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Дудник О.В. Механізм стратегічного управління розвитком інтеграційної взаємодії підприємств. 
Вступ. Вплив глобалізаційних процесів світової економіки мотивує до перегляду традиційних підходів здій-

снення стратегічного управління підприємствами в сучасному динамічному середовищі, в тому числі й встанов-
лення інтеграційної взаємодії. Такий підхід дозволяє встановити горизонтальні та вертикальні економічні зв’язки 
між різними мережевими учасниками та отримати синергетичний ефект для кожного з них.  

Метою наукового дослідження є удосконалення наукового підходу до розуміння функціональної сфери впливу 
механізму стратегічного управління розвитком інтеграційної взаємодії підприємств та виокремлення стратегій 
відповідного рівня з деталізацією їх особливостей та цільового результату застосування. 

Результати.  Досліджено природу виникнення поняття «механізм» та встановлено  роль механізму стра-
тегічного управління розвитком інтеграційної взаємодії підприємств, який відображає систему взаємопов’язаних 
елементів-складових господарських механізмів окремих суб’єктів бізнес-процесів. Доведено потребу в здійсненні спі-
льної діяльності підприємств на прикладі учасників аграрного ринку:  кооперація та інтеграція сприяють створенню 
ряду переваг для учасників такого роду об’єднань, в тому числі і при формуванні цін на продукцію. Розглянуто особ-
ливості мережевої  організаційної структури управління та вертикальної інтеграції. Систематизовано варіанти 
стратегічних рішень з приведенням їх цільового результату застосування та особливостей провадження.  

Висновки. Будь-які підприємства мають два принципові варіанти стратегії розвитку: внутрішній розви-
ток та зовнішнє зростання. Специфіка останніх стратегій формується тим, що невеликі за розміром підприєм-
ства функціонують в обмежених ринкових нішах, що звужує спектр можливих стратегічних рішень. Набір мож-
ливих стратегій включає пряму, зворотною, горизонтальну інтеграцію, захоплення чи розвиток ринку, розвиток 
продукту, концентричну, конгломеративну, горизонтальну диверсифікацію, спільне підприємство, скорочення, 
відторгнення, ліквідацію та комбінацію. Запровадження механізму стратегічного управління розвитком інтегра-
ційної взаємодії підприємств сприятиме підвищенню конкурентоздатності, зменшенню виробничих та транса-
кційних витрат, розширенню ринкових позицій, максимізацію прибутку тощо. 

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, інтеграційна взаємодія, розвиток підприємств, стра-
тегічне управління, стратегія, управління, мережеві структури, механізм. 
 

Постановка проблеми. Вплив глобаліза-
ційних процесів світової економіки мотивує до 
перегляду традиційних підходів здійснення 
стратегічного управління підприємствами в су-
часному динамічному середовищі, в тому числі 
й організація інтеграційної взаємодії. Такий 
підхід дозволяє встановити горизонтальні та ве-
ртикальні економічні зв’язки між різними мере-
жевими учасниками та отримати синергетич-
ний ефект для кожного з них. Для ефективного 
управління процесом стратегічного управління 
інтеграційної взаємодії підприємств в сучасних 
економічних умовах є доцільним розробка та 
впровадження механізму, що дозволить систе-
матизувати необхідні методи, інструменти та 
засоби досягнення стратегічних цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Посилення міжнародної конкуренції спо-
нукає суб’єктів господарювання об’єднувати 
потенціали та співпрацювати в боротьбі за ри-
нкові позиції. Кооперація та інтеграція не є 

новими в сучасних бізнес-процесах, вже від-
значено їх значні стратегічні переваги у бага-
тьох наукових працях. Відмічено перехід у змі-
сті самої управлінської діяльності: від 
поглибленої спеціалізації діяльності до інтег-
рації. При цьому виділяють такі рівні інтегра-
ційної взаємодії як міжнародна, міжрегіона-
льна, міжфірмова та внутрішньо фірмова. 

Внесок у формування теоретичних і 
практичних засад розвитку інтеграційної вза-
ємодії суб’єктів підприємницької діяльності 
зробили, в тому числі і ефективне мережевих 
форм взаємодії відмічаємо в наукових працях 
таких вчених, як Буздаков Л. М., Гайвано-
вич Н. В., Гудзь О. Є, Деркач Т. В., Ли-
сюк В. М., Пилипенко А.А., Сущенко О. А. та 
ін. Проте динамічність зовнішнього середо-
вища, ускладнення конкурентних відносин 
спонукають до поглиблення досліджень в да-
ному напрямі з врахуванням нових факторів 
впливу, методів та інструментів.  
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Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є удосконалення наукового під-
ходу до розуміння функціональної сфери 
впливу механізму стратегічного управління 
розвитком інтеграційної взаємодії підпри-
ємств та виокремлення стратегій відповід-
ного рівня  з деталізацією їх особливостей та 
цільового результату застосування. 

Основні результати дослідження. По-
няття механізму вчені вперше запозичили із 
технічної сфери у другій половині 60х рр. ХХ 
ст. та використали у економічних досліджен-
нях економіки соціалізму. На той час, поняття 
набуло широкого розповсюдження в різних 
сферах суспільної діяльності. Так, у Філософ-
ському енциклопедичному словнику тракту-
ється механізм як система рухів або подій, а та-
кож прилад або знаряддя, в якому та за 
рахунок якого ці дії вчиняються під впливом 
законів природи. Словник іншомовних слів 
формулює механізм як сукупність проміжних 
станів або процесів будь-яких явищ [5]. 

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 сфе-
рі» [3], відзначимо, що механізмом є організу-
юча система. Будь-який акт організації є ак-
том механістичним. 

Взаємодія — це акт механізму, а тому 
вже є найпростішим механізмом. 

Завдяки численним науковим дослі-
дженням, формулюванням різноманітних 
підходів та виділення структурних компо-
нент сьогодні з'явилася модель механізму, дія 
якого пов'язана з урахуванням економічних 
законів стосовно господарських процесів. Од-
ним із різновидів економічного механізму є 
механізм стратегічного управління який відо-
бражає сферу гармонізації економічних від-
носин в тривалому стратегічному періоді, діє 
у межах загального господарського механізму 
та спрямований на організацію досягнення 
стратегічних цілей в процесі розвитку. Само-
стійно механізм управління являє собою су-
купність органів, засобів, способів (методів, 
технологій, прийомів) взаємодії між двома пі-
дсистемами організації — керуючою і керова-
ною. Механізм управління розвитком інтег-
раційної взаємодії підприємств відображає 
систему взаємопов’язаних елементів-складо-
вих господарських механізмів окремих 
суб’єктів бізнес-процесів. В цьому контексті 
під механізмом стратегічного управління ро-
звитком інтеграційної взаємодії підприємств 
розуміємо сукупність цілеспрямованих стра-
тегій, принципів, методів, інструментів та ва-
желів впливу на організацію та успішне 

функціонування співіснування декількох го-
сподарських одиниць з метою отримання си-
нергетичного ефекту, зниження трансакцій-
них витрат та ризиків діяльності, 
максимізацію прибутку та утримання/роз-
ширення ринкових позицій. 

Загальне економічне становище в кра-
їні, недостатній рівень розвитку інфраструк-
тури ринку сільськогосподарської продукції 
чи інші чинники викликають деформацію ві-
дносин між учасниками ринку, що відбива-
ється на протіканні ринкових процесів. Вирі-
шити ці проблеми можливо за рахунок 
створення дієздатних механізмів корекції по-
зицій товаровиробників у структурі каналів 
розподілу та зміцнення акцентів у розподілі 
фінансових інтересів на ринку. 

Світова практика підтверджує достатню 
кількість інструментів для спільної діяльності 
зацікавлених сторін, і саме в аграрному сек-
торі добре помітна ефективність спільної ро-
боти та доцільність об’єднання учасників ри-
нку. Такими інструментами виступають 
кооперація та інтеграція, які створюють ряд 
переваг для учасників такого роду об’єднань, 
в тому числі і при формуванні цін на проду-
кцію. Так, наприклад, об’єднуючись, дрібні 
товаровиробники здатні формувати комер-
ційно-значимі партії продукції та реалізову-
вати їх на більш вигідних умовах (за рахунок 
наявності стійких інтеграційних зв’язків з ін-
шими суб’єктами-виробниками). 

При цьому «цінові» інтереси посередни-
цьких структур будуть задоволені за рахунок 
впорядкування ціноутворення на кожній зі 
стадій руху продукції від інтегрованого об’єд-
нання виробників до кінцевого споживача: 
посередник або отримає змогу забезпечити 
собі таку саму величину прибутку, але рівень 
торгової націнки при цьому буде нижчим, або 
отримає умови для максимізації прибутку за-
вдяки налагодженню більш раціонального 
збуту (наприклад, шляхом диференціації 
його каналів) та посилення власної цінової 
конкурентоспроможності на ринку [2]. 

При реформування сучасної системи 
агропромислового виробництва обов’язково 
потрібно аналізувати досягнення в даній 
сфері інших країн та враховувати їх механізм 
стратегічного управління розвитком інтегра-
ційної взаємодії підприємств на помилки та 
проблемні моменти на шляху до високих еко-
номічних показників. В Україні перспектив-
ними напрямами у вирішенні проблем галузі 
рослинництва є розвиток кооперування та ін-
теграції на селі, впровадження ресурсозбері-
гаючих інноваційних агротехнологій, держа-
вна підтримка, створення гнучкої системи 
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кредитування сільськогосподарських товаро-
виробників тощо. 

