний метод повинен враховувати 
принципи емерджентності. 

Емерджентність – це виникнення но-
вого або поява інших властивостей у системі.  

У теорії систем емерджентність – це на-
явність системи особливих властивостей, які 
не власні її підсистемам та сегментам, а також 
сумі компонентів, не пов’язаних системоутво-
реними зв’язками, неможливість зведення 
властивостей системи до суми властивостей її 
сегментних компонентів, а синонімом прин-
ципу емерджентності є системний ефект [5].  

Емерджентність у стратегічному управ-
лінні галузі охорони здоров’я – це така влас-
тивість системи внутрішньогалузевого управ-
ління у медичній сфері, що створює уявлення 
щодо об’єкту, який візуалізує особливі влас-
тивості, які не можуть бути відокремлені як 
наслідок із властивостей окремих сегментів 
об’єкта, а саме системи стратегічного управ-
ління у медичній сфері.  

Застосування принципу емерджентно-
сті у стратегічному управлінні галузі охорони 
здоров’я забезпечить визначення індикаторів 
стратегічного розвитку медичної сфери кра-
їни та її суб’єктів. 

Характерним внутрішньогалузевим си-
стемам стратегічного управління притаманні 
властивості синергізму. Синергізм у галузі 
охорони здоров’я  – це внутрішньогалузева 
взаємодія між сегментами медичної сфери. 

Ефект синергії – це здатність до комбі-
нованої цілеспрямованої дії будь-яких елеме-
нтів у відповідній системі, підсумковий ефект 
від якої перевищує вплив, що виникає з кож-
ного компонента управлінської системи ок-
ремо. Стійкий прояв ефекту синергії назива-
ється законом синергії – це сукупність 
елементів, які утворюють систему управління 
суб’єктом, організована таким чином, що за-
гальний потенціал системи управління бі-
льше суми потенціалів елементів, які входять 
окремо в неї [5].  

Другим загальнонауковим методом уп-
равління у внутрішньогалузевому середо-
вищі медичної сфери є комплексний метод. 

Комплексний метод є специфічною фо-
рмою конкретизації системності у відповід-
ному середовищі. Основу цього методу скла-
дає розгляд проблемних питань 
стратегічного управління у їх взаємозв’язку 
та взаємозалежності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
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Комплексний метод є найважливішою 
умовою ефективного вирішення проблем уп-
равління в багатоцільовий соціально-еконо-
мічній транспарентній системі, яка активно 
взаємодіє із зовнішнім середовищем. 

На відміну від системного методу, де в 
першу чергу визначається спосіб бачення 
об’єкта або проблемного питання, комплекс-
ний метод є формою міждисциплінарної ін-
теграції та кооперації внутрішньогалузевої 
управлінської діяльності. Тому даний метод 
достатньо широко застосовується у стратегіч-
ному управлінні в медичній сфері, оскільки 
дозволяє враховувати технічні, економічні, 
соціальні та інші аспекти внутрішньогалузе-
вого управління. 

Метод моделювання застосовується у 
тих процесах стратегічного управління, де 
вирішуються складні проблеми, розв’язання 
яких неможливе без застосування відповід-
них моделей. 

Моделювання у стратегічному управ-
ління галузі охорони здоров’я повинно врахо-
вувати:  

– місію закладів охорони здоров’я; 
– стратегічні орієнтири галузі охорони 

здоров’я;  
– цілі та завдання у медичній сфері; 
– організаційно-функціональні дії. 
Місія закладів охорони здоров’я – це су-

купність загальних орієнтирів і принципів, 
які виокремлюють їх соціально-економічну 
роль у національному просторі та взаємини з 
іншими соціально-економічними сегмен-
тами у національному та міжнародному сере-
довищі. 

Цілі та завдання у медичній сфері по-
винні бути спрямовані на досягнення прогно-
зованих, планованих і бажаних результатів, і 
на досягнення яких повинна бути спрямована 
діяльність закладів охорони здоров’я. Склад-
ність медичної сфери та її суб’єктів обумовлює 
багатоцільовий характер галузі охорони здо-
ров’я. Серед всіх цілей та завдань у медичній 
сфері виділяється перш за все головна цільова 
функція, або місія внутрішньогалузевого 
суб’єкта, яка визначається суспільним поділом 
праці та визначає основні напрями його соціа-
льно-економічної діяльності. 

Визначені аспекти підтверджують, що 
суб’єктивна місія у галузі охорони здоров’я це: 

– філософія та призначення суб’єкта 
медичної сфери; 

– відмінність суб’єкта медичної сфери 
та його індивідуальна внутрішньогалузева 
харизма; 

– сенс існування суб’єкта на ринку ме-
дичних послуг; 

Розробка місії є базовою точкою страте-
гічного управління у галузі охорони здоров’я, 
тому що виокремлення місії необхідно для 
того, щоб представити уявлення про стратегі-
чні завдання суб’єкта медичної сфери та 
будь-яку його діяльність підпорядкувати та 
спрямувати на їх вирішення, що забезпечить 
розвиток галузі. 

Моделювання потребує дослідження 
критичної оцінки існуючих моделей визна-
чення мети із врахуванням внутрішньогалу-
зевих особливостей медичної сфери та її 
суб’єктів. 

Модель максимізації темпів зростання 
суб’єкта галузі охорони здоров’я. У складі мо-
делі враховуються темпи зростання структу-
рних параметрів соціально-економічного 
стану суб’єкта медичної сфери. Дана модель 
є альтернативою моделям максимізації 
об’ємів наданих медичних послуг, а основні 
переваги даної моделі наступні: 

– даний цільовий параметр найкращим 
чином відображає результати активності 
суб’єкта галузі охорони здоров’я на ринку ме-
дичних послуг; 

– максимізація обсягу наданих послуг 
інтегрує у своєму складі і максимізує соціа-
льно-економічні результати від діяльності; 

– зростання обсягу наданих медичних 
послуг вимагає моніторингу та діагностики 
змін, які відбуваються у медичній сфері з ура-
хуванням глобальних викликів; 

– ефективно сприяє адаптації в умовах 
посиленої міжнародної конкуренції на ринку 
медичних послуг. 

Об’єктивна оцінка даної моделі показує 
відповідні недоліки: споживчий вибір медич-
них послуг є функцією макросередовища, яка 
відрізняється мінливістю під впливом безлічі 
внутрішніх та зовнішніх факторів; цільова 
функція не пов’язана з економією витрат в 
медичній сфері.  

Модель забезпечення конкурентних пе-
реваг на ринку медичних послуг. Визначена 
концепція відображає результати господарю-
вання у медичній сфері: конкурентні пере-
ваги можуть бути досягнуті за рахунок розро-
бки нових медичних послуг; удосконалення 
якості медичних послуг; ефективної цінової 
політики в медичній сфері; субсидіювання 
тощо. Але запропонована модель також має 
певні недоліки: конкурентні переваги харак-
теризується відповідними індикаторами, які 
складно інтегрувати в одному вимірнику; не 
враховуються фактори адаптивності на ри-
нку медичних послуг, тому забезпечення 
конкурентних переваг може розглядатися як 
тактичне завдання стратегічного управління 
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у медичній сфері, але не як основна мета дія-
льності суб’єкта у галузі охорони здоров’я. 

Четвертим загальнонауковим методом 
управління у внутрішньогалузевому середо-
вищі медичної сфери є метод експерименту-
вання, за допомогою якого можна порівняно 
швидко вирішувати значну кількість управ-
лінських питань. Це пов’язано з тим, що 
управлінські нововведення вимагають експе-
риментальної перевірки, а за допомогою екс-
периментів здійснюється пошук науково-об-
ґрунтованих нововведень в медичній сфері. 

Проведення управлінських експериме-
нтів має відповідати низці умов, дотримання 
яких забезпечує їх результативність та ефек-
тивність. Перша умова – цілеспрямованість, 
тобто підпорядкованість експерименту пев-
ній меті. Друга умова – «чистота» експериме-
нту або елімінування впливу умов і факторів, 
які спотворюють процес експерименту та 
його результати. Третя умова – дотримання 
чіткості у встановлених межах експерименту-
вання і науково-обґрунтованого напрямі, ви-
значеному для досягнення цілей. Четверта 
умова – методична підтримка виявлення, ви-
окремлення та фіксування вихідних факто-
рів, а також оцінки досягнутих результатів.  

Таким чином, при дотриманні визначе-
них умов використання управлінського екс-
перименту в стратегічній діяльності медич-
ної сфери дозволяє отримати наступні 
результати:  

– стратегічне управлінське рішення 
щодо прийняття нововведення або про його 
негативну оцінку;  

– формулювання, наукове та практичне 

обґрунтування нових теоретико-методичних 
положень щодо стратегічного управління у 
внутрішньогалузевому середовищі медичної 
сфери; 

– розвиток системи методів стратегіч-
ного управління у медичній сфері та підви-
щення їх наукової обґрунтованості з ураху-
ванням впливу глобальних факторів. 

Таким чином, цінність стратегічного 
управлінського експериментування у медич-
ній сфері полягає не тільки в його практичній 
спрямованості на вирішення проблемних пи-
тань управління в галузі охорони здоров’я, 
але й у тому, що воно служить джерелом но-
вих ідей, гіпотез, теоретико-методичних по-
ложень і дозволяє комплексно підійти до дос-
лідження практики стратегічного управління 
в медичній сфері. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Перетворення загальної філосо-
фії стратегічного управління у медичній 
сфері є наслідком сучасних умов господарю-
вання, які характеризуються значним поси-
ленням міжнародної конкуренції на ринку 
медичних послуг, у зв’язку з чим стратегічне 
управління, спрямоване на максимізацію ці-
льового результату, повинно враховувати всі 
напрями розвитку та фактори впливу ендо-
генного й екзогенного середовища.   

На думку автора, застосування методів 
системного дослідження значно розширює 
можливості планування довгострокової полі-
тики у галузі охорони здоров’я та зумовлює 
багатоцільовий і комплексний підхід щодо 
внутрішньогалузевих організаційно-функці-
ональних сегментів у медичній сфері країни. 

 

Література. 

1. Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління 
результатами діяльності промислового підприємства: монографія. Херсон: Видавництво: Грінь Д.С., 
2016. 500 с. 

2. Філософський енциклопедичний словник: енциклопедія / НАН України, Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с. 

3. Fayol H. Industrial and General Administration. London: Pitman, 1930. 

4. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. М.: Бизнес-Информ, 1997. 197 с.  

5. Дименко Р. А. Теоретико-методологічні засади процесу державного регулювання та стратегічного 
розвитку телекомунікаційної індустрії: монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 365 с. 

6. Ансофф И. Стратегическое управление; Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. 519 с. 

7. Друкер П. Практика менеджмента; Пер. с англ. М.: ИД Вильямс, 2007. 400 с.  

8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента; Пер. с англ. М.: Дело, 1992. 702 с. 

9. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию; Пер. с 
англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2003. 304 с. 

10. Армстронг М., Ланкостер Д., Уотерс Д. и др. Менеджмент: методы и приемы; Пер. с англ. К.: 
Знання. Пресс, 2006. 876 с. 

11. Houldsworth E., Jirasinghe D. Managing and Measuring Employee Performance. London: Kogan Page, 
2006. 245 p. 



Інноваційні аспекти інституційних перетворень 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 3 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 75 ~ 

12. Safonov Yu., Borshch V. Basis for strategic management at healthcare enterprises. Management of the 21st 
century: globalization challenges. Issue 2 : collective monograph / in edition I. Markina. Prague: Nemoros s.r.o., 2019, 
рp. 17-23. 

References. 

1. Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia re-
zultatamy diialnosti promyslovoho pidpryiemstva. [Theoretical and methodological and practical principles of re-
search of the performance management system of an industrial enterprise]. Vydavnytstvo: Hrin D.S. Kherson. 
Ukraine.  

2. Shynkaruk, V. I. (eds.) (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk: entsyklopediia. [Philosophical encyclo-
pedic dictionary: encyclopedia]. Abrys. Kyiv. Ukraine. 

3. Fayol, H. (1930). Industrial and General Administration. Pitman. London. UK. 

4. Emerson, G. (1997). Dvenadtsat printsipov proizvoditelnosti. [Twelve principles of productivity]. Biznes-
Inform. Moscow. Russia.  

5. Dymenko, P. A. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady protsesu derzhavnoho rehuliuvannia ta stratehichnoho 
rozvytku telekomunikatsiinoi industrii. [Theoretical and methodological principles of the process of state regulation 
and strategic development of the telecommunications industry]. OLDI-PLUS. Kherson.  

6. Ansoff, I. (1989). Strategicheskoe upravlenie. [Strategic management]. Progress. Moscow. Russia.  

7. Druker, P. (2007). Praktika menedzhmenta. [Managemen practice]. ID Viliams. Moscow. Russia.  

8. Meskon, M., Albert, M. & Hedouri, F. (1992). Osnovy menedzhmenta. [Basics of management]. Delo.  Mos-
cow. Russia. 

9. Kaplan, R. & Norton, D. (2003). Sbalansirovannaia sistema pokazatelei. Ot strategii k deistviiu. [Balanced score-
card. From strategy to action]. ZAO Olimp-Biznes. Moscow. Russia.  

10. Armstrong, M., Lankoster, D., Uoters D. et al. (2006). Menedzhment: metody i priemy. [Management: meth-
ods and techniques]. Znannya. Press. Kyiv. Ukraine. 

11. Houldsworth E., Jirasinghe D. (2006). Managing and Measuring Employee Performance. London: Kogan 
Page.  

12. Safonov, Yu. & Borshch, V. (2019). Basis for strategic management at healthcare enterprises. Management 
of the 21st century: globalization challenges. Issue 2: collective monograph. In edition I. Markina. Prague: 
Nemoros s.r.o., рp. 17-23. 
 

Abstract. 
Rogachevskyi O. Methods of strategic management in the field of health care. 
Introduction. The issue of strategic management in the health care field is very acute for Ukraine, as to date, the 

heads of health care institutions do not use the tools and methods of strategic management to organize activities in such 
institutions. Thus, all this highlights the need to study the methods of strategic management in the health care field and 
find out the optimal mechanisms for their implementation.  

The purpose of the article is to analyze the methods of strategic management in the health care field for the develop-
ment of the national industry.  

Results. In the course of research, the materials of our own researches, and also separate scientific publications of 
national and foreign authors concerning methods and tools of strategic management are used. Such scientific methods as 
morphological analysis, analysis and synthesis, empirical approach are used. Theoretical analysis of existing methods and 
tools of strategic management is carried out. Emphasis is placed on the fact that the methods of strategic management in 
the field of health care are based on the laws and patterns of intra-industry management, which also take into account the 
scientific and technical level of development in the medical field. The role of a systematic approach in strategic health man-
agement is explained.  

Conclusions. According to the results of the study, it is proved that the unstable situation in the international 
environment and the impact of certain global factors, which include the COVID-19 pandemic; competition, significant 
development of medical equipment and technologies, determine the historical transformation of traditional management 
methods in the field of health care. Applying a systematic approach to strategic management of the industry expands the 
possibilities of planning long-term health care policy and determines a multi-purpose and comprehensive approach to intra-
industry organizational and functional segments of the national health sector.  

Key words: health care, strategic management, methods of strategic management, tools of strategic management, 
branch of health care. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ 
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 
 
 

Гаркуша О. М. Співробітництво територіальних громад – дієвий інструмент місцевого розви-
тку.  

Вступ. Незалежно від територіальної одиниці, чи то місто чи то село, виникає низка питань, які складно 
вирішувати власними ресурсами. Проблеми збору, утилізації, вивозу та переробки сміття, прибирання доріг, 
якісного забезпечення водопостачання та водовідведення, вчасного ремонту та прибирання доріг, безперервного та 
постійного пасажирського перевезення, організації та утримання пожежної охорони тощо потребують нагального 
вирішення і є основними для забезпечення добробуту населення. 

Метою цієї статті є дослідження співробітництва територіальних громад і дієвих інструментів місце-
вого розвитку, обґрунтування способів вирішення проблем соціального добробуту за допомогою поглибленого ана-
лізу передумов забезпечення співробітництва та створення об’єднань територіальних громад.  

Результати. Розглянуто переваги міжмуніципального співробітництва. Проаналізовано стан укладання 
договорів на основі міжмуніципального інструменту та договорів співробітництва. Здійснено трендовий аналіз 
розвитку співпраці територіальних громад. Проведено поглиблене дослідження співпраці громад та виокремлено 
низку преваг міжмуніципальних об’єднань. Наведені роз’яснення кожної переваги територіальної співпраці та 
об’єднань громад. 

Висновки. Обґрунтовано необхідність співробітництва громад, що є дієвим інструментом місцевого роз-
витку. Аналіз стану діяльності територіальних громад дає підстави вважати необхідною їх співпрацю та об’єд-
нання на принципах міжмуніципального співробітництва. Співробітництво територіальних громад має значні 
переваги, що було доведено в досліджені. Поряд з ними можна додати і наступні: зменшення виробничих витрат 
та забезпечення заощаджень коштів завдяки обсягам діяльності; посилення переговорних позицій відповідних ор-
ганів місцевого самоврядування; зменшення чисельності осіб, які отримують економічно обґрунтовані вартісні 
послуги; збільшення власних інвестиційних ресурсів територіальних громад; підвищення рівня довіри серед кре-
диторів; можливість залучення зовнішнього державного фінансування. 

Ключові слова: територіальна громада, регіональна політика, міжмуніципальні інструменти, незалежний 
регіон. 
 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Основним напрямом вирішення пи-
тань розвитку територіальних одиниць є 
співпраця, об’єднання коштів і зусиль з сусід-
німи громадами, які в цьому теж зацікавлені. 
З прийняттям Закону України «Про співробі-
тництво територіальних громад» [1] у 
2014 році механізм такої муніципальної кон-
солідації став реальним та зацікавив багато 
громад. Цей Закон дає повноваження та ви-
значає організаційно-правові засади співробі-
тництва територіальних громад, принципи, 
форми, механізми такого співробітництва, 
його стимулювання, фінансування та конт-
ролю. Саме тому аналіз сучасної співпраці та 
об’єднання територіальних громад може 
стати дієвим інструментом розвитку регіону.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблематикою розвитку територіа-
льних громад, співпрацею та їх об’єднанням 
займаються науковці постійно, що підтвер-
джує актуальність даного питання. У працях 
Гришко Р. [2], Мельничук Ю. [3], Ткачук І. [4], 
Толкованова В.В. [5], Ігнатова О.В. [6], Мама-
тової О.В. [6], Лагодієнка В.В. [7], Андру-
сів У.Я. [8], Довгаля О.В. [9] та ін. висвітлю-
ються проблеми, пов’язані з вирішенням 

складного економічного питання співпраці 
територіальних громад та їх об’єднання.  

Формулювання цілей статті. Метою да-
ної статті є дослідження співробітництва те-
риторіальних громад і дієвих інструментів мі-
сцевого розвитку. Реалізація поставленої 
мети досягається шляхом вирішення таких 
завдань: обґрунтування способів вирішення 
проблем соціального добробуту за допомо-
гою поглибленого аналізу передумов забезпе-
чення співробітництва та створення об’єд-
нань територіальних громад. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. На думку Гришко Р., впроваджена 
реформа децентралізації сприяла створенню 
передумов для територіального співробітни-
цтва громад, але залишається певна кількість 
питань. Наразі відсутня модель реалізації те-
риторіального співробітництва, що могла б 
об’єднати зусилля територіальних громад. Ві-
дсутність досвіду в формуванні оптимальної 
моделі співробітництва громад змушує шу-
кати їх, базуючись на ключових поняттях та 
міжнародному досвіді, не адаптованому до 
українських реалій [2]. Можна погодитися з 
науковцем, проте варто зазначити, що з часу 
прийняття Закону сотні громад уклали 
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договори про співпрацю, і покращилась ситу-
ація з забезпеченням благоустрою міст і сіл, а 
також якість послуг в цих регіонах. 

Ткачук І. та Мельничук Ю. наголошу-
ють, що територіальні громади виступають 
базовою ланкою створення незалежних регіо-
нів в Україні, де владні повноваження перео-
рієнтовуються на територіальний рівень; по-
слаблюється вплив центральних органів 
управління на формування стратегій розви-
тку територіального утворення, лімітно-роз-
подільчі відносини не заміняються еквівален-
тними фінансово-економічними зв’язками та 
залежностями. Перебудова економічних від-
носин, вдосконалення фінансово-економіч-
ної спроможності самоврядування актуалізу-
ють питання прямої залежності економічних 
і фінансових можливостей від ефективного 
господарювання та раціонального викорис-
тання наявних на території ресурсів. Саме в 
умовах самоврядування територіальні гро-
мади набувають можливостей самостійно, без 
погодження з відомчими органами управ-
ління впливати на формування стратегії роз-
витку виробництва території [3].  

Україна збирається здійснити амбі-
ційну реформу децентралізації. Таким чи-
ном, було прийнято нове законодавство, що 
сприяло співпраці та (можливому) об’єд-
нанню територіальних громад на базовому 
рівні. Уряд України проголосив плани моде-
рнізації адміністративно-територіального ус-
трою України на основі принципу добровіль-
ного об’єднання територіальних громад. У 
зв’язку з цим співпраця громад являє собою 
гнучкий та інноваційний інструмент для по-
дальшого вдосконалення територіальної ор-
ганізації країни з урахуванням різних факто-
рів, зокрема культурних, соціальних, 
економічних та інших [4]. 

Найкращі проекти з розвитку територі-
альних громад, реалізовані за підтримки про-
екту «Реформа комунального господарства у 
Східній Україні» у Полтавській області у 
2014–2017 роках, показують чудові резуль-
тати для вдосконалення комунальних послуг, 
що надаватимуться місцевою владою на ко-
ристь громадян. У зв’язку з цим слід вдоско-
налити національну законодавчу базу. Важ-
ливо також звернути увагу на питання 
інституційної та фінансової підтримки прое-
ктів об’єднання громад, проведення широкої 
інформаційної кампанії, підвищення рівня 
обізнаності громадськості, реалізацію навча-
льних програм для представників основних 
цільових груп [5]. Результати діяльності та 
фактичні показники покращення соціаль-
ного благоустрою є найкращим доказом 

дієвості та необхідності гуртування територі-
альних одиниць. 

Співпраця територіальних громад – це 
нова форма політики місцевого та регіональ-
ного розвитку, яка набула розповсюдження в 
Україні в останні роки. Її поява стала реак-
цією на існуючі проблеми місцевого самовря-
дування в Україні, можливі шляхи вирішення 
яких надає співпраця територіальних громад. 
Така співпраця має значний потенціал, вико-
ристовуючи який, територіальні громади мо-
жуть одержати суттєву підтримку щодо ста-
лого розвитку незалежно від своїх розмірів. 
Досвід більшості країн показує, що територі-
альні громади, як правило, ніколи не бувають 
повністю самодостатніми незалежно від їх кі-
лькості та чисельності наявного населення. 
Отже, співпраця між територіальними грома-
дами є інноваційною та актуальною формою 
діяльності. Співпраця може сприяти успіш-
ному подоланню наслідків нераціонального 
функціонування самоврядування та неефек-
тивного використання ресурсів, наявних у те-
риторіальних громадах, а також недоскона-
лої організації територіальної влади. Суть 
співпраці полягає в тому, що на договірній ос-
нові територіальні громади поєднують свої 
ресурси та зусилля з метою вирішення існую-
чих проблем власного розвитку. Саме покра-
щення якості життя членів громади має бути 
кінцевою метою співпраці. Співпраця харак-
терна для децентралізованої територіальної 
адміністративної системи, суть якої полягає в 
наступному: чим вищий ступінь автономії 
громад, тим більше можливостей у них є для 
співпраці з іншими зацікавленими територіа-
льними громадами. Основний зміст співпраці 
полягає в тому, що її слід розглядати як ефек-
тивний інструмент підвищення якості адмі-
ністративних послуг, вдосконалення управ-
ління органами місцевого самоврядування, а 
також як «перехідну» форму реформування 
територіальної організації та місцевого само-
врядування в Україні [5]. 

У 2014 році прийнято Закон України 
«Про співробітництво територіальних гро-
мад», в якому зазначено, що співробітництво 
територіальних громад – це відносини між 
двома або більше територіальними грома-
дами, що здійснюються на договірних засадах 
у визначених законом формах [1].  

Для розуміння об’єднань громад вико-
ристовується поняття «міжмуніципальне 
співробітництво» – це самостійна та під вла-
сну відповідальність діяльність територіаль-
них громад та органів місцевого самовряду-
вання з вирішення спільних питань місцевого 
значення. Метою цієї діяльності є створення 
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належних умов проживання на території, 
підвищення ефективності надання публіч-
них послуг населенню. Зазначена діяльність – 
багатогранна і багатоаспектна, вона охоплює 
всі сфери життєдіяльності громади – інфра-
структурну, житлово- комунальну, освітню, 
охорону здоров’я, екологічну та соціальну 
безпеку тощо [1]. 

Так, кількість громад, які використову-
ють механізм міжмуніципального співробіт-
ництва в Україні, поступово зростає (табл. 1). 
За даними Міністерства регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України станом на 12 березня 
2019 таких громад вже було 1355 [10].  

Щороку кількість об’єднань громад стрі-
мко збільшується. Найбільший приріст аналі-
зованого показника мав місце впродовж 
2018 року. Так, за цей рік кількість громад зро-
сла з 535 до 1122 од., що дало приріст місцевих 
територіальних об’єднань громад, які викори-
стовують інструмент міжмуніципального 
співробітництва. Якщо говорити про ймовір-
ність розвитку співпраці територіальних гро-
мад, то варто застосувати трендовий аналіз се-
редніх статистичних показників (рис. 1). 

Таблиця 1  
Динаміка змін індикатора «Співробітництво територіальних громад» за даними  
звітів «Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого  

самоврядування» у 2017–2019 рр.* 

Дата 
Кількість громад використовують 
інструмент міжмуніципального 

співробітництва, од. 

У порівнянні з 
попереднім ро-

ком, ± од. 

Кількість договорів між-
муніципального співро-

бітництва, од. 

У порівнянні з 
попереднім ро-

ком, ± од. 
01.01.2020 1355 +233 360 +73 
01.01.2019 1122 +587 287 +169 
01.01.2018 535 + 48 118 + 14 
01.01.2017 487 + 29 104 + 9 

* розраховано автором за даними [10] 
 

 
 

 
Рис. 1. Трендовий аналіз динаміки змін по-

казника  «Співробітництво територіаль-
них громад» за 2017-2019 рр.* 

*побудовано автором за даними [10] 
Як показав трендовий аналіз, позитивна 

тенденція є достатньо стійкою і динаміка спо-
стерігається до збільшення кількості громад, 
які бажають використовувати інструменти 
міжмуніципального співробітництва і заклю-
чати відповідно такі договори. 

Значна кількість громад уклали дого-
вори муніципального співробітництва і ма-
ють низку позитивних зрушень у своїй діяль-
ності. Так, за останні роки показник кількості 
таких договорів зріс від 104 до 360 (рис. 2). Те-
риторіальні громади, зважаючи на існуючий 
дефіцит бюджетних коштів, мають право 
обирати співробітництво, в основному 

економічне. Насамперед, це пов’язано з тим, 
що малим громадам притаманні проблеми 
щодо збереження здатності самостійного на-
дання певних адміністративних послуги у 
зв’язку з нестачею кадрових, матеріальних і 
фінансових ресурсів. Об’єднуючись, громади 
можуть знайти ефективніші підходи у вирі-
шенні цілої низки питань, коли долучають 
спільні знання і досвід. Більшість територіа-
льних громад, для яких об’єднання не в пріо-
ритеті, мають обмеженіші ресурси для свого 
розвитку. Тому лише бажаючи посилити ре-
сурсний потенціал, громади починають спів-
робітничати, що в кінцевому рахунку забез-
печує синергетичний ефект вирішення 
нагальних питань місцевого значення.  