У цих рамках, аграрний ринок виглядає 
як ефективний інститут, який дозволяє інтег-
рувати вертикальні, горизонтальні та інші 
зв'язки підприємств, інститутів та інших рин-
кових агентів по всьому процесу виробниц-
тва, переробки, зберігання та реалізації агра-
рної продукції, утворюючи відповідні 
правила гри для всіх учасників ринку [1, 4]. 

Такими інструментами є самофінансу-
вання, лізинг, короткострокові та довгостро-
кові ресурси, агропромислова інтеграція, 
прямі інвестиції, венчурне інвестування та ви-
користання аграрних розписок, використання 
яких залежить від типу використання техно-
логії сільськогосподарського виробництва та 
їх результативності. Перспективними напря-
мами є вдосконалення методики ціноутво-
рення, зниження диспаритету цін, розвиток 
інфраструктури аграрного ринку, створення 
організованого ринку в частині функціону-
вання посередницьких структур та підтримка 
розвитку кооперування та інтеграції на селі. 

Зростаюче значення аграрного бізнесу 
як основного джерела походження нових під-
приємців засвідчило само відтворюючий ха-
рактер бізнес-класу, особливо на початко-
вому етапі розвитку аграрного ринку. У цих 
рамках, аграрний ринок виглядає як ефекти-
вний інститут, який дозволяє інтегрувати ве-
ртикальні, горизонтальні та інші зв'язки під-
приємств, інститутів та інших ринкових 
агентів по всьому процесу виробництва, пе-
реробки, зберігання та реалізації аграрної 
продукції, утворюючи відповідні правила 
гри для всіх учасників ринку. 

Розвинуті канали розподілу продукції 
на ринку не задовольняють інтереси первин-
них товаровиробників зміщуючи основні 
центри утворення прибутків до суб’єктів 
сфери обігу. У сучасних умовах на українсь-
кому сільськогосподарському ринку функці-
онує велика кількість комерційних посеред-
ників, що призводить до зростання збутових 
ланцюгів та цін. Тобто через не виважену аг-
рарну політику, яка створила деформовану 
систему ринкових відносин, виробник прак-
тично не може впливати на ціноутворення на 
вироблену ним продукцію.  

Будь-які підприємства мають два прин-
ципові варіанти стратегії розвитку: внутріш-
ній та зовнішній розвиток. Перший передба-
чає інтенсивне зростання на основі 
впровадження інноваційних технологій та 
підходів управління підприємством, що 
зможе забезпечити досягнення підприємст-
вом кращих результатів у своїй сфері 

діяльності порівняно з конкурентами. Зазна-
чений вектор розвитку є доцільним при мож-
ливості розширення на вже освоєному ринку.   

Зовнішній розвиток передбачає розви-
ток суб’єкта господарювання за рахунок інте-
граційних процесів у межах галузевого індус-
тріального ланцюжка (інтеграційне зростан-
ня), а також освоєння нових сфер бізнесу за 
рамками основної діяльності (диверсифіка-
ційне зростання). Це доцільно, коли можли-
востей внутрішнього зростання недостатньо 
для ліквідації стратегічної прогалини. Таким 
чином може створюватися стратегічна пере-
вага за рахунок приєднання та інтегрування 
нових елементів бізнесу, що може бути більш 
ефективним, ніж внутрішній розвиток у ме-
жах даного підприємства [7]. 

Розмір бізнес одиниці особливо не 
впливає на процес розроблення стратегії зов-
нішнього розвитку та переліку інструмента-
рію, що для цього використовується. 

Специфіка ж стратегій буде сформо-
вана тим, що невеликі за розміром підприєм-
ства функціонують в обмежених ринкових 
нішах, що звужує спектр можливих стратегіч-
них рішень. Набір можливих стратегій 
(рис. 1) зводиться до концентрації зусиль, збе-
реження конкурентних переваг, нарощу-
вання зусиль або елімінації і переорієнтації 
на інші ринкові ніші. Утворення великих та 
складних за організаційною структурою гос-
подарюючих суб’єктів здійснюється в резуль-
таті інтеграції різного за видом капіталу.  

Стратегічне управління включає в 
тому числі проведення обґрунтованих стра-
тегічних змін в організаційній структурі уп-
равління. При вертикальній інтеграції орга-
нізаційну структуру управління створюють 
для досягнення мети з підвищення конкурен-
тоспроможності в галузі та збільшення обсягу 
впливу. Зміцнення конкурентних позицій до-
сягається за рахунок інтеграції процесів виро-
бництва, постачанням та збуту, забезпечення 
гарантованих та вчасних поставок необхід-
них ресурсів, зменшення розміру витрат на 
постачання ресурсів та збут готової продук-
ції, що в своїй сукупності сприяє розши-
ренню виробництва та зростанню показників 
ефективності діяльності. При цьому зменшу-
ється вплив факторів від  повної інтеграції, 
але  можливе збільшення розміру адміністра-
тивних витрат, а залежність від постачальни-
ків та постійних покупців може призвести до  
банкрутства учасників ланцюга при наявно-
сті негативних процесів в одній із ланок. 
Більш гнучкою формою зв’язків характеризу-
ється мережева організаційна структура уп-
равління. 
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Стратегічні 
напрями 
взаємодії 

Збереження профілю діяльності органі-
зації та посилення позицій на цільовому 

ринку 

Впровадження нових видів діяльності та 
вихід на нові ринки 

Скорочення  
бізнесу 

Інтеграція 

Пряма інтеграція (розширення конт-
ролю над дистриб’юторською мережею) 

Горизонтальна інтеграція  
(поглинання певних конкурентів або 

встановлення контролю над ними) 
 

Зворотна інтеграція (введення в струк-
туру компанії постачальників сировини) 

Розвиток ці-
льового ри-

нку 

Захоплення ринку (збільшення власної 
частки на традиційному цільовому ринку) 

Розвиток ринку  
(розширення меж ринку) 

 Розвиток продукту (збільшення частки 
ринку за рахунок розвитку існуючого 

продукту) 

Диверсифі-
кація 

Концентрична диверсифікація (ство-
рення нових виробництв за профілем 

організації) 

Конгломеративна диверсифікація 
(впровадження нових виробництв що не 

збігаються з профілем організації)  
Горизонтальна диверсифікація (нові 

продукти для традиційних споживачів) 

Реструкту-
ризація та 
комбінація 

 

Спільне підприємство (об’єднання з ін-
шим підприємством для спільного вико-

нання проекту) 

Скорочення (ре-
структуризація 
виробничих на-

прямків) 
Комбінація (виконання підприємством 

декількох різнопланових видів  
діяльності) 

Відторгнення 
(продаж частини 
підприємства)) 

Рис. 1  Стратегічний набір варіантів розвитку взаємодії бізнесових структур 

 

Такі ОСУ створюють для взаємодії окре-
мих суб’єктів господарювання на основі рест-
руктуризації з максимальним використання 
можливостей зовнішнього середовища та 
об’єднання сильних сторін внутрішнього сере-
довища.  Мережеві структури більше врахову-
ють ринковий механізм та максимально вико-
ристовують його інструменти ніж при 
адміністративних формах управління ресурс-
ними потоками. Цілісність мережевого лан-
цюга ґрунтується на якісному виконанні кож-
ним елементом своєї ролі. Навіть при умові 
спільного володіння активами та компонен-
тами мережі, структура загальної організації 
побудована на ринкових принципах з чітко ви-
значеними та структурованими контрактами. 

Отже, головна ціль існування таких ор-
ганізаційних структур направлена на шви-
дку адаптацію до змінюваних ринкових умов 
та максимальне використання ресурсного по-
тенціалу кожного елементу мережі. Варто за-
значити що інтеграційна взаємодія підпри-
ємств не є новою в економічній науці, але ті 
зміни що відбуваються в економічному прос-
торі вимагають перегляду встановлених під-
ходів та здійснення їх адаптації у відповідно-
сті до сучасних умов. 

Механізм стратегічного управління роз-
витком інтеграційної взаємодії підприємств 
саме і направлений на забезпечення стійкого 
планомірного розвитку суб’єктів-учасник ін-
теграційних процесів в сучасних умовах та 
включає опис процесу управління, складових 
системи управління, опис підсистеми управ-
ління, керованих елементів даної підсистеми 
та перелік факторів впливу зовнішнього 

середовища, що мають бути враховані при 
прийнятті управлінських рішень. 

Процес управління ґрунтується на сис-
темному підході, який розглядає підприємс-
тво як відкриту систему в умовах нестабіль-
ного та непередбачуваного зовнішнього 
середовища, на яку впливають велика кіль-
кість чинників: працівники, технології, орга-
нізаційна структура, форма господарювання, 
стратегічні плани тощо та визначає що досяг-
нення за планової мети можливе при аналізі 
чинників впливу та їх взаємозв’язку.  