 
Рис. 2. Динаміка кількості договорів між-

муніципального співробітництва  
за 2017-2019 рр., шт.* 

*побудовано автором за даними [10] 
Виникає також проблема доцільності 

співробітництва територіальних громад, 
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тобто такий прогнозований або передбачува-
ний стан, кількісні та якісні характеристики 
якого можуть забезпечити успішне подо-
лання спільних проблем життєдіяльності гро-
мад, які вирішили спрямувати зусилля на ні-
велювання диспропорцій у розвитку та 
вирішення спільних проблем. При цьому ро-
звиток інфраструктури, підвищення якості 

послуг, забезпечення ефективності діяльно-
сті органів місцевого самоврядування є осно-
вними завданнями у співробітництві терито-
ріальних громад [6].  

Можна виокремити низку переваг для 
територіальних громад, які беруть участь у 
співробітництві через власні представницькі 
органи (табл. 2). 

Таблиця 2 
Аналіз переваг територіального співробітництва* 

Перевага Опис 

Об’єднання  
ресурсів 

- допомагає підвищити рівень життєзабезпечення, тому що територіальні громади спільно 
можуть досягнути більших результатів, ніж самостійно; 
- дозволяє надавати нові послуги громадянам або ж підвищити якість послуг, які надаються. 

Поліпшення адмі-
ністративних умов 

- з’являється можливість покращення адміністративних послуг, залучаючи більш кваліфіко-
ваний персонал через акумуляцію наявних ресурсів. 

Розширення 
можливостей збуту 

- більший «ринок» за кількістю споживачів дозволяє зменшити витрати; 
- органи місцевого самоврядування отримують можливість обмінюватися досвідом та 
знаннями щодо надання окремих послуг, підвищуючи їх якість. 

Вигідні контракти 
- виникає можливість укладання вигідніших договорів з приватними юридичними особами; 
- покращується здатність залучення приватних інвестицій та участі у публічно-приватному 
партнерстві. 

Інвестиційні 
переваги 

- підвищується довіра зі сторони інвесторів та кредиторів, що дозволяє отримувати позики 
та залучати інвестиційні ресурси донорів швидше. 

Працевлаштування - закладаються передумови для створення нових робочих місць і залучення інвестицій. 
*власна розробка автора на основі [7, 8, 9] 

 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Отже, аналіз стану діяльності тери-
торіальних громад дає підстави зробити ви-
сновок про необхідність співпраці та об’єд-
нання їх на принципах міжмуніципального 
співробітництва.  

Співробітництво територіальних гро-
мад має значні переваг, що було доведено в 
досліджені. Поряд з ними можна додати й на-
ступні: зменшення виробничих витрат та за-
безпечення заощаджень коштів завдяки обся-
гам діяльності; посилення переговорних 
позицій відповідних органів місцевого само-
врядування, зокрема у проблемах збільшення 

кількості користувачів та отримувачів послуг; 
зменшення чисельності осіб, які отримують 
економічно обґрунтовані вартісні послуги, 
оскільки це досягається завдяки розширенню 
сфери дії громади; збільшення власних інвес-
тиційних ресурсів територіальних громад, 
що забезпечується через об’єднання їх з фі-
нансовими ресурсами інших громад; підви-
щення рівня довіри серед кредиторів; можли-
вість залучення зовнішнього державного 
фінансування, а також фінансування з при-
ватних джерел, що досягається покращенням 
співвідношення між витратами та вигодами 
спільних проектів.   
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Abstract. 
Harkusha O. Cooperation of territorial communities as an effective tool for local development. 
Introduction. Regardless the territorial unit, whether city or village, there are a number of issues that are difficult 

to solve with their own resources. Problems of garbage collection, utilization, removal and processing, road cleaning, quality 
water supply and drainage, timely repair and cleaning of roads, continuous and permanent passenger transportation, 
organization and maintenance of fire protection, etc. need urgent solution and are essential for the welfare of the population. 

The purpose of this article is research of territorial communities cooperation and effective tools for local development, 
substantiation of ways of social well-being problem solving by means of the in-depth analysis of preconditions for 
maintenance of cooperation and creation of territorial communities associations.  

Results. The advantages of inter-municipal cooperation are considered. The state of concluding agreements based 
on inter-municipal instrument and cooperation agreements is analyzed. The trend analysis of the cooperation development 
of territorial communities is carried out. The detailed study of community cooperation has been conducted and a number of 
benefits in inter-municipal associations have been identified. Explanations of each advantage of territorial cooperation and 
community associations are given. 

Conclusions. The need for cooperation was outlined as an effective tool for local development. The analysis of the 
activities of territorial communities gives grounds to consider the need for cooperation and their unification on the principles 
of inter-municipal cooperation. Cooperation of territorial communities has significant advantages, which was proved in the 
study. Along with them you can add the following: reduction of production costs and ensuring savings due to the volume 
of activities; strengthening the negotiating positions of the relevant local governments; reduction of the number of persons 
who receive economically justified cost services; increase of investment resources of territorial communities; increasing the 
level of trust among creditors; the possibility of attracting external public funding. 

Key words: territorial community, regional policy, inter-municipal instruments, independent region. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОВИХ Ф’ЮЧЕРСІВ НА РИНКУ 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

 

Резнік Н. П., Ярмолюк А. В. Проблематика функціонування зернових ф’ючерсів  на ринку страху-
вання в Україні. 

Вступ. У статті доведено необхідність створення в агропромисловому комплексі ринків основних видів 
сільськогосподарської продукції, в результаті чого їх діяльність ґрунтується вже на сучасній інфраструктурі та 
ринках збуту, як наслідок ф’ючерсний ринок допоможе покупцеві і продавцеві страхувати свої цінові ризики. Як 
наслідок, коливання на світових ринках особливо не впливатимуть на доходи аграріїв і аграрної галузі нашої країни 
загалом. Аграрії отримають впевненість у своїх доходах за рік, і їх не буде так турбувати втрата «хорошої» ціни, 
бо всі їх можливі збитки чи теоретичні доходи перейдуть на ф’ючерсний контракт до спекулянтів.  

Мета даної роботи полягає в дослідженні проблематики функціонування зернових ф’ючерсів на ринку 
страхування в Україні в сучасних умовах та перспективи їх вирішення. 

Результати. Методологічною основою дослідження є чинна законодавчо-нормативна база, законодавчі 
акти, постанови, інструктивні матеріали, спеціальна література. У статті застосовувалися загальнонаукові 
методи аналізу та синтезу індукції і дедукції, сходження від абстрактного до конкретного, а також специфічні 
методи аналізу. Доведено можливість поставки або отримання готівкового товару, що допомагає ринку прави-
льно оцінювати ф'ючерси щодо готівкового ринку в момент закінчення контракту, тобто в цей момент ціни на 
ф'ючерсному та готівковому ринках сходяться. Висвітлено, що даний процес якраз і робить хеджування ефекти-
вним способом захисту від несприятливих змін цін на реальному ринку, і відсутність поставки в цьому випадку 
не повинна викликати недовіри до інструменту в цілому. 

Висновки. Розглянуто проблеми страхування ризиків зміни ціни на зерно за допомогою ф’ючерсних конт-
рактів. В сучасних умовах все більше стає актуальним використання фінансових інструментів для страхування 
цінових ризиків на зерно, в цьому контексті проаналізовано основні засади і можливість їх використання в сучас-
них економіко-правових складових в країні. В сучасних умовах можна говорити не тільки про вплив ф’ючерсних 
котирувань бірж на спотові ціни в країні, але й про вплив спотових цін на ф’ючерсні. 

Ключові слова: ф’ючерс, ф’ючерсний ринок, зерновий ф’ючерс, світовий ринок, ринок страхування.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Світовий ринок похідних інструме-
нтів протягом декількох десятиліть є важли-
вою частиною глобального фінансового ри-
нку, він істотно впливає на економіку не 
тільки розвинених, але і країн, що розвива-
ються. З моменту свого активного розвитку в 
70-х рр. ХХ ст. інструменти даного ринку та їх 
вплив на ціноутворення і грошові потоки не-
одноразово піддавалися критиці, яка стала 
особливо гострою в період кризових явищ. 
Незважаючи на це, за даними Всесвітньої фе-
дерації бірж обсяги ринку похідних фінансо-
вих інструментів постійно зростають. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питанню функціонування зернових 
ф’ючерсів на ринку страхування в Україні 
присвячена достатньо велика кількість праць 
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, 

серед них Гросс В.А. [2], Фама Е.Ф. [3] Воско-
бійник Ю.П. [8], Буренін А.Н. [6], Ва-
сильев Г.А. [2], Каменева Н.Г. [7], та інші. У 
своїх працях учені досліджували теоретичні 
проблемні аспекти зернового ф’ючерсу та 
ринок страхування в Україні, їх структуру та 
методологію. Проте, залишаються питання, 
які потребують подальшого вивчення, особ-
ливо такі, що стосуються інформації для ана-
лізу результатів діяльності. 

Мета та завдання статті. Метою статті є 
дослідження основних проблем функціону-
вання зернових ф’ючерсів на ринку страху-
вання в Україні в сучасних умовах та перспе-
ктиви їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В нинішній час необхідно викорис-
товувати на ринку фінансових послуг інстру-
менти для хеджування, а саме ф’ючерсні 
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контракти. Але зараз є достатньо перешкод, 
що гальмують розвиток ф’ючерсної торгівлі. 
В першу чергу це нестача ресурсів. Достатньо 
слабка законодавча база України, яка не ада-
птована до наших реалій, і в результаті чого 
немає довіри серед населення.  

Ф'ючерсний контракт має виконува-
тися згідно з його специфікацією, шляхом по-
стачання базового активу та подальшої оп-
лати коштів або між сторонами мають бути 
проведені грошові розрахунки без 

постачання активу. Виконання даних зобов'-
язань за ф'ючерсом в свою чергу забезпечу-
ється шляхом створення відповідних умов ор-
ганізатором торгівлі стандартизованими 
строковими контрактами [10]. 

В (табл. 1) наведено обсяги торгів на Ук-
раїнській біржі (в тому числі ф'ючерсний ко-
нтрактами) за чотири останні роки. Проана-
лізувавши (табл. 1), можна дійти висновку, 
що суттєво зменшується обсяг торгівлі ф’юче-
рсними контрактами. 

Таблиця 1  
Обсяг торгів фінансовими інструментами на Українській біржі за період з  

01.05.2012 р. по 28.04.2018 р., грн. 

Фінансові інструменти 
Період з 01.05.2012 

по 01.05.2013 
Період з 01.05.2014 

по 01.05.2015 
Період з 01.05.2016 

по 28.04.2018 

Абсолютне відхи-
лення з 01.05.2012 

по 28.04.2018 
Всього 1998072828,67 8802365916 36283440036,22 -16352384247 

Фондовий ринок 9363145142,67 6817108343,14 2204522069,45 -7158623073 
Акції 7627968481,03 6152552873,2 1852322846,82 -5775645634 

Інвестиційні сертифікати 117206862,34 120575653,26 27124436,89 -90082425,45 
Корпоративні облігації 1578787666,92 172568663,79 3694305,11 -1575093362 

Державні та муніципальні облігації 39182132,38 371411152,89 321380480,63 282198348,3 
Ф’ючерси 9326979641 1748565173,34 1390836266,77 -7936143374 
Опціони 1290603500 236692400 32985700 -1257617800 
Опціони 1290603500 236692400 32985700 -1257617800 

Джepeлo: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi пpoвeдeних дocлiджeнь [7] 
 

Це зниження обсягу свідчить, що існує 
певна недовіра збоку суб’єктів до ф’ючерс-
ного ринку, та ненадійність, що в кінцевому 
випадку призводить до зменшення загаль-
ного обсягу інвестицій [1].  

Щоб покращити ситуацію, згідно з да-
ними НБУ, з січня 2015 року почали впрова-
джувати торги фінансовими активами (валю-
тою і золотом), які, в першу чергу, мали 
підтримати експортерів та імпортерів для хе-
джування своїх ризиків, на які вплинули ко-
ливання на валютному ринку.  

Після цієї ініціативи, на біржі «Перспе-
ктива» почали проводити торги ф'ючерсами 
на долар і євро, на Українській біржі на долар 

і золото, а на Українській міжбанківській ва-
лютній біржі на долар та євро [11]. 

Доцільно охарактеризувати фінансові 
активи, представлені у (табл. 2). Тобто, до 
найважливіших проблем розвитку ф’ючерс-
ної торгівлі можна віднести: 

1) недостатній рівень фінансових ін-
струментів та фінансового ринку; 

2) нестабільність фінансово-економіч-
ного сектора; 

3) досить низький рівень обізнаності та 
інформованості суб'єктів в питаннях опера-
цій з ф’ючерсними контрактами; 

4) слабке законодавче забезпечення ри-
нку ф’ючерсних контрактів в Україні. 

Таблиця 2 
 Основні характеристики ф’ючерсів 

Ф`ючерс Сума придбання Біржове забезпечення Термін дії Ціна виконання 
Долар США – гривня Немає обмежень 20% 6 місяців За міжбанківським курсом 

Євро – долар США В доларах 6% 6 місяців В євро 
Золото В доларах 8% 6 місяців За світовою ціною 

Джерело: пoбудoвaнo aвтopoм нa ocнoвi пpoвeдeних дocлiджeнь [1] 
 

Нині український ринок похідних цін-
них паперів знаходиться на стадії станов-
лення. В результаті того, що в основі дерива-
тивів є активи або індекси на ці активи, він є 
широко інтегрованим з іншими фінансовими 
ринками. Тому, деривативи дозволяють стра-
хувати курсові та відсоткові ризики. 

Поліпшення інфраструктури ринку та 
вдосконалення правового забезпечення має 
позитивно вплинути як на розвиток фінансо-
вої системи України, так і ринку цінних 

паперів відповідно [3]. Звичайно, нинішню 
біржу вже неможливо уявити без таких ін-
струментів, як деривативи. Відповідно, похід-
ним цінним папером є такий фінансовий ін-
струмент, вартість якого похідна від вартості 
базових змінних. Зазвичай, цими змінними є 
ціни на достатньо різні ринкові активи.  

Щодо біржової термінології, то існує 
інша назва цих фінансових інструментів – 
строкові контракти. Найбільш відомими 
строковими контрактами в загальному обігу 
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є ф’ючерси та опціони. Ф’ючерсні контракти 
виникли в результаті еволюційного розвитку 
біржової торгівлі. Їм передували добре відомі 
форвардні контракти, які також є одним із 
видів деривативів [5]. 

Щодо форвардів, то їм притаманні кре-
дитні ризики. Ці контракти не є високоліквід-
ними через відсутність чіткої стандартизації. 
Більш досконалим видом деривативу є 
ф’ючерс, який є угодою між продавцем та по-
купцем щодо постачання конкретного товару 
в майбутньому за обумовленою ціною. 
Ф’ючерсний контракт є стандартизований за 
кількісними та якісними характеристиками. 
Лише одна змінна величина ф’ючерсного ко-
нтракту – це ціна, яка може змінюватися в за-
лежності від кон’юнктури ринку [4]. 

Якщо згадати історію, то ф’ючерсні ко-
нтракти набули актуальності та великої по-
пулярності після впровадження їх в обіг у 
1865 р. на Чиказькій товарній біржі [8]. Зви-
чайно, їх укладали раніше в Японії і Європі, 
але саме впровадження їх в обіг в США вияви-
лося вирішальним фактором у розвитку стро-
кової біржової торгівлі. 

На сьогоднішній день об’єктом торгівлі 
на ф’ючерсних ринках є права на різні базові 
активи: інвестиції, курси валют, фондові інде-
кси, відсоткові ставки та ін. Але найбільшим і 
найпопулярнішим активом ф’ючерсних конт-
рактів за останні двадцять років стала сільсь-
когосподарська продукція – близько 70% укла-
дених ф’ючерсних контрактів [9]. 

Взагалі світовий обсяг ф’ючерсних конт-
рактів на цукор і кукурудзу втричі перевищує 
їх обсяг фізичного виробництва. Слід додати, 

що ф’ючерсні контракти – це дуже ефектив-
ний фінансовий інструмент, за допомогою 
якого учасники ринку мають можливість стра-
хувати свої ризики на ринках реального то-
вару. В даний час у світі нараховується понад 
двісті ф’ючерсних ринків. Саме через недоско-
налість нормативно-правової бази, неналеж-
ний стан сільського господарства та недостат-
ньо розвинуті сільськогосподарські підпри-
ємства, як наслідок, практично відсутня бір-
жова інфраструктура в нашій країні. В резуль-
таті, навіть за наявності понад п’ятисот бірж, 
підприємства реалізують лише мізерну час-
тину своєї продукції (в межах відсотка) зерна 
(пшеницю, ячмінь, кукурудзу тощо). Такою ж 
жахливою є ситуація з насінням соняшника, 
фактично не здійснюються торги цукром.  

По всьому світу учасники аграрного ри-
нку користуються біржовим ринком, в першу 
чергу з метою управління ризиками, і відпо-
відно для забезпечення захисту від можливих 
коливань цін. Як зазначено вище, саме ці мо-
жливості дає ф’ючерсний ринок, оскільки 
стандартизованість є особливістю ф’ючерс-
них контрактів [2]. 

Тому майже не існує ризику невико-
нання контракту через те, що відкрита пози-
ція у будь-який момент може бути закрита. 
Але слід додати, що фізичне постачання то-
вару необов’язкове, і термін дії контрактів – 
до 18 (навіть 36 місяців). Ф’ючерсні контракти 
виконують дуже важливу та необхідну функ-
цію страхування, оскільки вони здійснюють 
захист від несприятливого розвитку цін на 
реальному ринку, що в свою чергу призво-
дить до загальної стабільності.  

 
Рис. 1. Механізм регулювання біржового ринку ф’ючерсів. Джерело: складено за [6] 

 

Пройшовши достатню перевірку часом, 
ф’ючерси найбільш ефективно здійснюють 
регулювання ціноутворення на аграрному 
ринку, і як наслідок, грають величезну роль в 
управлінні ризиком. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Необхідно створювати в агропро-
мисловому комплексі ринки основних видів 
сільськогосподарської продукції, їх діяль-
ність ґрунтуватиметься на сучасній інфра-
структурі та ринках збуту, як наслідок 

ф’ючерсний ринок допоможе покупцеві і 
продавцеві страхувати свої цінові ризики, в 
результаті чого коливання на світових ринках 
особливо не впливатимуть на доходи аграріїв 
й аграрної галузі нашої країни загалом. Агра-
рії отримають впевненість у своїх доходах за 
рік, і їх не буде так турбувати втрата «хоро-
шої» ціни, бо всі їх можливі збитки чи теоре-
тичні доходи перейдуть на ф’ючерсний кон-
тракт до спекулянтів. Доведена можливість 
поставки або отримання готівкового товару, 

Механізм регулювання біржового ринку ф’ючерсів

Правова база:
Законодавчі акти;

Укази;
Постанови

Інші правові документи 
органів державного 

регулювання

Нормативне забезпечення:
Інструкції;

Нормативи;
Норми;

Методичні вказівки;
Пояснення;

Правила затверджені організаціями професійних 
учасників біржової діяльності

Інформаційна база:
Економічна;
Фінансова;

Інші види формації
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що допомагає ринку правильно оцінювати 
ф'ючерси щодо готівкового ринку в момент 
закінчення контракту, тобто в цей момент 

ціни на ф'ючерсному та готівковому ринках 
сходяться.   
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Abstract. 
Reznik N., Yarmoliuk А. The problem of grain futures functioning at the insurance market in Ukraine. 
Introduction. The article proves the need to create markets for the main types of agricultural products in the agro-

industrial complex, as a result of which their activities are based on modern infrastructure and markets, therefore, the 
futures market will help buyers and sellers to insure their price risks. Moreover, fluctuations in world markets will not 
particularly affect the income of farmers and the agricultural sector of our country in general. Farmers will gain confidence 
in their income for the year, and they will not be so worried about losing the "good" price, because all their possible losses 
or theoretical income will go to a futures contract to speculators. 

The purpose of this work is to study the problems of grain futures at the insurance market in Ukraine in modern 
conditions and prospects for their solution. 

Results. The methodological basis of the study is the current legal framework, legislation, regulations, instructional ma-
terials, special literature. General scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduction, ascent from the abstract 
to the concrete are used in the article, as well as specific methods of analysis. The possibility of delivery or receipt of cash, which 
helps the market to properly assess the futures on the cash market at the end of the contract is proved, ie at this time the prices in 
the futures and cash markets converge. It is highlighted that this process makes hedging an effective way to protect against adverse 
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price changes in the real market, and the lack of supply in this case should not cause distrust of the tool as a whole. Conclusions. 
Problems of risks insurance of price change for grain by means of futures contracts are considered. In modern conditions, 
the use of financial instruments to ensure the price risks of grain is becoming increasingly important, in this context, the 
basic principles and the possibility of their use in modern economic and legal components in the country are analyzed. In 
modern conditions, we can talk not only about the impact of stock exchange futures on spot prices in the country, but also 
about the impact of spot prices on futures. 

Keywords: futures, futures market, grain futures, world market, insurance market. 
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ОБЛІГАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ – СУЧАСНА ІНВЕСТИЦІЙНА 

ТЕЧІЯ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 
КАПІТАЛУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

Лагодієнко В. В., Костиляну В. А. Облігації внутрішньої державної позики – сучасна інвестиційна 
течія у системі міжнародного та національного переміщення капіталу: виклики та перспективи. 

Вступ. Стаття присвячена обґрунтуванню та осмисленню поняття інвестицій в сучасних умовах гос-
подарювання. Сучасні дослідження у світовій економічній науці не мають чітко визначеного поняття інвесту-
вання, адже це поняття повинно враховувати не тільки її види, а й глибину проблематики розуміння цього про-
цесу, його динамічність у сучасному світі. Механізм інвестиційного процесу має бути зрозумілим і прозорим для 
кожного, хто обирає будь-який напрям для інвестування.  

Метою статті є визначення сутності, структури механізму функціонування облігацій внутрішньої дер-
жавної позики, визначення ефективності інвестиційних напрямів. 

Результати. Звичні напрями інвестування припинили забезпечувати стабільну дохідність для українсь-
ких інвесторів. Тому гострим стає питання пошуку сучасних інвестиційних течій, які забезпечують найбільш 
ефективне використання інвестиційного капіталу. Важливо приділити увагу переміщенню як міжнародного ка-
піталу, так і капіталу резидентів, адже саме його швидкість створює позитивний інвестиційний клімат в кра-
їни. Процес інвестування допомагає забезпечити нормальне функціонування всіх господарчих інститутів. Тому 
важливо розглянути сучасні інвестиційні течії з боку звичайного інвестора, розібрати всі можливі ризики і зас-
тереження стосовно конкретного інвестиційного напряму. Одним з ефективних заходів, що дозволяють ліквіду-
вати кризові ситуації в Україні, є емісія Облігацій внутрішньої державної позики. Такий підхід дозоляє залучити 
додаткові кошти, які використовуються державою для покриття бюджетної нестачі. У сучасних реаліях цей 
процес є засобом кредитування, що є більш ефективним, ніж кредити від інших країн. В сучасній економіці розви-
ток інвестиційних напрямів є рушійною слою, тому вважаємо, що тема інвестицій є актуальною, адже такі за-
ходи розвивають суб’єкти господарювання, що в свою чергу розвиває економічні галузі та загалом економіку країни. 

Висновки. У статті розкрито сутність інвестиційного процесу. Визначено всі сучасні інвестиційні на-
прями, розглянуто та схарактеризовано їх складові. Обґрунтовано необхідність інвестування лише в зрозумілі 
напрями інвестування. Проведена оцінка всіх запропонованих напрямів переміщення капіталу. 

Ключові слова: інвестиції, напрями інвестування, облігації внутрішньої державної позики, інвестиційні ризики, 
інвестиційний капітал, переміщення капіталу, інвестори-нерезиденти, залучення капіталу, інвестиційний актив. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний економічний стан в Укра-
їні вимушує людей постійно знаходитись в 
пошуках актуальних і прибуткових напрямів 
інвестування. З одного боку, це є негативною 
ситуацією, адже це вимушений крок, на який 
йдуть резиденти, з іншого боку, це є нормаль-
ним для розвинених країн. Адже саме 

завдяки постійному переміщенню капіталу і 
постійному його нарощенню країни знахо-
дяться в статусі розвинених. Однак, пошук ін-
вестиційних напрямів – це лише невелика ча-
стка проблем, пов’язаних з інвестуванням. 
Головною проблемою для інвесторів є пошук 
напрямів, що є безпечними, забезпечують ви-
соку дохідність і не завдають шкоди суспіль-
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ству. Ця проблематика потребує більш глибо-
кого осмислення, адже вона має не лише ло-
кальні наслідки, на рівні інвесторів, а глоба-
льні, на рівні держави. Для збільшення 
конкурентоспроможної соціально-орієнтова-
ної економіки потрібний ефективний меха-
нізм інвестиційного процесу, що забезпечить 
виконання соціально-економічних функцій 
держави і відповідно добробут населення. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Значний внесок у зазначені аспекти 
дослідження проблеми інвестиційних течій 
зробили такі відомі вчені, як М. Єрмошенко, 
О.М. Ястремська, І.Р. Боднар, А.М. Букало, 
Н.В. Дацій, С.В. Захарін, Н.М. Пархоменко, 
М.В. Котова, М.Ф. Гончар, К.П. Янковский, 
А.А. Пересада, І.П. Мойсеєнко, С.О. Кропель-
ницька, М.М. Білий, О.І. Мозіль, Н.А. Хрущ, 
Н.М. Пархоменко. 

Огляд наукових публікацій показав, що 
у сфері інвестування не достатньо глибоко та 
повно розкрито механізм інвестування. Акту-
альним залишається питання пошуку безпеч-
ного і дохідного напряму інвестування. Це 
обумовлює необхідність більш глибоких дос-
ліджень у цьому напрямі. 

Мета та завдання статті. Метою статті є 
аналіз теоретико-методологічних аспектів ін-
вестиційних напрямів, визначення сутності, 
структури механізму функціонування облі-
гацій внутрішньої державної позики, визна-
чення ефективності інвестиційних напрямів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На сучасному українському інвести-
ційному просторі існує декілька напрямів ін-
вестування, що розглядаються як 
резидентами, так й іноземними інвесторами. 
Однак, всі вони мають свої особливості й пе-
вні ризики, які в більшості випадків прихо-
вані, й не кожен інвестор може їх витримати.  

Інвестування – це діяльність, спрямо-
вана на збільшення капіталу у вигляді відсот-
ків на вкладений капітал. Інвестування пе-
редбачає процес придбання основних 
фондів, нематеріальних активів, корпоратив-
них прав та цінних паперів в обмін на кошти 
або майно. Інвестор – це суб’єкт, головна 
мета, якого не втратити капітал, а навпаки, 
примножити його [2, с. 7]. 

Культура інвестування в розвинених 
країнах прищеплюється ще з дитинства. Ді-
тям пояснюють і навчають інвестувати з мо-
менту, коли починають видавати кишенькові 
кошти. Відповідно, вже у дорослому віці 
люди розуміють, як функціонує глобальна 
фінансова система, як працюють держава і ве-
ликі корпорації. Інвестування є нормальною 
практикою для закордонних ринків 

переміщення капіталу. У різних розділах на-
уки і різних галузях практичної діяльності 
зміст поняття інвестиції має свої особливості, 
а саме:  

❖ в макроекономіці інвестиції є части-
ною сукупних витрат, що складаються з ви-
трат на нові засоби виробництва, інвестицій в 
житло, і приросту товарних запасів. Тобто, ін-
вестиції – це частина ВВП, що не спожита в 
поточному періоді, і забезпечує приріст капі-
талу в економіці;  

❖ в теорії виробництва, і в цілому в мі-
кроекономіці, інвестиції – це процес ство-
рення нового капіталу (засоби виробництва, 
людський капітал);  

❖ у фінансовій теорії під інвестиціями 
розуміють придбання реальних або фінансо-
вих активів, тобто це сьогоднішні витрати, 
метою яких є отримання майбутнього зи-
ску [4, с. 62]. 