Основними компонентами механізму є: 
мета – створення умов для зростання ефекти-
вності функціонування всіх учасників взаємо-
дії; завдання – скорочення трансакційних ви-
трат, зосередження кожного учасника на 
спеціалізованих функціях, інноваційний роз-
виток, перерозподіл ризиків діяльності тощо; 
засоби – трансфер управлінських технологій, 
інформаційні технології, стратегічний аналіз 
тощо; методи - в залежності від обраного стра-
тегічного напряму, наприклад групування, 
консолідація, створення асоціацій тощо; осно-
вні керовані елементи системи – узгодження 
цілей окремих елементів системи, забезпе-
чення злагодженого функціонування всіх 
елементів, стійкість розвитку системи тощо. 

 Зазначений механізм не є відокремле-
ним від загальногосподарського механізму та 
інших базових механізмів, що забезпечують 
ефективну взаємодію керованих систем.  

Висновки. Будь-які підприємства мають 
два принципові варіанти стратегії розвитку: 
внутрішній розвиток та зовнішнє зростання. 
Специфіка останніх стратегій формується 
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тим, що невеликі за розміром підприємства 
функціонують в обмежених ринкових нішах, 
що звужує спектр можливих стратегічних рі-
шень. Набір можливих стратегій включає 
пряму, зворотною, горизонтальну інтегра-
цію, захоплення чи розвиток ринку, розвиток 
продукту, концентричну, конгломеративну, 
горизонтальну диверсифікацію, спільне 

підприємство, скорочення, відторгнення, лік-
відацію та комбінацію. Запровадження меха-
нізму стратегічного управління розвитком ін-
теграційної взаємодії підприємств сприятиме 
підвищенню конкурентоздатності, змен-
шенню виробничих та трансакційних ви-
трат, розширення ринкових позицій, макси-
мізація прибутку тощо.  

 

Література. 

1. Dudnyk O., Sahachko Yu., Kraliia V. Planning of the organizational structure of the enterprise manage-
ment in the conditions of implementation innovative technologies of production and technological changes. 
Innovative tools for socio-economic systems' development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engi-
neering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph. 2019. 25, р. 25-34. 

2. Podolska O.V., Dudnyk O.V., Smihunova O.V. Pricing in the system of agricultural enterprise economic 
development mechanism. Actual problems of innovative economy. 2018. № 3. С. 43-47. 

3. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. К.:  Ника-Центр», 1998. 480 с.  

4. Гудзь О.Є. Гармонізація механізму стратегічного управління  інноваційним розвитком підприєм-
ства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 272-277.  

5. Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика / Під заг. ред. 
М.І. Молдаванова. К.: Техніка, 1993. 856 с. 

6. Лисюк В.М., Деркач Т.В. Теоретико сутнісний аналіз економічної інтеграції, як економічного про-
цесу. Економічні інновації. 2015. №. 59. С. 194-201. 

7. Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання ро-
звитку: монографія. Х.: ВД "Інжек". 2008.  408 с. 

8. Поліщук О. Мережева взаємодія та формування колективної дії: соціально-філософський аспект. 
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія". 2018. Т. 1. №. 48. С. 201-211. 

References. 
1. Dudnyk, O., Sahachko, Yu., Kraliia, V. (2019). «Planning of the organizational structure of the enterprise 

management in the conditions of implementation innovative technologies of production and technological 
changes». Innovative tools for socio-economic systems' development. Series of monographs Faculty of Architec-
ture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 25. р. 25-34 

2. Podolska, O.V. Dudnyk, O.V., Smihunova, O.V. (2018) «Pricing in the system of agricultural enterprise 
economic development mechanism» Actual problems of innovative economy. № 3, рр. 43-47. 

3. Blank, I.A. (1988). Slovar'-spravochnik finansovogo menedzhera. [Dictionary-reference of the financial 
manager]. Nika-Centr. Kyiv. Ukraine. 

4. Gudz', O. Є. (2015). «Garmonіzacіya mekhanіzmu strategіchnogo upravlіnnya  іnnovacіjnim rozvitkom 
pіdpriєmstva». Global'nі ta nacіonal'nі problemi ekonomіki. № 3, рр. 272-277.  

5. «Enciklopedichnij slovnik bіznesmena: menedzhment, marketing, іnformatika» (1993) / In Molda-
vanova, M.І. (ed.). Tekhnіka. Kyiv. Ukraine.  

6. Lisyuk, V. M., Derkach, T. V. (2015). «Theoretically, an essential analysis of economic integration as an 
economic process». Ekonomіchnі іnnovacії. №. 59, рр. 194-201. 

7. Pilipenko, A.A. (2008). Strategіchna іntegracіya pіdpriєmstv: mekhanіzm upravlіnnya ta modelyuvannya 
rozvitku. [Strategic integration of enterprises: management mechanism and development modeling]. VD "Іn-
zhek". Kharkiv. Ukraine. 

8. Polіshchuk O. (2018). «Network interaction and the formation of collective action: socio-philosophical 
aspect». Vіsnik HNPU іmenі GS Skovorodi" Fіlosofіya". Vol. 1. №. 48, pp. 201-211. 

 

 

Abstract 
Dudnyk O.V. Mechanism of strategic management of development of integration interaction of enter-

prises. 
Introduction. The impact of globalization processes of the world economy motivates the revision of traditional ap-

proaches to strategic management of enterprises in today's dynamic environment, including the establishment of integra-
tion. This approach allows you to establish horizontal and vertical economic links between different network participants 
and get a synergistic effect for each of them. 

The purpose of the research is to improve the scientific approach to understanding the functional sphere of influ-
ence of the mechanism of strategic management of the development of integration interaction of enterprises and to identify 
strategies of the appropriate level detailing their features and target results. 
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Results. The nature of the concept of "mechanism" is studied and the role of the mechanism of strategic management 
of the development of integration interaction of enterprises is established, which reflects the system of interconnected ele-
ments-components of economic mechanisms of separate subjects of business processes. The need for joint activities of enter-
prises on the example of agricultural market participants has been proved: cooperation and integration contribute to the 
creation of a number of advantages for members of such associations, including the formation of product prices. Features of 
network organizational structure of management and vertical integration are considered. Variants of strategic decisions 
are systematized with their target result of application and peculiarities of proceedings. 

Conclusions. Any company has two basic options for development strategy: internal development and external 
growth. The specificity of the latter strategies is formed by the fact that small enterprises operate in limited market niches, 
which narrows the range of possible strategic decisions. The set of possible strategies includes direct, reverse, horizontal 
integration, market capture or development, product development, concentric, conglomerate, horizontal diversification, 
joint venture, reduction, rejection, liquidation and combination. The introduction of a mechanism for strategic management 
of the development of integration interaction of enterprises will help increase competitiveness, reduce production and trans-
action costs, expand market position, maximize profits and more. 

Keywords: integration, integration process, integration interaction, enterprise development, strategic management, 
strategy, management, network structures, mechanism. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО 
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Мумладзе А. О. Концептуальна основа державної підтримки інноваційного розвитку національ-
ної економіки. 

Вступ. Дослідження розглядає концептуальну основу державної підтримки інноваційного розвитку націо-
нальної економіки. Визначені основні напрями державної інституційної підтримки та стимулювання інновацій 
у національному макроекономічному середовищі. Визначені основні компоненти інноваційної діяльності у націона-
льному макроекономічному середовищі. 

Метою статті є формування концептуальної основи державної підтримки інноваційного розвитку наці-
ональної економіки. 

Результати. Доведено, що головним фактором сталого фінансово-економічного розвитку національної 
економіки в умовах трансформаційних перетворень є науково-технічний та технологічний прогрес. З’ясовано, 
що стимулювання та забезпечення інноваційно-інвестиційної активності у розвитку науково-технічного поте-
нціалу в макроекономічному середовищі країни є основною місією державної підтримки інноваційного розвитку 
національної економіки. Доведено, що відтворення знань є основою функціонування інноваційної економіки, яке не-
можливо без ефективної й результативної системи акумулювання знань і їх практичного застосування, що ста-
вить задачу збереження і розвитку національного середовища, генерації знань і компетенцій. Визначені елементи 
системного підходу державної підтримки інноваційного розвитку національної економіки.  

Висновки. З’ясовано, що системний підхід вимагає дослідження об’єктів державної підтримки, які сприя-
ють інноваційному розвитку національної економіки і процесам функціонування господарюючих суб’єктів з ура-
хуванням й у взаємозв’язку відповідних сегментів. Обґрунтовано, що у національному інноваційному середовищі 
заходи інституційного регулювання інноваційної сфери країни визначаються характером прямого або непрямого 
впливу. Визначені базові принципи розвитку національної інноваційної інфраструктури. Доведено, що забезпе-
чення інноваційного розвитку національної економіки в контексті трансформації фінансово-економічних процесів 
базується на поєднанні екстенсивних та інтенсивних показників соціально-економічної системи країни. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, національна економіка, фінансово-економічні процеси, державна 
підтримка. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Загальні аспекти сталого інновацій-
ного розвитку національної економіки – це 
макроекономічна стабільність, ефективність і 
конкурентоспроможність господарського 

комплексу країни та інноваційно-інвести-
ційна спрямованість фінансово-економічних 
процесів. Стратегічний успіх, особливо, у гло-
бальному фінансово-економічному просторі, 
значною мірою залежить від інноваційно-
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інвестиційної діяльності, яка є пріоритетним 
напрямом у сучасних умовах розвитку націо-
нальної економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням державної підтримки іннова-
ційного розвитку національної економіки 
присвячені наукові праці вітчизняних і зарубі-
жних учених, а саме: Л. Албакіна, Г. Атаман-
чука, В. Афанасьєва, О. Бойко-Бойчук, І. Ло-
мачинської 1-2, Г. Григор’єва 3, Ю. Древа-
ля, Е. Кузнєцова 1, О. Комеліної, М. Крупки, 
О. Лапко, Р. Майерсона, О. Сидорчука, Р. Ру-
дницької, О. Стельмаха, Н. Харченко та ін.  