Різноманіття понять терміну «інвести-
ції» у сучасній вітчизняній і зарубіжній еко-
номічній літературі значною мірою визнача-
ється широтою сутнісних сторін цієї складної 
економічної категорії. 

Особисту увагу треба приділити по-
няттю реінвестування, що є передумовою до-
сягнення найбільшої ефективності від про-
цесу інвестування. Саме процес 
реінвестування надає можливості увімкнути 
«восьме чудо світу» – складний відсоток. 

Складний відсоток – це отримання біль-
шої дохідності на вже отриману дохідність за 
рахунок нарахованих відсотків на вже отри-
манні відсотки. Це явище збільшує ефектив-
ність від процесу інвестування в геометрич-
ній прогресії. 

Реінвестування – це процес викорис-
тання отриманого інвестиційного доходу для 
проведення повторної інвестиції з метою 
отримання додаткової дохідності на більшу 
суму інвестування. 

Інвестування без складного відсотку 
означає використання отриманого доходу на 
особисті потреби, а основний (стартовий) ін-
вестиційний капітал використовується для 
повторної інвестиції. 

Дослідивши вплив процесу реінвесту-
вання на прикладі інвестицій в золото і в аме-
риканські акції з 2001 року, доходимо висно-
вку, що ефективність від реінвестування 
набагато вище, ніж від звичайної інвестиції. 
Якщо початковим капіталом на початок 
2001 року було 100 000 доларів, то на кінець 
2020 року кінцевий капітал становив 284 000, 
а від інвестицій за допомогою реінвестування 
капітал становив 334 000. На жаль, в Україні 
такий освітній процес відсутній, а це є 
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частково передумовою низького соціального-
економічного стану людей в країні. Через 

низьку освіту в Україні було ліквідовано сере-
дній клас соціального прошарку суспільства. 

 
Рис. 1. Інвестування та реінвестування капіталу в США, 2001-2020 рр. 

Складений авторами за джерелом: [14] 
 

Сьогодні в Україні більшість капіталу 
інвестується в три основні напрями: 

1. Депозити – найбільш звичний для 
українського менталітету напрям. Однак цей 
напрям інвестування може розглядатися як 
метод захисту капіталу від втрати капіталу. 
Інвестування в депозити під поточний відсо-
ток, а саме 8,7%, забезпечує приріст капіталу 
в номінальній вартості. Однак, якщо враху-
вати сплату податків, то розмір дохідності по 
депозитах становить близько 7% річних. А 
враховуючи прогноз рівня інфляції на насту-
пний рік, то в результаті інвестування в депо-
зити позбавлене дохідності взагалі. Адже до-
хідність не перекриває швидкість знецінення 
національної валюти. Тому, врахувавши оби-
два фактори, зазначимо, що реальна дохід-
ність від депозитів є від’ємною. Також ключо-
вим ризиком є те, що банк може 
збанкрутувати, що призведе до того, що інве-
стор втратить інвестований капітал. 

2. Нерухомість. Найменш ліквідний на-
прям інвестування. Розглядається інвестором 
в двох основних напрямах: інвестування під 
фундамент та інвестування для отримання 
ренти. обидва напрями мають певні ризики: 
низька ліквідність активу; висока ймовірність 
банкрутства; знос споруди; висока ймовір-
ність нелегітимних документів.  

3. Реальний бізнес та венчурне інвесту-
вання. Найбільш ризикований, однак і най-
більш дохідний напрям інвестицій. Напрям 
дає близько 20% дохідності річних. Однак ві-
дсоток конверсії близько 3% і розмір можли-
вої втрати до 100% інвестованого капіталу ро-
бить цей напрям інвестування найбільш 
ризикованим у сучасному просторі. Особ-
ливо уразливий цей вид інвестування в пері-
оди фінансової кризи, що наразі актуально в 
умовах пандемії [6, с. 200]. 

Сьогодні завдяки використанню кому-
нікаційних пристроїв, зовнішньої реклами, 
активної пропаганди й впровадженню освіт-
ніх програм значної популяризації набув ще 

один напрям інвестування в Україні, а саме 
Облігації внутрішньої державної позики.  

ОВДП є привабливим напрямом інвес-
тування через гарантованість виплат з боку 
держави, високий відсоток дохідності до 15%, 
відсутність податку на прибуток. Більш того, 
цей напрям інвестування не лише привабли-
вий, а і необхідний державі. Ще з давніх часів 
Облігації використовуються державою для 
вирішення декількох проблем. З одного боку, 
вони використовуються державою для змен-
шення рівня інфляції та укріплення націона-
льної валюти, з іншого боку – зменшують де-
фіцит в бюджеті.  

Механізм інвестування в облігації внутрі-
шньої державної позики досить простий і зрозу-
мілий для інвестора. Україна випускає облігації, 
станом на сьогодні, за номінальною вартістю 
1000 грн, конкретним терміном погашення і фі-
ксованим відсотком дохідності по купону. А зі 
свого боку інвестори купують облігації через лі-
цензованих провайдерів на ринку. 

Сьогодні найбільш схожим напрямом 
інвестування до ОВДП є депозити. Однак, 
ОВДП є більш привабливою для більшості ін-
весторів через відсутність податків і більшу 
дохідність. Якщо порівняти ОВДП і депозити, 
то отримаємо наступні результати [7, с. 62]. 

Як можна побачити із розрахунку дохід-
ності депозитів і Облігацій внутрішньої дер-
жавної позики, дохідність від інвестування в 
ОВДП більше. Більш того, цей напрям є 
більш безпечним для інвесторів.  

Також необхідно дослідити витрати, які 
несе інвестор в процесі інвестування. 

Як можна побачити, інвестиції в ОВДП 
більш привабливі, ніж інвестиції в депозит. 
Однак далеко не кожен інвестор розуміє нас-
лідки Інвестування в ОВДП: 

1. Покриття дефіциту державного бю-
джету;  

2. Збільшення кількості іноземної ва-
люти в обігу. Через те, що ОВДП можна ку-
пити лише в національній валюті, інвестори-
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нерезиденти обмінюють іноземну валюту на 
гривню; 

3. Зменшення рівня інфляції. Через ви-
лучення грошової маси з обігу завдяки тому, 
що національний банк є найбільшим покуп-
цем ОВДП.  

Зміцнення національної валюти по 
відношенню до іноземних валют, змен-
шення рівня інфляції. Хоча, як бачимо, 
такий вид інвестування має позитивні мо-
менти, Облігації внутрішньої державної 
позики мають «підводні каміння», тобто 
довгострокові наслідки як для самої дер-
жави, так і для інвесторів, що їх купують.  

Приховані ризики для держави поляга-
ють в такому: 1. За умови відсутності додатко-
вого джерела покриття дефіциту державного 
бюджету різке вилучення капіталу інвесторів 
спричинить збільшення дефіциту. Тобто, 

якщо інвестори почнуть швидко виводити 
капітал з облігацій в грошові активи, то пок-
риття держбюджету буде стрімко зменшува-
тися, і видатки, відповідно, будуть зростати. 
2. Валютний ризик. Швидке підвищення ку-
рсу іноземної валюти, відповідно, підви-
щення цін на товари. 3. Інфляційний ризик. 
Ризик підвищення рівня інфляції через збіль-
шення грошової маси.  

Приховані ризики для інвесторів поля-
гають у наступному: 

1. Ризик невиплати заборгованості дер-
жавою за умови настання дефолту; 

2. Інфляційний ризик. Рівень інфляції 
не покриває отриманий дохід від інвесту-
вання; 

3. Ціновий ризик. Ризик зменшення 
ціни облігацій у випадку, якщо пропозиція 
буде перевищувати попит. Однак, з іншого 
боку, буде зростати дохідність нових облігації. 

Таблиця 1  
Розрахунок ефективності інвестування в депозити та ОВДП 

Показники портфеля 
Розрахункові 

значення 
Показники портфеля 

Розрахункові 
значення 

Сума інвестування, грн. 100 000 Сума інвестування, грн. 100 000 
Відсоткова ставка, % 8.7% Орієнтовний дохід, грн. 5 138,5 
Період інвестування, днів 176 Період інвестування, днів 176 
Орієнтовний дохід, грн. 4 318.04 Орієнтовний дохід, грн.  
Орієнтовний прибуток з ураху-
ванням операційних витрат, грн. 

3 500 
Орієнтовний прибуток з урахуванням опе-
раційних витрат, грн. 

4 410 

Річна дохідність інвестиції, % 7.00% Розрахункова річна дохідність операції, % 8.82% 

Складений авторами за джерелом: [16] 
 

Найбільш небезпечним фактором, який 
може призвести до таких наслідків, є фактор 
паніки, що може бути спричинений через по-
яву тригерів дефолту.  

Тому інвестори, що купили ОВДП, пи-
льнують за основними показниками 

економічного стану. Настання більшості з 
цих ризиків може бути у випадку, якщо на 
ринку почнеться паніка, й інвестори почнуть 
вилучати кошти. Паніка можлива за умов 
стрімкого зниження ціни облігацій або появи 
ризику дефолту. 

 
Рис. 2. Співвідношення курсу долара і розміру купівлі облігацій нерезидентами 
Складений авторами за джерелом: [16] 

Більш наглядний вплив інвестування 
нерезидентами в ОВДП можна побачити з 
графіку, який відображає динаміку нарощу-
вання позицій облігацій і курсу долара. Саме 
тому вплив на валютний ринок є суттєвим. 
Найбільшою проблемою, що склалася на ва-
лютному ринку, є те, що зростаючий тренд 
куплених облігацій нерезидентами зміцнює 
валюту. Тобто, присутня від’ємна кореляція. 
Такий тренд продовжувався аж до 2020 року, 

коли іноземні інвестори почали скидати облі-
гації. Станом на сьогодні рівень залученого 
капіталу в ОВДП знаходиться на рівні сере-
дини 2019, але курс долара не повернувся до 
того ж самого значення 26 грн./ дол., а значно 
його перевищив досягнувши позначки 28,20 
гривень. Станом на жовтень 2020 державою 
було залучено понад 800 млрд гривень. З них 
близько 10% відсотків займають нерезиденти. 
Це можна побачити на графіку питомої ваги 
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інвесторів в системі інвестицій в ОВДП. 
Складно навіть уявити, який вплив на валют-
ний ринок та державний бюджет матиме од-
ночасний вихід з позицій таких крупних 
гравців, як банки та нерезиденти. Ще однією 
з небезпек інвестування в ОВДП є діяльність 
інвесторів, головна мета яких – легалізація 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансування тероризму та/або 
фінансування й розповсюдження зброї 

масового знищення. Однак для цього існує 
служба Державного фінансового моніто-
рингу, яка зобов’язує всіх суб’єктів, що прово-
дять операції, перевіряти кожного клієнта і 
визначати його наміри. Орган також встанов-
лює певні обмеження, як фінансові, так і 
клієнтські. Але враховуючи, що відстежити 
всі корупційні схеми важко, то ризик 
відмивання коштів має місце в цьому виді ін-
вестування.   

 
Рис. 3. Структура інвесторів в Облігації внутрішньої державної позики 

Складений авторами за джерелом: [15] 
 

Висновки. Отже, інвестиції в Україні є 
небезпечними, в тому числі інвестиції в 
ОВДП, що можна порівняти з небезпечним 
«пузирем», як для самої держави, так і для ін-
весторів. Рішенням для інвесторів є інвестиції 
за кордон. Звісно, для самої країни інвестиції 
в інші економіки є негативним чинником, 

однак, для самих інвесторів це є можливістю 
не тільки зберегти власний капітал, а й збіль-
шити його розмір. Це передбачено самим 
принципом інвестування – інвестувати лише 
в ті напрями й активи, які є стабільними, без-
печними і дохідними, а не в ті, що роблять зі 
своїх інвесторів банкрутами.   
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Abstract. 
Lagodiienko V., Kostylianu V. Domestic government loans as a modern investment trend in the system 

of international and national movement of capital transfer: challenges and prospects. 
Introduction. The article is devoted to substantiation and comprehension of the concept of investments in modern 

economic conditions. Modern research in world economics does not have a clearly defined concept of investment, because 
this concept should take into account not only its types, but also the depth of understanding of this process, its dynamism 
in the modern world. The mechanism of the investment process is to be clear and transparent for everyone who chooses any 
direction for investment. 

The purpose of the article is to analyze the theoretical and methodological aspects of investment areas, determine the 
nature, structure of the functioning mechanism of domestic government bonds, determine the effectiveness of investment areas. 

Results. The usual areas of investment have ceased to provide a stable return for Ukrainian investors. Therefore, 
the issue of finding modern investment trends that ensure the most efficient use of investment capital becomes acute. It is 
important to pay attention to the movement of both international capital and resident capital, because its speed creates a 
positive investment climate inside the country. The investment process helps to ensure the proper functioning of all eco-
nomic institutions. Therefore, it is important to consider current investment trends from the average investor, to analyze 
all possible risks and warnings about a particular investment direction. One of the effective measures to eliminate the crisis 
in Ukraine is the issue of domestic government bonds. This approach allows attracting additional funds, which are used by 
the state to cover the budget deficit. In today's reality, this process is a means of lending that is more efficient than loans 
from other countries. In the modern economy, the development of investment areas is the driving force, so we believe that 
the topic of investment is relevant, because such measures are developed by businesses, which, in turn, develops economic 
sectors and the economy as a whole. 

Conclusions. The article reveals the essence of the investment process. All modern investment directions are de-
fined, their components are considered and characterized. It is justified that the need to invest only in clear areas of invest-
ment. The estimation of all offered directions of capital transfer is considered and carried out. 

Key words: investments, directions of investment, domestic government bonds, investment risks, investment cap-
ital, capital movement, non-resident investors, capital attraction, investment asset. 
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Застрожнікова І. В. Кадровий потенціал в системі економічного потенціалу сучасного підприєм-
ства. 