Інноваційний розвиток національної 
економіки в контексті трансформації фінан-
сово-економічних процесів характеризується 
синтезом підходів і методів державної підтри-
мки інноваційного розвитку країни. Отже, 
питання концептуальної основи державної 
підтримки інноваційного розвитку націона-
льної економіки в контексті трансформації 
фінансово-економічних процесів є актуаль-
ним і потребує подальших досліджень.  

Мета та завдання статті. Метою статті 
є формування концептуальної основи держа-
вної підтримки інноваційного розвитку наці-
ональної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідження основних напрямів ро-
звитку інноваційно-орієнтованої діяльності у 
господарському комплексі країни, а також 
можливі шляхи нарощування їх інновацій-
ного потенціалу підтвердило, що основну 

роль у цих процесах відіграють відповідні 
державні інституції, які стимулюють і підтри-
мують інноваційно-інвестиційну активність 
у макроекономічному середовищі країни різ-
номанітними методами. Підвищення ролі 
державних інституцій у інноваційно-інвести-
ційній сфері взаємопов’язане з необхідністю 
посилення прямої фінансової та іншої підт-
римки окремих, найбільш пріоритетних 
інноваційних напрямів у господарському 
комплексі національної економіки та ство-
рення сприятливих умов для стимулювання 
інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Підтримка інновацій у національній 
економіці вимагає скоординованих зусиль 
значної кількості державних та регіональних 
інституцій, а також зацікавленості органів мі-
сцевого самоврядування. Державні інституції  
повинні сприяти розвитку фундаментальної 
науки, забезпечувати ефективну діяльність в 
освітньому просторі країни, підтримувати та 
стимулювати надходження фінансових і ка-
пітальних інвестицій в інноваційну сферу, 
створювати необхідну для зростання іннова-
ційної активності відповідну інфраструк-
туру, сприяти суб’єктам господарювання у 
просуванні результатів операційної діяльно-
сті на внутрішній і зовнішні ринки, спону-
кати стейкхолдерів до використання нововве-
день та інновацій у господарської діяльності. 
Основні напрями державної інституційної 
підтримки та стимулювання інновацій пред-
ставлено на рис. 1. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Основні напрями державної інституційної підтримки та стимулювання інновацій 

 

Інноваційна діяльність у національному 
макроекономічному середовищі включає на-
ступні компоненти: випуск і розповсюдження 
наукоємної техніки та технологій; прогресивні 
міжгалузеві структурно-функціональні зру-
шення; реалізацію стратегічних науково-техні-
чних програм; інвестиційна підтримка фунда-
ментальних досліджень для забезпечення 
якісних змін продуктивних сил у національ-
ному макроекономічному середовищі; розро-
бку та розповсюдження нових 

ресурсозберігаючих технологій, які призна-
чені для поліпшення соціального й екологіч-
ного стану у національному просторі. Нау-
ково-технічний та технологічний прогрес – 
найсуттєвіший компонент фінансово-економі-
чного сталого розвитку національної еконо-
міки в умовах трансформаційних перетво-
рень. Особливо важлива роль у даному аспекті 
приділяється інноваційно-інвестиційним про-
цесам. Інноваційний процес у національній 
економіці – це комплексна сукупність науково-

Основні напрями державної інституційної підтримки та стимулювання інновацій у національному ма-
кроекономічному середовищі 

Забезпечення розшире-
ного відтворення знань  

Підтримка у створенні та 
комерціалізації інновацій-
них технологій 

Модернізація провідних га-
лузей національної еконо-
міки на основі інновацій 

Розвиток інноваційно-ін-
вестиційної інфраструк-
тури 

Формування пріоритетів 
інноваційного розвитку в 
країні 

Концентрація ресурсної 
підтримки інноваційної дія-
льності 
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технічних, технологічних і структурно-функ-
ціональних перетворень, які відбуваються у 
процесі впровадження інновацій в господарсь-
кому комплексі країни. Цей процес забезпечує 
поетапне перетворення продукту мислення на 
інноваційний результат. Також необхідно вра-
ховувати, що інвестиційний процес у націона-
льній економіці має системну складову залу-
чення та використання всіх видів ресурсів, 
матеріальних, фінансових й інтелектуальних, 
які вкладаються у відповідні господарські 
об’єкти, що забезпечує створення доданої вар-
тості та досягнення запланованого соціально-
економічного ефекту. Інноваційно-інвестицій-
ний процес в національній економіці – це вза-
ємопов’язаний комплекс взаємодії інновацій та 
інвестицій у макроекономічній системі країни.  

Відповідно, основна місія державної 
підтримки інноваційного розвитку націона-
льної економіки – стимулювання та забезпе-
чення інноваційно-інвестиційної активності 
у розвитку науково-технічного потенціалу в 
макроекономічному середовищі країни. В 
умовах сьогодення місце і роль інноваційно-
інвестиційної політики у структурі регулю-
вання національної економіки визначається 
особливостями інноваційного процесу як ва-
жливого об’єкта регулювання в умовах струк-
турно-функціональних перетворень у країні. 
Державна підтримка інноваційного розвитку 
національної економіки значною мірою взає-
мопов’язана з матеріально-фінансовими від-
носинами, що переконливо виявляється у су-
часних умовах розвитку країни. 1-2. Значна 
кількість інноваційних процесів у національ-
ній економіці реалізується суб’єктами госпо-
дарювання приватної форми власності, тому 

інноваційні процеси виступають не як само-
ціль, а як засіб ефективного вирішення за-
вдань операційної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання. Отже, суб’єкти інноваційної 
діяльності націлені на практичні комерційні 
результати інновації, тому об’єктом управ-
ління є не лише процес створення інновацій 
на рівні науково-технічних та фундаменталь-
них розробок, а й комерціалізації новостворе-
них або вдосконалених конкурентоздатних 
технологій, товарів, послуг [3].   

Державна підтримка інноваційного ро-
звитку національної економіки повинна оріє-
нтуватися на системний підхід, який визна-
чає методологію комплексного дослідження 
складних об’єктів природи, техніки і соціуму 
як систем, тобто об’єднань сегментів, які 
пов’язані системою відносин і які виступають 
як єдине ціле у відповідному середовищі. Си-
стемний підхід розглядає об’єкти державної 
підтримки, які сприяють інноваційному роз-
витку національної економіки і процесів фу-
нкціонування господарюючих суб’єктів, з 
урахуванням і у взаємозв’язку відповідних се-
гментів (рис. 2).  

Системно-структурний сегмент держа-
вної підтримки інноваційного розвитку наці-
ональної економіки – забезпечує дослідження 
топології об’єкта інноваційного розвитку; си-
стемно-функціональний – дослідження фун-
кцій та функціональних зв’язків у системі на-
ціональної економіки; системно-факторний – 
дослідження системоутворюючих факторів 
участі суб’єктів у інноваційному розвитку на-
ціональної економіки, і, нарешті, системно-
еволюційний сегмент враховує циклічність у 
інноваційному розвитку економіки країни. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Основні напрями державної інституційної підтримки та стимулювання інновацій 

 

Концептуальна основа державної підт-
римки інноваційного розвитку національної 
економіки спирається на забезпечення розши-
реного відтворення знань – найбільш важлива 
функція державних інституцій в аспекті інно-
вацій, що у свою чергу вимагає збалансова-
ного вирішення наступних завдань: модерні-
зація та розвиток системи базових інститутів і 
наукових співтовариств, які продукують нові 
знання; вибір і підтримка стратегічних напря-
мів у науковій діяльності. Відтворення знань є 
основою функціонування інноваційної еконо-
міки, що неможливо без ефективної й 

результативної системи акумулювання знань і 
їх практичного застосування, що, у свою 
чергу, ставить задачу збереження і розвитку 
національного середовища генерації знань і 
компетенцій, які повинні вирішуватися з ура-
хуванням наступних принципів: динамічне 
збільшення частки інвестиційних ресурсів, які 
виділяються на наукові фундаментальні та 
прикладні дослідження, у загальному обсязі 
фінансування інноваційної сфери національ-
ної економіки; ресурсна підтримка повинна 
бути спрямована на найбільш ефективні й ре-
зультативні науково-господарські структури. 