Статтю присвячено дослідженню ролі кадрового потенціалу, визначення його функціонального впливу на 
систему економічного потенціалу підприємства. Здійснено аналіз факторів впливу на формування кадрової полі-
тики суб’єктів господарювання, до основних з яких віднесено: вид діяльності, напрям товарної та галузевої спеціа-
лізації, масштаб виробництва, розмір, рівень капіталізації. Визначено (на основі багатоаспектної класифікації) ра-
ціональні умови застосування варіантів кадрової політики в залежності від актуального внутрішнього середовища 
підприємства і особливостей його взаємодії із зовнішнім середовищем. Підвищення ефективності управління кад-
ровою політикою розглянуто в аспектах вдосконалення управління кадровим складом; вдосконалення системи мо-
тивації; інформаційного забезпечення кадрової політики; покращання соціальних відносин; контролінгу персоналу. 
Отримано висновок про найвищий потенціал активного та превентивного типів кадрової політики організації. 
Акцентовано увагу на питаннях підготовки управлінського персоналу як діяльного елементу набуття всією сис-
темою якостей інноваційності та динамічності. Основою діяльності підприємства названо кадрове забезпечення, 
його формування включає низку взаємопов’язаних процесів, а саме: первинне формування кадрового складу, розвиток 
персоналу, вдосконалення складу працівників за допомогою перепідготовки, навчання, мотивації, підвищення рівня 
професійної компетентності, управління кар'єрою. Розкрито зв'язок кадрового забезпечення і кадрового плану-
вання. Виділено елементи і цілі останнього. Розглянуто процес набору кадрового складу як елемент кадрового мар-
кетингу. У менеджменті персоналу зроблено акцент на аналізі механізмів забезпечення закріплення персоналу, як 
комплексу системних заходів, що включає методи, спрямовані на прийняття працівників на роботу в організацію 
на довгий період часу, скорочення плинності кадрів, забезпечення пріоритету інтересів та потреб організації над 
інтересами та потребами працівників. Вдосконалено визначення понять «кадрове забезпечення», «розвиток персо-
налу», «функціональна підготовка управлінського персоналу».  

Ключові слова: кадровий потенціал, економічний потенціал, кадрова політика, кадрове забезпечення, кад-
рове планування, кадровий маркетинг, інтелектуальний потенціал. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Якість та компетентність управлін-
ського персоналу є ключовими складовими 
кадрового потенціалу будь якої організації, 
джерелами його успішної реалізації та розви-
тку, а отже гнучкості, адитивності та адапти-
вності системи менеджменту організації, в ці-
лому, та управління її персоналом, зокрема. В 
свою чергу, кадровий потенціал є функціона-
льною складовою економічного потенціалу, 
який є базовим для здійснення ефективної ді-
яльності [1], тобто організація може залиша-
тися успішною навіть якщо не буде зосере-
джувати свою увагу на розвитку цієї 
складової кадрового потенціалу. При цьому 
організація повинна або мати значну конку-
рентну перевагу, коли ефективність її реалі-
зації буде безперечно перевищувати втрати 
від неефективного управління основною дія-
льністю, або мати необмежену пропозицією 
висококваліфікованих та мотивованих кадрів 
для формування як основного, допоміжного 
так і управлінського персоналу. Якщо перша 

умова характерна для підприємств та органі-
зацій, які функціонують в умовах ринків при-
родних або штучних монополій, та є важко-
досяжною то друга умова, внаслідок об’єктив-
ності процесів трудової міграції та неможли-
вості формування ринку праці з такими обся-
гами пропозиції кадрів управління, що адап-
товані до функціонування в умовах певної 
галузі є, взагалі, недосяжною. У свою чергу ка-
дровий потенціал підприємства (організації) 
значно підвищує ефективність мобілізації 
економічного потенціалу, дозволяє суттєво 
підвищити економічну ефективність та кон-
курентоспроможність, але при використанні 
раціональних заходів щодо його розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Найвідомішими дослідниками у сфері ме-
неджменту персоналу вважаються американ-
ські й англійські вчені: М. Армстронг, Дж. Гіб-
сон, Г. Десслер, Н. Корнеліус, Дж. Коул, 
Р. Майлс, Р. Марр, Д. Торрінгтон, С. Тейлор, 
Л. Холл та ін. Роботи цих науковців набули 
широкого розповсюдження та визнання в 
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Україні, що виступило рушійною силою роз-
витку вітчизняних досліджень менеджменту 
персоналу. Питаннями ефективності менедж-
менту персоналу займалися й такі зарубіжні 
науковці, як: В. Веснін, Б. Генкін, Б. Герасимов, 
О. Єгоршин, Л. Карташова, А. Кібанов, С. Мо-
рдовін, Ю. Одєгов, В. Чумак. Вітчизняну 
школу сформували роботи відомих дослідни-
ків, серед яких необхідно виокремити таких 
фахівців, як: О. Амосов, Л. Балабанова, Н. Ва-
силенька, Н. Гавкалова, І. Зинов’єв, Л. Ніколає-
нко, В. Никифоренко, О. Сардак, Г. Черевко.  

Метою статті є ідентифікація ролі кад-
рового потенціалу, визначення його функці-
онального впливу на систему економічного 
потенціалу підприємства, що діє в умовах 
конкурентного середовища. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Управління персоналом в наш час є 
ключовим фактором успішного функціону-
вання організації. Більшість керівників зна-
ють, що трудові ресурси є частиною всього 
підприємства і потрібно підходити з максима-
льною відповідальністю до управління цим 
важливим ресурсом. Основною функцією ке-
рівника з персоналу є формування кадрової 
політики, яка б відповідала цілям підприємс-
тва в довгостроковій перспективі. Розробка 
ефективної кадрової політики є ключовим 
елементом стратегічного планування органі-
зації. Саме кадрова політики здатна відповісти 
на всі питання, що пов'язані з управлінням пе-
рсоналом. Система управління персоналом це 
основоположна складова управління і розви-
тку будь-якого підприємства, яка виникає з по-
явою самого підприємства. Вона є однією з 
найважливіших підсистем, яка здатна визна-
чати ефективність організації. Розвиток уп-
равління персоналом повинен давати необ-
хідні якісні зміни, мати регульований 
характер та здійснюватися на основі наукових 
принципів. Ключовими факторами для фор-
мування та успішної реалізації кадрової полі-
тики підприємства (організації) є врахування 
особливостей виду діяльності, напряму товар-
ної та галузевої спеціалізації, масштабів, розмі-
рів, рівня капіталізації тощо. При цьому цент-
ральними факторами для визначення та 
конкретизації шляхів, засобів, інструментів та 
процедур при здійсненні заходів з форму-
вання кадрового складу та розвитку персо-
налу є саме останні. 

Як відомо, в теорії управління персона-
лом виділяють декілька критеріїв класифіка-
ції кадрової політики підприємства (організа-
ції), а саме: за підходом до прийому 
персоналу на роботу (відкрита та закрита ка-
дрова політика), за ступенем впливу апарату 
управління на кадрову ситуацію (пасивна, 

реактивна, превентивна та активна кадрова 
політика), за очікуваннями від компетентно-
сті персоналу та ступеня використання діаг-
ностичних процедур (раціональна та авантю-
ристична кадрова політика) [2]. 

Варто зазначити, що відкрита кадрова 
політика здійснюється тоді, коли організація є 
прозорою для різних потенційних співробіт-
ників на будь-якому рівні управління, тобто, 
можна почати працювати як із самої нижчої 
посади, так і з посади на рівні найвищого кері-
вництва. Така організація може прийняти на 
роботу будь-якого фахівця, якщо він відпові-
дає освітньо-кваліфікаційним вимогам, без 
урахування досвіду роботи в цій чи спорідне-
ній організації.  

Пасивна кадрова політика здійснюється 
тоді, коли керівництвом організації не розроб-
лено чіткої програми дій щодо персоналу, у 
такому випадку робота з кадрами зводиться 
лише до ліквідації негативних наслідків за до-
помогою проведення діагностики кадрової си-
туації в цілому в організації. При цьому керів-
ництво працює в режимі так званого екстре-
ного реагування на конфліктні ситуації та 
прагне вирішити їх будь-якими засобами, 
найчастіше процес погашення конфліктів від-
бувається без аналізу причин їх виникнення 
та можливих наслідків. Реактивна кадрова по-
літика проводиться тоді, коли керівництво ор-
ганізації здійснює постійний моніторинг сим-
птомів негативного стану роботи з персона-
лом, причин виникнення конфліктних ситуа-
цій, неналежного рівня мотивації до високоп-
родуктивної праці і володіє ситуацією подаль-
шого розвитку кризи. Керівництво, на основі 
аналізу причин виникнення кадрових про-
блем, здійснює заходи для ліквідації кризових 
явищ. Як правило, кадрові служби таких орга-
нізацій у своєму розпорядженні мають засоби 
діагностики ситуації, що склалися в організа-
ції, та адекватної екстреної допомоги. Превен-
тивна кадрова політика здійснюється, коли ке-
рівництво має обґрунтовані прогнози розвит-
ку існуючої ситуації. Кадрові служби таких ор-
ганізацій мають не лише засоби діагностики 
персоналу, але і засоби планування кадрової 
ситуації на середньостроковий період [3]. 

При раціональній кадровій політиці ке-
рівництво організації має не лише точний 
якісний діагноз та обґрунтований план роз-
витку поточної ситуації, але і засоби діагнос-
тики персоналу та середньостроковий про-
гноз розвитку ситуації. У програмах розвитку 
організації містяться якісні і кількісні про-
гнози потреби в кадрах на різні періоди. При 
авантюристичній кадровій політиці керівни-
цтво організації намагається впливати на ро-
звиток ситуації, але при цьому не має ні 
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якісного діагнозу, ні обґрунтованого про-
гнозу її розвитку. В таких організаціях кад-
рова служба, зазвичай, не має коштів на пе-
редбачення кадрової ситуації і діагностики 
персоналу, але плани кадрової роботи, хоча і 
орієнтовані на досягнення цілей, що важливі 
для розвитку організації, та не проаналізо-
вані з точки зору зміни кадрової ситуації, 
включені в програми розвитку. В такій ситуа-
ції, план роботи з персоналом формується на 
емоційному та мало аргументованому уяв-
ленні про цілі роботи з персоналом. 

За умов ринкової економіки актуаль-
ною проблемою більшості сучасних організа-
цій є пошук саме висококваліфікованих пра-
цівників. Адже грамотний підбір персоналу 
здатний підвищити ефективність роботи ор-
ганізації у багато разів, при цьому система ві-
дбору персоналу повинна постійно вдоскона-
лювати методи роботи з кадрами та 
використовувати інноваційні досягнення не 
лише вітчизняної, але і зарубіжної науки.  

Відповідно до цього організація повинна 
формувати кадрову політику як основу стра-
тегічного управління, постійно вдосконалю-
вати кадрову політику підприємства, дослі-
джувати та впроваджувати ефективні методи 
та способи управління. Проаналізувавши іс-
нуючі проблеми у сфері управління кадровою 
політикою, слід виділити наступні актуальні 
напрями покращення та вдосконалення кад-
рової політики для підвищення ефективності 
кадрів: вдосконалення управління кадровим 
складом; вдосконалення системи мотивації; ін-
формаційне забезпечення кадрової політики; 
покращання соціальних відносин; контролінг 
персоналу [4]. Інноваційні методи та підходи 
управління персоналом повинні враховувати 
особливості людських ресурсів [4]: 1. Інтелек-
туальний розвиток людей передбачає наяв-
ність емоційно-осмисленої реакції на зовніш-
ній вплив. Таким чином, взаємодія між 
співробітником і підприємством стає двосто-
роннім. 2. Здатність людини до безперерв-
ного розвитку є найважливішим і довготрива-
лим ресурсом, необхідним для підвищення 
ефективності будь - якого підприємства. 3. Збі-
льшення трудового життя сучасної людини 
(30-50 років) забезпечує довготривалість відно-
син співробітник-підприємство. 4. Усвідом-
лення співробітниками своїх цілей на даному 
робочому місці. Приходячи на підприємство, 
люди розраховують реалізувати свої життєві 
плани. Тому умовою успішної взаємодії праці-
вника і підприємства можна назвати взаємну 
задоволеність по обидва боки в плані досяг-
нення поставлених цілей.  

Існуючі підходи до підготовки персо-
налу управління є досить традиційними за 

своєю сутністю. Здебільшого, організації до-
лучаються до заходів з підвищення кваліфіка-
ції та простої формалізації кваліфікаційних 
вимог, що призводить до відсутності продук-
тивного зв'язку між знаннями та практичним 
досвідом [5].  

Все це зумовлює недостатню кваліфіка-
цію управлінського персоналу та вимагає 
впровадження сучасних підходів до підгото-
вки управлінського персоналу, підвищення 
рівня його професіоналізму та компетентно-
сті у відповідності до завдань розвитку орга-
нізацій. Важливою складовою формування 
професіоналізму управлінських кадрів є про-
цес набуття професійних знань, умінь та на-
вичок, з яких і складається професійний роз-
виток управлінських кадрів. На даний час 
людина розглядається як найважливіший фа-
ктор економічного зростання суспільства, 
адже саме якісний склад населення впливає 
на можливості розвитку суспільства.  

Однією з ключових складових ефектив-
ності виробництва як окремої організації, так 
і цілої галузі економіки є кадрове забезпе-
чення, адже перш ніж будувати стратегічні 
плани, говорити про використання різних 
потенціалів і ресурсів необхідно, в першу 
чергу, сформувати професійну команду, яка 
відповідає цілям діяльності та здатну цих ці-
лей досягати. При організації кадрового за-
безпечення необхідно враховувати сучасні 
погляди та вимоги виробництва, оскільки ка-
дрове забезпечення має бути основою для ді-
яльності всієї організації [6]. 