Елементи системного  підходу державної підтримки інноваційного розвитку національної економіки 

Системно-структур-
ний сегмент 

Системно-фактор-
ний сегмент 

Системно-функціональ-
ний сегмент 

Системно-еволюційний  
сегмент 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Тому Національний фонд досліджень 
України, який було створено у 2018 р. відпо-
відно до Закону України «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність» [4], повинен: стиму-
лювати фундаментальні та прикладні 
інноваційні дослідження; забезпечувати реа-
лізацію державної політики в інноваційній 
сфері; забезпечувати та підтримувати розви-
ток національного дослідницького простору 
та його інтеграцію до міжнародного середо-
вища; сприяти розбудові науково-дослідни-
цької інфраструктури у національному сере-
довищі та інтеграції її до міжнародної 
складової; сприяти налагодженню науково-
технічного співробітництва між відповідними 
секторами національної економіки; підтри-
мувати міжнародний обмін науково-техніч-
ною інформацією; популяризацію інновацій-
ної діяльності у національній економіці. 

Інструментами модернізації та розвитку 
національного середовища генерації знань і 
компетенцій може стати розробка сучасної но-
рмативно-правової бази, структурно-функці-
ональні та інституційні перетворення, а також 
сприяння забезпеченню інноваційної сфери 
країни належною науково-дослідною базою й 
обладнанням, як показує практика країн ЄС, 
можливо, через створення мережі центрів ко-
лективного користування відповідною іннова-
ційною інфраструктурою, матеріально-техні-
чними компонентами. 

Також слід зазначити, що до не менш 
значущих інструментів модернізації націона-
льного середовища генерації знань і компете-
нцій можна віднести: підтримку національ-
них та регіональних наукових шкіл; 
посилення ролі провідних науково-господар-
ських структур, які забезпечують мультиком-
понентне вирішення галузевих і міжгалузе-
вих питань прикладного характеру; 
реформування системи Національної акаде-
мії наук України шляхом інтеграції її струк-
турних компонентів до національних нау-
ково-дослідних університетів. Ще одне 
завдання, вирішення якого спрямовано на 
збереження національного середовища гене-
рації знань і компетенцій, – підтримка та кон-
центрація зусиль на пріоритетних наукових 
напрямах, які сфокусовані на секторальній 
складовій – аерокосмічні дослідження, атомні 
технології, біотехнології, оптоелектроніка 
тощо, і функціональні – нанотехнології, циф-
ровізаціія, приладобудування тощо. Необхі-
дно зауважити, що вибір пріоритетних нау-
кових напрямів повинен бути 
обґрунтованим, незалежним і схвалюватися 
національним науковим співтовариством.  

Інструментами реалізації стратегічних 
наукових пріоритетів можуть бути розвиток 
системи їх цільового фінансування через від-
повідні структурно-функціональні фонди 
підтримки і стимулювання участі в інновацій-
ній діяльності корпоративної науки і науково-
технічних структур суб’єктів господарювання 
будь-якого масштабу. Отже, Національний 
фонд досліджень України зобов’язаний: нада-
вати грантову підтримку суб’єктам інновацій-
ної сфери; налагоджувати наукові контакти і 
розповсюджувати інформацію щодо наукових 
досліджень у національному та міжнарод-
ному середовищі; здійснювати інвестиційну 
підтримку інноваційної діяльності; проводить 
дієві, а не декларативні наукові заходи; моні-
торити, діагностувати, аналізувати й оціню-
вати якість, ефективність і результативність 
інноваційних проектів. 

Таким чином, на рівні державних і регі-
ональних інституцій інноваційні процеси у 
національній економіці повинні врахову-
вати: підготовку національного людського 
капіталу з аспектами наукової формації; век-
торний розвиток національної фундамента-
льної та прикладної науки; допомога у ство-
ренні та функціонуванні центрів, 
технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів, 
діяльність яких сфокусована на інноваціях; 
забезпечення на державному та регіональ-
ному рівні створення інноваційної інфра-
структури; підтримка пріоритетних проек-
тів, які враховують інноваційні аспекти; 
розміщення державних і регіональних замов-
лень на проведення інноваційних робіт (нау-
ково-дослідних, дослідно-конструкторських 
та технологічних), які забезпечують початко-
вий попит на нововведення та потім знахо-
дять широке застосування у національному 
макроекономічному середовищі; сприяння 
глобальній інноваційній кооперації, транс-
ферту сучасних інноваційних технологій; 
стратегічні напрями інноваційної діяльності 
у науково-господарському комплексі країни; 
розвиток інноваційної цифровізації. 

У національному інноваційному сере-
довищі заходи інституційного регулювання 
інноваційної сфери країни визначається ха-
рактером впливу: прямого або непрямого. 
Співвідношення прямого або непрямого 
впливу інституційного регулювання визнача-
ється станом національної економіки та кон-
цепцією, побудованою на ринкових засадах 
або централізованому регулюванні. У період 
фінансово-економічного спаду національної 
економіки, як правило, переважає кейнсіан-
ська макроекономічна теорія, у відповідності 
з якою, держава повинна регулювати 
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економічні процеси за допомогою механізму 
впливу на сукупний попит: збільшення гро-
шової маси, зниження відсоткових ставок, 
стимуляція інноваційної та інвестиційної дія-
льності. Тому недостатність попиту компен-
сується за рахунок бюджетного фінансу-
вання. У період зростання національної 
економіки інституційне регулювання обме-
жується, покладаючись на ринкові регуля-
тори (попит та пропозиції) і пропонуючи 
суб’єктам, у тому числі інноваційно-інвести-
ційному сегменту, самостійно позиціонувати 
свою господарську діяльність у відповідності 
до потреб національного суспільства [3].  

Зазначимо, що забезпечення інновацій-
ного розвитку національної економіки у кон-
тексті трансформації фінансово-економіч-
них процесів базується на поєднанні 
екстенсивних і інтенсивних показників соціа-
льно-економічної системи країни. Екстенси-
вні показники – приріст маси використаних 
відповідних ресурсів; інтенсивні – поліп-
шення якості застосовуваних ресурсів і підви-
щення ефективності їх використання в госпо-
дарських умовах. У національній економіці 
можливості збільшення виробництва продук-
ції (послуг) за рахунок екстенсивної складової 
значно обмежується, тому стратегічного зна-
чення для ефективного фінансово-економіч-
ного розвитку національної економіки набу-
вають сучасні інтенсивні компоненти 
розвитку – підвищення якості і продуктивно-
сті праці у відповідній соціально-економічній 
системі. До інтенсивної складової відносяться 
впроваджені позитивні результати інновацій-
ної діяльності, які збільшують віддачу від ви-
користання активів суб’єктів господарю-
вання та забезпечують сучасні можливості 
для майбутнього якісного зростання резуль-
татів господарювання. 

В умовах глобальних викликів державні 
інституції повинні сприяти спільній, у тому 
числі на принципах партнерства, співпраці 
наукового співтовариства та підприємниць-
ких структур, яка може бути організована 
шляхом взаємоузгодженого пошуку та від-
бору пріоритетних напрямів інноваційного 
розвитку національної економіки. Таким чи-
ном, національні науково-дослідні універси-
тети повинні взяти на себе відповідальність за 
модернізацію та розвиток національної нау-
кової школи. 

Слід зазначити, що саме університет-
ське наукове співтовариство, і в першу чергу 
провідні класичні університети України, ма-
ють взяти на себе відповідальність за вибір ос-
новних напрямків, на яких буде сконцентро-
вана ресурсна підтримка наукових 

пріоритетів. У національному просторі до та-
ких пріоритетних напрямів відносяться: на-
нотехнології; біоіндустрія; нетрадиційні дже-
рела енергії; ядерна енергетика; цифрові 
технології та ін. 

Реалізація пріоритетних напрямів інно-
ваційного розвитку національної економіки 
буде сприяти посиленню стратегічних конку-
рентних переваг країни, обумовлених її людсь-
ким потенціалом, збереженню і розвитку поту-
жної бази генерації знань і компетенцій, 
зосередженню обмежених ресурсів у тих сегме-
нтах, які мають національний пріоритет. Та-
ким чином, модернізація конкурентоспромож-
ності національної економіки за рахунок 
інноваційної складової створить основу для по-
дальшої інтелектуальної експансії національ-
ного суспільства у міжнародному середовищі. 

Необхідно також зазначити, що у сучас-
них реаліях національні суб’єкти наукової 
сфери зберігають міжнародні провідні пози-
ції у галузі природничих наук – фізики, хімії, 
математики, географії та біології. Однак, роз-
виток національної науки без використання 
її досягнень у макроекономічному середо-
вищі країни настільки ж неефективний, як і 
розвиток країни виключно на основі науко-
вих досягнень провідних країн міжнародної 
економіки. Тому використання досягнень на-
ціональної наукової сфери для інноваційного 
розвитку національної економіки вимагає 
формування взаємоузгодженої системи, яка 
забезпечує створення інновацій та їх впрова-
дження. 