Однозначного визначення поняття кад-
рове забезпечення в літературі немає. Кадрове 
забезпечення - це одна із сфер кадрової полі-
тики, що спрямована на удосконалення кадро-
вого потенціалу організації, що є результатом 
формування складу персоналу, який за своїми 
освітньо-кваліфікаційними характеристиками 
відповідає тактичним і стратегічним цілям ор-
ганізації. Таким чином, поняття кадрове забез-
печення організації розглядається і як система, 
і як процес, і як механізм, при цьому найваж-
ливішою складовою є система розвитку, підго-
товки та перепідготовки персоналу. 

Основою кадрового забезпечення будь-
якої організації можна назвати кадрове плану-
вання, адже саме в процесі планування збира-
ється інформація про якісну і кількісну пот-
реби в персоналі. Згідно з визначенням Ганслі 
Теренс, планування персоналу - це «процес 
визначення кількісної та якісної потреби орга-
нізації в персоналі в майбутньому і оцінки 
того, якою мірою ця потреба може бути задо-
волена» [7]. Ми вважаємо, що дане визначення 
не в повній мірі характеризує поняття кадро-
вого планування, оскільки при плануванні 
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необхідно поставити цілі, сформувати за-
вдання, розробити комплекс заходів, які бу-
дуть спрямовані на своєчасне задоволення ка-
дрових потреб, створення сприятливих 
морально-психологічних умов для адаптації, 
розвитку та підвищення ефективності вико-
ристання персоналу. Отже, кадрове плану-
вання має на меті: 1. Залучити й утримати не-
обхідну кількість кадрів відповідної квалі-
фікації. 2. Якнайкраще використовувати наяв-
ний кадровий потенціал організації. 3. Перед-
бачати виникнення можливих проблем, у 
зв’язку з незбалансованістю кадрового складу. 

Кадрове планування потрібне для удо-
сконалення процесу найму працівників, для 
організації комплексу заходів спрямованих 
на розвиток персоналу та для знаходження 
шляхів покриття потреб у персоналі. 

Складовою частиною кадрового плану-
вання є підсистема кадрового маркетингу. 
Найбільш вдалим є підхід В.С. Дієсперова: 
«Маркетинг персоналу - вид управлінської ді-
яльності, спрямований на довгострокове за-
безпечення організації людськими ресур-
сами, які утворюють її стратегічний 
потенціал і дозволяють більш продуктивно 
вирішувати поставлені перед нею конкретні 
цілі та завдання» [8]. Метою маркетингу пер-
соналу є найкраще використання кадрових 
ресурсів та досягнення оптимального співвід-
ношення між їх попитом і пропозицією. 

Важливою та невід'ємною частиною ка-
дрового маркетингу є процес набору кадро-
вого складу. Але прийняття необхідних спів-
робітників аж ніяк не є передумовою 
отримання постійного кадрового складу, що 
має потенціал до зростання. Потрібно ство-
рити сприятливі умови для зростання сту-
пеня задоволеності працею та підвищення рі-
вня мотивації персоналу та мінімізувати 
негативний вплив факторів, що впливають 
на реальну та потенційну плинність кадрів.  

Закріплення персоналу - це комплекс 
системних заходів, що включає методи, спря-
мовані на прийняття працівників на роботу в 
організацію на  довгий період часу, скоро-
чення плинності кадрів, забезпечення пріо-
ритету інтересів та потреб організації над ін-
тересами та потребами працівників.  

Розвиток персоналу як вагома складова 
системи кадрового забезпечення не лише дає 
право реалізувати стратегічні цілі кадрового 
забезпечення, але і є умовою закріплення 

кадрів, так як сприяє задоволенню потреб в 
самореалізації, потреб у визнанні, потреб у 
досягненні успіху та потреб у саморозвитку. 

Існує безліч різних визначень поняття 
розвиток персоналу. Проте на нашу думку, 
розвиток персоналу це системний процес вдо-
сконалення та підготовки персоналу до вико-
нання нових більш відповідальних функцій та 
посадових обов’язків, заняття нових посад на 
більш високому і більш продуктивному рівні. 

На сьогоднішній день значних змін за-
знають склад та характер функцій, які вико-
нують керівники в умовах прагнення органі-
зації до її постійного економічного росту, 
саме тому важливим є виділення напряму ро-
звитку не лише професійної, а й функціона-
льної підготовки управлінського персоналу.  

Нами запропоновано визначення по-
няття «функціональної підготовки управлін-
ського персоналу» як наукового тлумачення 
економічного та управлінського змісту, що пе-
редбачає організовану сукупність засобів, ін-
струментів та дій організації та її персоналу, 
що направлені на досягнення цілей організації 
та її інтересів розвитку та зорієнтовані на фор-
мування компетентного складу персоналу за 
рахунок набуття працівниками організації но-
вих знань, вмінь та навичок не лише всередині 
організації, але і використовуючи інші органі-
зації з метою підготовки та перепідготовки 
працівників та залучення необхідної кваліфі-
кації персоналу зі сторони для забезпечення 
постійного сталого розвитку організації. 

Висновки. Обґрунтовано концептуа-
льні засади побудови системи розвитку 
управлінського персоналу в контексті наро-
щення економічного потенціалу підприємс-
тва. Вказаний механізм реалізується через ін-
теграцію відповідних елементів в систему 
менеджменту підприємства (організації) та 
механізм управління ефективністю викорис-
тання персоналу підприємства. Останнє пе-
редбачає застосування засобів ідентифікації 
розбіжностей в потребах менеджменту та 
компетентностях кадрів управління з огляду 
на вирішення завдань розвитку підприємс-
тва, а також залучення засобів усунення цих 
розбіжностей на основі підвищення профе-
сійності управлінського персоналу, ство-
рення умов для кар’єрного зростання вмоти-
вованого персоналу управління, а також 
здійснення контролю економічної ефектив-
ності перелічених заходів. 
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Abstract. 
Zastrozhnikova I. Personnel potential in the system of economic potential of a modern enterprise. 
The article is devoted to the study of the role of human resources, determining its functional impact on the system of 

economic potential of the enterprise. The analysis of factors influencing the formation of personnel policy of business entities 
is carried out, the main of which are: type of activity, direction of product and industry specialization, scale of production, size, 
level of capitalization. The rational conditions of application of personnel policy variants depending on the actual internal 
environment of the enterprise and features of its interaction with the external environment are determined (on the basis of 
multifaceted classification). Improving the efficiency of personnel policy management is considered in the aspects of improving 
personnel management; improving the motivation system; information support of personnel policy; improving social relations; 
controlling staff. The conclusion about the highest potential of active and preventive types of personnel policy of the organiza-
tion is received. Emphasis is placed on the training of management staff as an active element in the acquisition of the whole 
system of qualities of innovation and dynamism. The basis of the company is staffing, its formation includes a number of 
interrelated processes, namely: the initial formation of staff, staff development, improving staff through retraining, training, 
motivation, professional competence, career management. The connection between staffing and personnel planning is revealed. 
Elements and goals of the latter are highlighted. The process of recruitment as an element of personnel marketing is considered. 
Employee management emphasizes the analysis of mechanisms for securing staff as a set of systemic measures, including 
methods aimed at hiring employees in the organization for a long period of time, reducing staff turnover, ensuring the priority 
of interests and needs of the organization over the interests and needs of employees. The definition of «staffing», «staff devel-
opment», «functional training of management staff» has been improved.  

Keywords: personnel potential, economic potential, personnel policy, personnel provision, personnel planning, per-
sonnel marketing, intellectual potential. 
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Зубко Д. О. Стратегічне планування архітектури брендів торговельного підприємства. 
Вступ. В умовах посилення конкурентної боротьби торговельні підприємства повинні керуватися новими 

підходами у господарюванні, зокрема підтримувати стійкі позиції на ринку за рахунок розроблення та реалізації 
стратегії бренду. Зростання пропозиції товарів та послуг на ринку ускладнює процес вибору споживачів, тому 
бренд забезпечує необхідний рівень лояльності клієнтів до товарів та продукції торгівельного підприємства.  

Метою наукового дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів формування архітектури бренду у 
процесі стратегічного планування діяльності торговельного підприємства. 

Результати. Окреслено поняття «бренд» та «стратегія. Охарактеризовано роль стратегії бренда та її 
вплив у розвитку та діяльності торговельного підприємства. Розкрито сутність стратегічного маркетингу під-
приємства. Обґрунтовано технологію формування стратегії бренду. Охарактеризовано процес створення довго-
строкової переваги цільової аудиторії товарам бренду. Означено умови вдалого позиціонування товару. Окреслено 
фактори, які впливають на прихильність споживачів до бренду підприємства. Доведено пріоритетну роль інно-
вацій та технологій у процесі переорієнтації сучасного бізнесу на конкуренцію брендів. Обґрунтовано доцільність 
використання технологій брендингу. Охарактеризовано поняття «архітектура бренду». Розкрито послідовність 
формування архітектури бренду. Наведено переваги формування архітектури бренду для торговельного підпри-
ємства. Наведено базові сценарії формування портфеля брендів.  

Висновки. Бренд відіграє важливу роль у процесі стратегічного розвитку торговельного підприємства. 
Його формування повинно здійснюватися відповідно до системи стратегічного планування підприємства. Архі-
тектура бренду є важливим елементом бренд-менеджменту та сприяє підтриманню конкурентоспроможності 
торговельного підприємства на ринку.  

Ключові слова: бренд-менеджмент, архітектура бренду, бренд, торговельне підприємство, стратегічне 
управління, стратегічне планування. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасне середовище характеризу-
ється загостренням конкуренції серед 
суб’єктів господарювання, що вимагає від них 
постійного зміцнення конкурентних позицій 
та пошуків нових підходів до формування 
стійких переваг, які, зокрема, можуть бути до-
сягнені за допомогою впровадження стратегії 
бренду на підприємствах. З кожним роком 
споживачам все важче орієнтуватися на ри-
нку товарів, що призводить до складнощів в 
прийнятті рішень про покупку, тому вони все 
більше надають значення товарам, прихиль-
ність до яких формується завдяки сучасним 
методам просування. Формування стратегії 
бренду зумовлено тим, що бренд- це важлива 
умова стабільного функціонування підпри-
ємства, що забезпечує збільшення лояльних 
споживачів, зміцненню ринкових позицій та  
зростанню грошових потоків.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Значний науковий внесок у дослі-
дження теоретичних і практичних проблем 
формування і розвитку бренду зробили зару-
біжні та вітчизняні вчені, науковці, економі-
сти: Д. Аакер, С. Велещук, Д. Алессандро, 
С. Девіс, О. Зозульов, О. Власенко, О. Кендю-
хов, Ю. Приходько, А. Давидов, 

А. Гальчинський, Ж. Капферер, та ін. Проте 
дане питання потребує додаткових дослі-
джень в частині стратегічного управління то-
рговельним підприємством. 

Формулювання цілей статті. Таким чи-
ном метою статті є обґрунтування теоретич-
них засад та вироблення на їх основі ключо-
вих рекомендацій щодо формування 
архітектури бренду в системі стратегічного 
планування торговельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розглянувши питання бренду мо-
жна зробити висновок, що існую підхід, що 
обумовлює бренд як важливий чинник кон-
курентоспроможності  та механізм впливу на 
задоволення потреб споживачів. Сьогодні в 
роботах вчених, окрім складових бренду під-
креслюються також і емоційні складові,  що 
впливають на настрій споживачів та форму-
ють певні психологічні відчуття від користу-
вання брендом.  

Враховуючі сучасні тенденції форму-
вання бренду, дослідження сутності бренда 
та складових функцій, моделювання бренду 
за допомогою порівняння бренду з людиною 
все більше набуває наукової значимості, що 
дає змогу відносити  бренд до суб’єкта кому-
нікацій, який “спілкується” до своїх 
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споживачів. Отже, бренд- це нематеріальний 
ресурс підприємства, що впливає на сприй-
няття товару та формує емоційний зв’язок 
між виробником та споживачем.  

Для визначення  стратегії бренду необ-
хідно також розглянути  поняття   «стратегія». 
Узагальнюючи проведені дослідження, під 
стратегією треба розуміти заплановані дії  і 
швидкі рішення з адаптації підприємства до 
нових можливостей  отримання  конкурент-
них переваг і нових загроз послаблення кон-
курентних позицій [1]. 

Розглянувши зміст понять «бренд» та 
«стратегія» можна зробити висновок, що 
данні категорії розглядаються як результати 
роботи підприємства. Бренд є символом ко-
мерційної активності,  що підвищує успіх фу-
нкціонування підприємства. Відомість бре-
нда- важлива умова стабільного фінансового 
стану підприємства та фактор його конку-
рентоспроможності. 

Враховуючи економічні цілі підприємс-
тва, стратегію бренда треба розуміти як роз-
робку певних дій щодо розповсюдження відо-
мості бренду. Ефективно розроблений 
комплекс заходів дає змогу компаніям зміц-
нювати позиції бренду в конкурентному се-
редовищі та формувати позитивний образ в 
свідомості споживачів. Виходячи з того, якщо 
цілями підприємства є забезпечення конку-
рентоспроможності у ринковому середовищі, 
то стратегію бренда треба вважати елементом 
загальної маркетингової діяльності. В науко-
вих працях маркетингову діяльність визнача-
ють як вид ринкової діяльності, яка орієнто-
вана на вивченні потреб і вимог споживачів 
та націленому на забезпечення задоволення 
споживачів, як основу для досягнення цілей 
підприємства.  

З точки зору стратегічного маркетингу 
планування бренду полягає в використанні 
всіх ресурсів та можливостей, маркетингових 
інструментів, науково-виробничого потенці-
алу підприємства для досягнення цілей бре-
нду.  