Базові принципи забезпечення іннова-
ційного розвитку національної економіки: 
максимальна транспарентність і прозорість; 
дотримання засад доброчесної конкуренції в 
інноваційній діяльності; масштабний муль-
типлікативний соціально-економічний 
ефект від реалізації стратегічних пріоритетів 
інноваційного розвитку національної еконо-
міки; обмежена кількість стратегічних пріо-
ритетів інноваційного розвитку національної 
економіки, які отримують відповідну інсти-
туційну підтримку; формування стратегіч-
них пріоритетів інноваційного розвитку на-
ціональної економіки на основі діагностики 
та оцінки тенденцій розвитку національної 
інноваційної сфери; застосування цифрових 
технологій. Визначені принципи повинні 
бути покладені в основу взаємодії між держа-
вними та регіональними інституціями, підп-
риємницькими структурами і національною 
науковою спільнотою з пошуку і створення 
нових і модернізації існуючих ринків науко-
містких товарів і послуг. 
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Актуальним є й інноваційний розвиток 
національної економіки, базовими принци-
пами якої є: адекватність можливостям і ви-
могам національної економіки; максимальна 
адаптивність; прозорість; конкурентоспромо-
жність у міжнародній економіці; біфуркація; 
синергія; прогресивність; цілісність; мульти-
варіативність. Протягом останніх п’яти років 
в Україні використовується широкий перелік 
інструментів розвитку національної іннова-
ційної інфраструктури, і передбачається їх 
подальше вдосконалення, а також викорис-
тання нових інструментів, адекватних реа-
ліям цифрової економіки. У розвитку націо-
нальної інноваційної інфраструктури особ-
лива роль відведена Центрам трансферту 
інноваційних технологій, які створюються у 
провідних університетах країни. Як правило, 
основні напрями діяльності таких центрів зо-
середжені на: інформаційній підтримці; по-
шуку стейкхолдерів; стартап-навчанні; екоси-
стемі інноваційного простору. 

Трансфер технологій – це послідовність 
дій, в ході яких нові знання, отримані в резуль-
таті фундаментальних та прикладних дослі-
джень в університетах та науково-дослідних 
інституціях, вільно розповсюджуються, пере-
даються через надання науково-технічних по-
слуг або купуються підприємствами для впро-
вадження в якості продукції чи технології [6]. 
Дослідження різноманітних підходів до обґру-
нтування трансферу технологій дозволяє стве-
рджувати, що трансфер технологій передба-
чає передачу технологій та їх практичне 
використання; забезпечує суб’єктам націона-
льної економіки доступ до новітніх (іннова-
ційних) розробок і скорочує витрати часу, фі-
нансових, трудових і матеріальних ресурсів на 
одержання запланованого результату від про-
вадження інноваційних розробок. Трансфер 
технологій не обмежується продажем нової 
ідеї, а охоплює також творчий процес вина-
ходу, наукове дослідження, масштабне вироб-
ництво, оптимізацію, маркетинг, турботу про 
збутову і сервісну мережу і багато іншого [9]. 
Таким чином, особливістю подальшої роботи 
зі створення національних центрів трансфе-
рту технологій повинно стати відпрацювання 
механізмів партнерства державних інституцій 
і підприємницького середовища, що дозво-
лить забезпечити передачу в підприємницьке 
середовище результатів інноваційної діяльно-
сті та розробити систему стимулів і мотивації 
для учасників інноваційного процесу, орієн-
тованих на створення інноваційної продукції.  

Комплекс різноманітних заходів, які за-
безпечать підтримку інноваційного розвитку 
національної економіки: запровадження 

цифрового системного управління в іннова-
ційній діяльності; зміни митного та тариф-
ного регулювання відносно до суб’єктів гос-
подарювання, які створюють і 
використовують інновації; розвиток інстру-
ментів фінансової підтримки інноваційної ді-
яльності; розширення практики надання гра-
нтів на стадіях, що передують комерціалізації 
результатів інноваційної діяльності; страху-
вання інноваційних ризиків; удосконалення 
механізму оподаткування інноваційних роз-
робок; удосконалення механізму підготовки 
фахівців з інноваційного менеджменту. За-
стосування сучасних інструментів стимулю-
вання інноваційної діяльності в національ-
ному макроекономічному просторі та 
подальше їх удосконалення дозволить завер-
шити побудову національної інноваційної 
системи та забезпечить структурно-функціо-
нальну модернізацію економіки країни. В Ук-
раїні у 2008 році була створена Академією те-
хнологічних наук спільно з Міністерством 
освіти і науки України Національна мережа 
трансферу технологій (NTTN), яка сприяє ро-
звитку інноваційного бізнесу і комерціаліза-
ції наукоємних технологій, залученню науко-
вого потенціалу країни в глобальний 
комерційний обіг. На наш погляд, Націона-
льна мережа трансферу технологій потребує 
повної модернізації та перегляду механізмів 
підтримки інноваційної діяльності на тере-
нах України. 

Таким чином, концептуальна основа 
державної підтримки інноваційного розвитку 
національної економіки повинна враховувати 
наступні інструменти стимулювання модерні-
зації національної економіки в умовах впливу 
глобальних факторів: запровадження заходів 
щодо стимулювання інноваційної діяльності у 
національному просторі; використання 
суб’єктів міжнародних економічних відносин  
для просування національного інноваційного 
продукту на міжнародних ринках; забезпе-
чення чесної конкуренції на ринку інновацій-
ного продукту; запровадження системи довго-
строкових замовлень на поставку інноваційної 
продукції (послуг) для державних потреб і по-
треб національних монополій; інституційне 
сприяння створенню та зміцненню вертика-
льно або горизонтально інтегрованих струк-
тур в інноваційній сфері; полегшення доступу 
до державної підтримки суб’єктів малаго підп-
риємництва, які займаються інноваційною дія-
льністю; розвиток малого інноваційного підп-
риємництва; розробка дієвих моделей і 
механізмів закупівлі для державних потреб 
інноваційної продукції (послуг) на конкурсній 
і рівноправній основі; розширення механізмів 



Організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 4 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 16 ~ 

співфінансування державних і регіональних 
інституцій з приватними підприємницькими 
структурами; створення системи критеріїв 
ефективності та результативності інновацій-
ної діяльності державних і регіональних інсти-
туцій, суб’єктів господарювання; стимулю-
вання господарюючих суб’єктів до сприйняття 
інновацій шляхом встановлення випереджаль-
них стандартів інноваційної продукції; стиму-
лювання інвестиційного процесу у модерніза-
цію національної економіки; стимулювання 
процесів внутрішньогалузевих і міжгалузевих 
трансформацій. Досліджуючи концептуальну 
основу державної підтримки інноваційного 
розвитку національної економіки, слід акцен-
тувати увагу не тільки на підтримці інновацій-
ної діяльності з боку державних інституцій, 
але на підтримці на регіональному рівні. Дер-
жавна підтримка інновацій на регіональному 
рівні повинна бути спрямована на підвищення 
інноваційної привабливості регіону (територі-
альної громади) для нових суб’єктів господа-
рювання. Також необхідно забезпечити інно-
ваційну підтримку на регіональному рівні всіх 
суб’єктів, які задіяні у створенні інновацій, що 
забезпечить формування цілісного ланцюжку 
у розробці, впровадженні та комерційній реа-
лізації інноваційної продукції в певному регі-
оні.  

Висновки/ Концептуальна основа дер-
жавної підтримки інноваційного розвитку 
національної економіки, при всьому різнома-
нітті форм, моделей і механізмів модернізації 

та розвитку інноваційного сегменту в країні, 
дозволяє розглядати інноваційну політику як 
специфічний елемент системи регулювання 
національної економіки під впливом ендо-
генних та екзогенних факторів. Характерною 
властивістю інноваційної політики є широта 
охоплення у національному макроекономіч-
ному середовищі, пропозиція інноваційних 
ідей, попит на результати інноваційних про-
цесів, залучення відповідного фінансування 
тощо. Державні та регіональні інституції по-
винні забезпечити сприятливе фінансово-
економічне і соціально-політичне середо-
вище для інноваційного розвитку національ-
ної економіки. Стратегічна інноваційна полі-
тика повинна будуватися з урахуванням 
особливостей національного інноваційного 
процесу, регіонального аспекту, періодично-
сті, імовірнісного характеру, належного сту-
пеня інноваційного ризику, глобальності та 
ін. Державна підтримка інноваційного розви-
тку національної економіки повинна спира-
тися на конкурентоздатні моделі, які застосо-
вуються у провідних країнах світу. Для 
міжнародної економіки характерна нерівно-
мірність соціально-економічного розвитку 
між її суб’єктами, яка проявляється зокрема в 
інноваційні сфері, тому виникає потреба кон-
центрації національних пріоритетів на тих 
сегментах наукової і науково-технічної діяль-
ності, в яких національна економіка може до-
могтися лідируючого положення та суспіль-
ної значущості. 
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Abstract 
Mumladze Anzor. Conceptual framework of state support for innovative development of the national 

economy. 
Introduction. The paper represents a conceptual framework based on state support for innovative development of 

the national economy. The main directions of state institutional support and stimulation of innovations in the national 
macroeconomic environment are determined. The main components of innovation in the national macroeconomic environ-
ment are identified.  

The purpose of the article is to form a conceptual basis for state support for innovative development of the national 
economy. 

Results. It is proved that the main factor of sustainable financial and economic development of the national economy 
in the conditions of transformation is scientific and technical progress. It was found out that the stimulation and provision 
of innovation and investment activity in the development of scientific and technological potential in the macroeconomic 
environment of the country is the main mission of state support for innovative development of the national economy. It is 
outlined that the reproduction of knowledge is the basis of the innovation economy, which is impossible without an effective 
and efficient system of knowledge accumulation and their practical application, which, in turn, aims to preserve and develop 
the national environment for knowledge and competence generation. Elements of the system approach to the state support 
for innovative development of national economy are defined.  

Conclusions. It was outlined that the system approach requires the study of objects of state support that contribute 
to the innovative development of the national economy and the functioning processes of economic entities, taking into ac-
count the relationship of the relevant segments. It is substantiated that in the national innovation environment, measures 
of institutional regulation of the innovation sphere of the country are determined by the nature of direct or indirect influ-
ence. The basic development principles of the national innovation infrastructure are determined. It is proved that ensuring 
the innovative development of the national economy in the context of the transformation of financial and economic processes 
is based on a combination of extensive and intensive indicators of the socio-economic system of the country. 

Key words: innovative development, national economy, financial and economic processes, state support. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ 
АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ 

 

 

Дідух С М. Державне регулювання інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери. 
Вступ. Роль державного регулювання агропродовольчої сфери має полягати у створенні правового поля та 

гарантуванні рівного справедливого доступу до ресурсів держави, забезпеченні бюджетної інклюзії та обґрунтова-
ного використання механізмів стимулювання суб’єктів АПК до провадження суспільної інклюзії на основі співфі-
нансування та співучасті. 

Метою статті є дослідження та узагальнення теоретико-методологічних засад державного регулювання 
інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери.  

Результати. Визначено стратегічну мету створення системи інклюзивного розвитку агропродовольчої 
сфери, яка полягає у досягненні всеосяжного прискореного розвитку АПК на засадах залучення, безбар’єрності та 
ефективної взаємодії усіх суб’єктів агропродовольчої сфери задля підвищення добробуту громадян та місцевих 
громад, розвитку людського капіталу, вирішення проблем бідності й нерівності. 

Запропоновано поняття «патерналістська система інклюзивного розвитку» та «ринкова модель інклюзи-
вного розвитку», а також показані відмінності між ними, які полягають у різних рольових моделях держави та 
громадян щодо створення суспільних благ та їх розподілу. Обґрунтовано необхідність впровадження саме ринкової 
моделі інклюзивного розвитку з урахуванням інституційної слабкості держави, сутнісних принципів інклюзивної 
парадигми та особливостей агропродовольчої сфери України. 

Показано, що в АПК впровадження підходів інклюзивного та сталого розвитку потребує удосконалення ме-
ханізму взаємодії між суб’єктами даної сфери на основі принципу «win-win» та підвищення рівня взаємної довіри, 
відсутність якої обумовлює цілу низку структурних дисбалансів. 

Висновки. Теоретично обґрунтовано, що посилення розподільчої функції держави на основі впровадження 
нових видів податків призведе до зниження фінансової стійкості та інвестиційної привабливості агропродоволь-
чих холдингів, які є важливими платниками податків та драйверами впровадження соціально відповідальних стра-
тегій, що не відповідає стратегічним інтересам держави та агропродовольчого комплексу загалом. Визначено ос-
новні функції держави при регулюванні інклюзивного розвитку агропродовольчого сектору. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці прикладних інструментів інклюзивного розви-
тку та визначні рольових моделей для різних суб’єктів агропродовольчої сфери при впровадженні даної системи. 

Ключові слова: суспільна інклюзія, інклюзивний розвиток, система інклюзивного розвитку агропродоволь-
чої сфери, державне регулювання інклюзивного розвитку. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Агропродовольчий комплекс Укра-
їни демонструє прискорені темпи зростання 
впродовж останнього десятиліття. Так, у 
2019 р. експорт сільськогосподарської та про-
довольчої продукції з України досягнув 
22,144 млрд доларів США – це рекордний по-
казник, який на 19% вище, ніж у 2018 р., та в 
2,2 вище, ніж у 2010 р. [1]. Також у масштабах 
країни досягнуто високих результатів щодо 
урожайності, підвищення інноваційності аг-
робізнесу та прибутковості сільськогоспо-
дарських виробників. Однак це недостатньо 
вплинуло на рівень добробуту сільського на-
селення, рівень розвитку сільських терито-
рій. Невирішеними залишаються проблеми 
бідності, нерівності та безробіття як в Україні 
загалом, так і в агропродовольчій сфері 

зокрема. Тому актуальною науковою задачею 
є розробка теоретичних основ та практичних 
механізмів удосконалення моделі розвитку 
агропродовольчого комплексу України з ме-
тою залучення до його діяльності та розпо-
ділу економічних результатів широких 
верств населення та різних груп підприємств. 
Слід зазначити, що розвиток агропродоволь-
чого комплексу відбувається невпорядко-
вано, оскільки на державному рівні не визна-
чені стратегічні цілі та оптимальна структура 
АПК. Оскільки провідну роль у процесі фор-
мування нової соціально-орієнтованої моделі 
розвитку АПК має відігравати держава, то по-
дальшого наукового дослідження потребує 
питання удосконалення державного регулю-
вання інклюзивного розвитку агропродово-
льчої сфери. 
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню проблематики впрова-
дження принципів сталого та інклюзивного 
розвитку в економіці України присвячено на-
укові роботи таких вчених, як А.В. Базилюк та 
О. Жулин [2], І.М. Бобух та С.М. Щегель [3], 
О.Г. Вдовічена [4], П.С. Єщенко [5], А. Жуков-
ська [6], Т.О. Зінчук [7, 8], О.І. Павлов [9], 
В.А. Самофатова [10], Л.І. Федулова [11] та ін. 

У науковому доробку цих авторів ґрунто-
вне дослідження теоретичних та прикладних 
аспектів трансформації існуючих економічних 
відносин у напрямі інклюзивності на різних рі-
внях господарювання. Однак залишаються не-
достатньо дослідженими роль, задачі та функ-
ції держави при формуванні інклюзивної 
системи розвитку із урахуванням специфіки 
агропродовольчого комплексу України. 

Мета та завдання статті. Метою роботи 
є дослідження теоретичних основ та прикла-
дних механізмів державного регулювання ін-
клюзивного розвитку агропродовольчої сфе-
ри з метою підвищення добробуту всіх суб'єк-
тів АПК та розвитку людського потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За визначенням R. Ranieri та 
R. Ramos «інклюзивне зростання – це концеп-
ція, яка забезпечує справедливі можливості та 
рівноправ’я для економічних учасників, що 
супроводжується вигодами, принесеними ко-
жному сектору економіки та різним верствам 
суспільства» [12]. 

Світовий банк визначає інклюзивний 
розвиток як «зростання швидкими темпами, 
стале, поширене по всім секторам економіки, 
що залучає значну частину трудових ресурсів 
країни і характеризується рівністю можливо-
стей в доступі до ринку праці і ресурсів» [13]. 

На нашу думку, впровадження інклю-
зивної системи розвитку агропродовольчої 
сфери повинно мати на меті декілька ключо-
вих цілей: 

− підвищення рівня залучення грома-
дян до активної економічної діяльності та ро-
зподілу результатів економічного зростання; 

− підвищення рівня добробуту людей 
та місцевих громад; 

− розвиток людського капіталу як 
ключового елементу забезпечення високого 
рівня конкурентоспроможності АПК та еко-
номіки загалом; 

− забезпечення всеосяжного сталого 
розвитку громад та територій; 

− зменшення нерівності між окре-
мими суб'єктами агропродовольчої сфери;  

− розвиток соціальної та економічної 
інфраструктури; 

− забезпечення справедливого дос-
тупу до ресурсів (фінансових, природних, те-
хнологічних, матеріальних); 

− збільшення рівня зайнятості в АПК 
та вирішення проблеми безробіття сільського 
населення; 

− створення механізму ефективної 
взаємодії різних суб'єктів агропродовольчого 
комплексу на основі принципу «win-win»; 

− нівелювання необґрунтованих пре-
ференцій у доступі до бюджетного фінансу-
вання та розподілі державних ресурсів. 

При цьому засадничі принципи сис-
теми інклюзивного розвитку агропродоволь-
чої сфери можуть бути визначені таким чи-
ном: справедливість, рівність, довіра, 
включеність, безбар’єрність, всеосяжність та 
ініціативність. Відповідно стратегічною ме-
тою створення системи інклюзивного розви-
тку агропродовольчої сфери є забезпечення 
всеосяжного прискореного розвитку АПК на 
засадах залученості, безбар’єрності та ефекти-
вної взаємодії усіх суб’єктів агропродовольчої 
сфери задля підвищення добробуту громадян 
та місцевих громад, розвитку людського капі-
талу, вирішення проблем бідності й нерівно-
сті. Необхідно зазначити, що сутність інклюзії 
не повинна ототожнюватись із відновленням 
соціалістичного способу господарювання. 
Формування інклюзивного суспільства поля-
гає у залученні якомога ширших кіл до актив-
ної економічної діяльності, забезпеченні їм 
умов для продуктивної економічної діяльно-
сті, надання не гарантованого доходу у ви-
гляді субсидій, а справедливого безбар’єрного 
доступу до ресурсів та засобів праці різним 
суб’єктам економічної діяльності. 