Бренд відображає головні обіцянки ви-
робників та прагне вирішити якомога більше 
проблем споживачів. Тобто, при плануванні 
стратегії бренду треба не тільки проводити 
аналіз тенденцій, конкуренції й можливос-
тей, а також детально вивчати потенційних 
споживачів та виявляти їх «проблеми». Необ-
хідно визначити цілі та задачі, які можна ви-
рішити за допомогою бренда. Наступним 
кроком може стати створення імені, форму-
вання ідентичності бренда (логотип, слоган, 
упаковка, фірмовий стиль, тощо), підкреслю-
вання його індивідуальності та методів його 

позиціонування. На цьому етапі визначається 
процес здійснення покупки та виявляються 
споживчі вподобання та цінності.  Це свід-
чить про те, що стратегії, створені під час пла-
нування, повинні бути сконцентровані на ре-
альних перевагах компанії. В процесі 
планування також проводиться аналіз рекла-
мної активності конкурентів, розробляються 
відповідні маркетингові комунікації, склада-
ється медіа-план для різних каналів. Далі слід 
спрогнозувати бюджети, план реалізації та  
сформувати альтернативні стратегії для по-
дальшого вибору найприйнятнішої альтер-
нативи. Завдяки стратегічному плануванню 
підприємства досягають головні цілі в більш 
короткий період часу, що дає змогу збільшу-
вати обсяги продажів, кількість задовільне-
них споживачів та фінансові результати.  

Процес створення довгострокової пере-
ваги цільової аудиторії товарам бренду має 
супроводжуватися формуванням у свідомості 
споживачів стійких асоціацій та вражень. Це 
неможливо досягти без комунікаційної скла-
дової бренду. Тобто треба не тільки будувати 
бренд, що комунікує, а й розробляти страте-
гію комунікацій зі споживачем. Враховуючи 
це, стратегія бренду має постійно підвищу-
вати обізнаність про бренд завдяки емоцій-
ному та духовному зв’язку зі споживачами. 
Для цього треба більш детально розглянути 
складові позиціонування успішного бренду: 
цінності- формування уявлень та вигоди, цін-
них для споживачі, що призводить до висо-
кого ступеню взаємодовіри і довіри;  унікаль-
ність- розробка відмінностей від конкурентів, 
що дає змогу споживачу впізнавати бренд за 
будь яких умов; достовірність- очікування 
споживачів мають бути відображені в факти-
чному стані речей; стихійність- бренд має за-
йняти місце в свідомості споживачів та макси-
мальний час зберігати свої позиції; 
придатність- спроба використовувати сильні 
сторони існуючого портрету бренду. Отже, 
стратегія бренду- це також найбільш ефекти-
вний з точки зору витрачених ресурсів спосіб 
домогтися наміченого позиціонування бре-
нду в свідомості споживачів. Також можна на-
голосити на тому, що стратегія бренду буде 
не ефективною, якщо позиціонування нев-
дало продумане.  

Головною особливістю вдалого позиціо-
нування є те, що компанії можуть встановлю-
вати більш високі ціни на свої товари, і це є та 
додана вартість, що народжується з особис-
тих асоціацій споживача, яку «призначає» 
бренд. В очах лояльного споживача, задоволе-
ного продуктом бренду, він коштує цих гро-
шей.  
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Підприємство досягає успіху за умови 
ефективного використання власного потен-
ціалу  для досягнення довгострокової прихи-
льності цільової аудиторії, що забезпечується 
використанням інструментів стратегії бре-
нду.  

Щоб стратегія бренду в процесі реаліза-
ції дій досягла поставлений цілей необхідно 
також враховувати фактори, що мають вирі-
шальне значення в боротьбі за прихильність 
споживачів. Фактори успіху стратегії бренду 
залежать від: виробництва- висока якість про-
дукції, ефективне використання виробничих 
потужностей; людські активи-кваліфікована 
робоча сила, висока продуктивність праці; те-
хнології- впровадження інновацій в виробни-
чий процес, високий рівень оволодіння су-
часними технологіями, розробка нових 
товарів; реалізація продукції- широка мережа 
оптових і роздрібних точок торгівлі; марке-
тинг- висока кваліфікація маркетологів та ме-
неджерів з продажу, сучасні техніки продаж, 
сучасні методи проведення маркетингових 
досліджень; професійні навички- особливий 
хист, провадження нових тенденцій в галузі 
контролю якості, компетентність у дизайні, 
здатність створювати ефективну рекламу та 
інформаційні повідомлення для всіх каналів 
комунікації; організаційні здібності- здат-
ність швидко реагувати на змінні умови, дос-
від та ноу-хау в галузі менеджменту; інші фа-
ктори- сприятливий імідж, сприятливе 
положення, приємність у спілкуванні, наяв-
ність патентів. Ефективна стратегія бренду 
має велике значення для успішного функціо-
нування підприємства. Вона будує успішний 
бренд та формує новий рівень взаємовідно-
син зі своїм споживачем.  

Стратегія допомагає підприємству виб-
рати свій раціональний шлях розвитку і ство-
рити найважливіші переваги у його функціо-
нуванні: готує його до змін у зовнішньому 
середовищі; пов’язує його ресурси зі змінами 
зовнішнього середовища; координує роботу 
різних структурних підрозділів; покращує 
контроль на підприємстві. Для забезпечення 
ефективного функціонування підприємств 
виникає потрібність формувати стратегію 
бренда, під якою розуміють набір реальних 
дій, здатних привести до створення реальної 
конкурентної переваги, що зберігається три-
валий час.  Тому керівникам підприємств не-
обхідно приділяти значну увагу плануванню 
стратегії бренду, враховуючі всі елементи по-
будови бренду та фактори, що вливають на 
подальшу успішну реалізацію стратегії.  

Високий рівень розвитку інновацій і те-
хнологій переорієнтувала сучасний бізнес на 

конкуренцію брендів, посилення яких забез-
печує підприємствам істотні переваги на ри-
нку.  Сучасні бренди є важливими елемен-
тами діяльності підприємств, символами 
комерційної активності, займаючи істотну 
роль в споживчій свідомості, формуючи цілі-
сний набір асоціацій і образів.  

 Використання технологій брендингу 
стає запорукою успішної реалізації стратегії 
розвитку торговельного підприємства.  В за-
лежності від того, наскільки раціональною, 
комунікативно-компетентною виявиться так-
тика і стратегія просування, багато в чому 
буде залежати популярність і значущість бре-
нду на ринку. 

Так, при виборі стратегії розвитку бре-
нда, необхідно  розглянути таке поняття, як 
архітектура бренду (бренд-архітектура) як 
організуюча структура портфеля бренду. По-
няття «архітектура бренду» було введено в 
маркетингову термінологію в 1989 р найбіль-
шим фахівцем в галузі брендингу К. Мак-
реєм. Під поняттям «архітектура бренду» ро-
зуміється система брендів, якими володіє 
підприємство, – від індивідуального бренду 
конкретного товару до загального корпора-
тивного бренду, а також сукупність певних ві-
дносин, які складаються між ними.  

Архітектура брендів - це організуюча 
структура портфеля брендів, яка визначає 
ролі торгових марок і взаємини між ними. 

Створення архітектури брендів склада-
ється з чотирьох основних етапів: 

- визначення ролі кожного бренду все-
редині портфеля; 

- визначення ролі кожного бренду в 
контексті «продукт - ринок»; 

- структура портфеля; 
- графічне і вербальне втілення архітек-

тури. 
Архітектура брендів потрібна не тільки 

багатонаціональним корпораціям, навіть не-
великі бренди на торговельних підприємст-
вах можуть бачити вимірні поліпшення в 
продуктивності, покращуючи організацію 
своїх пропозицій.  

Отже, можна виділити переваги наявно-
сті архітектури бренду: 

1. Можливість орієнтуватися на потреби 
цільового сегменту споживачів.  

2.Зниження витрат на маркетингову ді-
яльність.  

3. Удосконалення позиціонування бре-
нду. 

4. Підвищення гнучкості для майбут-
нього розширення асортименту продуктів та 
послуг. 
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5.Зміцнення довіри між зацікавленими 
сторонами в напрямку бренду. 

6.Забезпечення ясності та синергії між 
компаніями, підрозділами, продуктами і пос-
лугами. 

7.Підвищення обізнаності про клієнтів і 
полегшення перехресних продажів. 

 8. Збільшення диверсифікації присут-
ності на ринку. 

 9. Створення і захист цінностей бренда. 
Найважливішим моментом в виборі 

стратегії бренду на торговельному підприєм-
стві є визначення що до формування та уп-
равління портфелем брендів.  

Девід Аакер пропонує два базових сце-
нарії формування портфеля брендів: 

1. «Будинок брендів» (House of Brands). 
Просування декількох брендів одноча-

сно. Сюди входять незалежні, часто не зв'я-
зані між собою товари зі своїми марочними 
назвами, в цьому випадку у споживачів фор-
мується відчуття взаємодії з незалежними 
брендами, об'єднаних в одній компанії. 

 Застосування такого методу відкрива-
ють можливості по розширенню або змен-
шення брендів всередині портфеля.  В рамках 
цього сценарію зручно експериментувати з 
брендами, так як негативний варіант розви-
тку одного бренду не відобразиться на всьому 
портфелі. Недолік цього сценарію у вели-
кому споживанні ресурсів кожним брендом. 

 2. Брендований будинок (Branded 
House). «Компанія-бренд» - в рамках цієї кон-
цепції найбільш поширеним є рішення, коли 
вся продукція компанії випускається під од-
ним брендом, при цьому часто він же є і кор-
поративним брендом. Такий підхід назива-
ють суббрендінгом, вважаючи, що суббренди 
тісно пов'язані з батьківським, парасолько-
вим, груповим або майстер-брендом.  Їх осно-
вна мета підтримувати центральний бренд та 
посилювати або модифікувати асоціації, пов'-
язаними з центральним брендом. 

 Виділяючи переваги варто сказати про  
економію ресурсів та сильні асоціативні зв'я-
зки, які формуються у споживачів. Також, цей 
метод дозволяє торговельним підприємствам 
більш ефективно боротися з конкурентами і 
під прикриттям сильного «даху» – корпора-
тивного бренду – швидше і дешевше виво-
дити на ринок нові бренди.  Ще одним пози-
тивним моментом є той факт, що цей тип 
архітектурного рішення просуває на ринок 
весь марочний портфель, а не кожен бренд 
окремо, що набагато знижує витрати.  

Незважаючи на значні переваги, варто 
виділити загрозу втрати ексклюзивності при 

занадто сильному розвитку мережі брендів, 
сформовані зв'язки зі споживачем можуть 
бути втрачені.  

Використовуючи ту чи іншу стратегію, 
підприємство може зіткнутися з такими труд-
нощами, як: «канібалізм» брендів, погір-
шення репутації бренду, втрата брендом 
своїх позицій. Це ще не всі можливі про-
блеми, з якими може зіткнутися підприємс-
тво, а лише найпоширеніші. Усі ці труднощі 
тягнуть за собою фінансові втрати. «Каніба-
лізм» брендів є основною проблемою будь-
якого портфеля брендів. Суть процесу поля-
гає в тому, що новий бренд переманює спо-
живачів старого бренду того ж підприємства, 
а не конкуруючих (перерозподіл споживачів). 
Це призводить до ослаблення позицій одного 
з брендів. Для того, щоб уникнути подібної 
ситуації, перед випуском нового бренду, пот-
рібно детально вивчити можливих спожива-
чів та обрати таку цільову аудиторію, на яку 
ще не була спрямована діяльність підприємс-
тва. Можливе також погіршення репутації 
бренду внаслідок виводу на ринок бренду, 
який не відповідає стратегічним цілям та місії 
підприємства. Наприклад, підприємство, яке 
займалося випуском безалкогольних напоїв, 
включає до свого асортименту алкогольні на-
пої. Це може призвести до втрати частки спо-
живачів. «Канібалізм» брендів, погіршення 
репутації можуть призвести до втрати брен-
дом своїх позицій, частки на ринку, що зни-
зить доходи підприємства.  

Висновки. Для того, щоб уникнути по-
дібних ситуацій, потрібно проводити аналіз 
брендів, які знаходяться у портфелі підпри-
ємства, і їх цільових сегментів на основі мар-
кетингових досліджень, адже саме споживачі 
вирішують успіх продукту (який повинен 
мати конкурентні переваги перед іншими 
аналогічними продуктами). Необхідно пос-
тійно шукати інноваційні стратегії та рі-
шення, які дозволять досягти конкурентної 
переваги та зростання вартості портфеля бре-
ндів. Грамотно сформульована архітектура 
брендів допомагає компанії  вести ефективну 
маркетингову політику - допомагає будувати 
ефективні бренди, грамотно розподіляти ма-
ркетингові бюджети, розробляти маркетин-
гові програми на різних етапах розвитку бре-
ндів,  що сприяють скороченню витрат, більш 
чітко і прозоро сформулювати концепцію і 
пропозиція продукту.  Без чітко подається ар-
хітектури брендів неможливо приступити до 
будівництва бренду  з великим потенціалом 
розвитку. 
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Abstract. 
Introduction. In the conditions of intensifying competition, trade enterprises must be guided by new approaches in 

management, in particular, to maintain a stable position in the market through the development and implementation of 
brand strategy. The growth of supply of goods and services in the market complicates the process of consumer choice, so the 
brand provides the necessary level of customer loyalty to the goods and products of the trading company. 

The purpose of scientific research is to substantiate the theoretical aspects of the formation of brand architecture in 
the process of strategic planning of the trading company. 

Results. The concepts of "brand" and "strategy" are outlined. The role of brand strategy and its influence in the 
development and operation of a commercial enterprise are described. The essence of strategic marketing of the enterprise is 
revealed. The technology of brand strategy formation is substantiated. The process of creating a long-term advantage of the 
target audience for the brand's products is described. The conditions for successful product positioning are defined. Factors 
influencing consumer commitment to the company's brand are outlined. The priority role of innovations and technologies 
in the process of reorientation of modern business to brand competition is proved. The expediency of using branding tech-
nologies is substantiated. The concept of "brand architecture" is described. The sequence of formation of brand architecture 
is revealed. The advantages of forming a brand architecture for a commercial enterprise are given. The basic scenarios of 
brand portfolio formation are given. 

Conclusions. The brand plays an important role in the strategic development of a commercial enterprise. Its for-
mation should be carried out in accordance with the system of strategic planning of the enterprise. Brand architecture is an 
important element of brand management and helps maintain the competitiveness of the trading company in the market. 

Key words: brand management, brand architecture, brand, trade enterprise, strategic management, strategic plan-
ning. 
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