Дискусійною є роль держави у забезпе-
ченні інклюзивного розвитку економічних 
систем. З одного боку, у роботі Д. Айсемоглу 
і Дж. Робінсона [14] показано, що занадто си-
льна роль держави призводить до створення 
екстрактивних інститутів та бар'єрів, які пе-
решкоджають вільному розвитку громадян і 
бізнесу. З іншого боку, соціалістичний вектор 
трансформації концепції інклюзивного роз-
витку із посиленим акцентом на необхідності 
забезпечення у першу чергу потреб соціа-
льно незахищених груп населення призво-
дить до підвищення важливості інструментів 
державного регулювання щодо перерозпо-
ділу грошових потоків від багатих до бідних.  

У відповідності до цього, на нашу ду-
мку, необхідно виділити дві ключові моделі 
інклюзивного розвитку: 

– патерналістська модель інклюзив-
ного розвитку – базується на забезпеченні до-
бробуту широких верств населення шляхом 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%84%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F$
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перерозподілу державою суспільних благ у 
відповідності до уявлень щодо потреб та інте-
ресів громадян;  

– ринкова модель інклюзивного ро-
звитку – полягає у забезпеченні добробуту 
широких верств населення шляхом гаранту-
вання рівних прав, справедливості у розпо-
ділі суспільних благ, створенні та підтримці 
інклюзивної інфраструктури, забезпеченні 
соціального захисту та умов для активної еко-
номічної діяльності. 

Головна відмінність цих моделей поля-
гає у підходах щодо державного регулювання 

інклюзивного розвитку. При патерналістсь-
кій моделі держава самостійно та на свій роз-
суд проводить політику перерозподілу суспі-
льних благ від більш заможних до бідних, а 
громадяни виступають пасивними реципієн-
тами державної допомоги. При ринковій мо-
делі держава, усвідомлюючи потреби різних 
верств населення, створює та гарантує умови 
для результативної праці широких верств на-
селення, а громадяни виступають проактив-
ними учасниками суспільного та економіч-
ного життя. Відмінності різних моделей 
розвитку показані у табл. 1.  

Таблиця 1  
Відмінності патерналістської та ринкової моделей інклюзивного розвитку  

Учасники 
Патерналістська модель інклюзивного 

розвитку 
Ринкова модель інклюзивного розвитку 

Держава 

Забезпечення добробуту широких верств 
населення шляхом перерозподілу суспіль-
них благ на розсуд державного бюрокра-

тичного апарату 

Забезпечення добробуту широких верств населення 
шляхом гарантування рівних прав, справедливості у 
розподілі суспільних благ, створенні та підтримці ін-
клюзивної інфраструктури, забезпеченні соціального 

захисту 

Суспільні 
блага 

Розподілені за допомогою державного ре-
гулювання – від еліт до громадян 

Розподілені достатньо рівномірно між різними верст-
вами населення внаслідок дії інклюзивних ринкових 

механізмів 
Податкова 
політика 

Централізована стимулююча податкова 
політика 

Децентралізована стимулююча податкова політика 

Грома-
дяни 

Реципієнти державної допомоги, яка роз-
поділяється відповідно до «потреб» на ро-
згляд держави у вигляді субсидій, виплат 

Проактивні учасники суспільного та економічного 
життя, платники податків та учасники розподілу ре-

зультатів суспільної праці 

Джерело: (складено автором) 

На нашу думку, домінування держав-
ного регулювання при впровадженні інклю-
зивних підходів, акцентування на податкових 
та розподільчих механізмах суперечить сут-
ності поняття «інклюзивність» та містить пе-
вні загрози, оскільки ефективність держав-
ного управління економічними системами є 
недостатньою через високий рівень корупції 
державного апарату, дефіцит ефективних 
кваліфікованих кадрів. Використання патер-
налістської моделі інклюзивного розвитку 
може бути обґрунтованим на перехідному 
етапі від екстрактивної моделі до ринкової 
моделі інклюзивного розвитку. 

Вважаємо, що покладення усіх функцій 
щодо формування інклюзивної економіки та 
суспільного добробуту на державу недоці-
льно з декількох причин. По-перше, необхі-
дно засвідчити інституційну слабкість дер-
жави, що полягає у неможливості виконання 
функцій держави через недостатній рівень 
менеджменту, високі корупційні ризики, за-
конодавче обмеження та дефіцит фінансо-
вого ресурсу для ефективної реалізації прое-
ктів за всіма напрямами.  

По-друге, державі в цілому не прита-
манні деякі функції щодо управління бізнес-
процесами. Прихильники правих економіч-
них теорій доводять, що занадто висока 

соціалізація та податкове навантаження не 
створює стимулів для активної економічної 
діяльності, а навпаки – пригнічують її. Відпо-
відно, на нашу думку, при розбудові системи 
інклюзивного розвитку агропродовольчої 
сфери необхідно виходити з концепції «міні-
мально допустимої держави». На сьогодніш-
ній день не можна назвати жодної сфери в 
економіці, де державний капітал і менедж-
мент в Україні був би успішнішим за приват-
ний у довгостроковій перспективі. 

Наприклад, у власності держави знахо-
диться 10,4 млн га земель сільськогосподар-
ського призначення [15], що перевищує суку-
пний земельний банк агропродовольчих 
холдингів України. Однак, ефективність та 
прозорість їх використання є низькими порі-
вняно із приватним сектором, обробка сільсь-
когосподарських угідь держави відбувається 
переважно за тіньовими та корупційними 
схемами [16]. 

Тому задачею держави є поступова від-
мова від непритаманних їй функцій управ-
ління агропідприємствами та сільськогоспо-
дарськими активами та концентрація на 
створенні правового поля в агропродовольчій 
сфері, розвиток інфраструктури та здійс-
нення оптимального податкового регулю-
вання. Як слушно зазначає О.Л. Попова, 
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«найважливіше завдання – формувати сферу 
зайнятості для сільського населення у селі. І 
саме в межах аграрної політики можна підт-
римувати розвиток сільської економіки за до-
помогою модернізації господарств, форму-
вання виробничої інфраструктури, 
диверсифікації діяльності за рахунок несіль-
ськогосподарських видів тощо» [17]. 

Одним із головних принципів інклюзив-
ного розвитку є розвиток знизу вгору, коли не 
держава є двигуном перетворень на сільських 
територіях, а розвиток сільських територій ві-
дбувається на основі саморозвитку громад. 
Система інклюзивного розвитку має сприяти 
не залученню бідного сільського населення до 
економічних процесів, а формуванню таких 
умов економічної діяльності, коли громадя-
нин стає активним учасником та має механі-
зми для підвищення власного доходу.  

Роль держави в усіх підсистемах інклю-
зивного розвитку є визначальною. Однак, зва-
жаючи на слабкість державних інститутів, їх 
меншу інноваційність, необхідно суміщати 
державний та приватний сектор у цій сис-
темі. Наявність значної тіньової частки в аг-
ропродовольчій сфері та підприємств, які не 
сплачують податки, а також інституційна 
слабкість держави створюють передумови 
для саморегуляції ринку із впровадженням 
нових, не притаманних іншим країнам меха-
нізмів взаємодії. Держава має формувати іде-
ологію інклюзивності, виступати свого роду 
гарантом для впровадження трансформацій-
них змін у суспільстві. Натомість за корпора-
тивним сектором мають залишатися практи-
чні заходи щодо цього. Держава має 
пропонувати стимуляційні механізми для 
впровадження інклюзивності в економіці так 
само, як вона це робить у сфері зайнятості та 
освіти. Конкретніше – мають бути запропоно-
вані більш чіткі механізми заохочення бізнесу 
до зайнятості незахищених груп населення, 
більш сприятливі умови для господарювання 
мають отримати соціальні підприємства. 

У цьому контексті роль держави у забез-
печенні інклюзії агропродовольчої сфери має 
бути більшою мірою обмежена формуванням 
законодавчого та правового поля, забезпечен-
ням рівних прав та умов для підприємницької 
діяльності, забезпеченням бюджетної інклюзії, 
яка полягає у відсутності дисбалансів та пере-
ваг при доступі до державного бюджету.  

Натомість у науковому середовищі є 
пропозиції щодо посилення соціальної відпо-
відальності бізнесу шляхом впровадження 
прогресивних ставок орендної плати, земель-
ного податку залежно від розміру орендова-
них сільськогосподарських угідь [18]. 

Розподіл додаткових податкових надходжень 
у такому випадку буде покладено на держа-
вну та місцеву владу. Це не відповідає прин-
ципам ринкової моделі інклюзивного розви-
тку – навпаки, у державному регулюванні 
інклюзивного розвитку необхідне зміщення 
акцентів від розподільчої функції до стиму-
люючої на противагу введенню додаткових 
податків у аграрній сфері, що призведе, на 
нашу думку, до зворотного ефекту. Водночас, 
надмірне законодавче регулювання в цій 
сфері вплине на перехід у тінь частини рент-
них відносин та не сприятиме формуванню 
ефективного конкурентного середовища.  

Нарешті має бути законодавчо вирі-
шене питання податкових пільг для соціа-
льно відповідального бізнесу, який цілеспря-
мовано займається благодійністю та 
спонсорською діяльністю. 

Слід зазначити у цьому аспекті вагому 
роль потужних агропродовольчих холдингів. 
Їх економічні цілі обумовлені масштабами ді-
яльності та впливом на національну еконо-
міку. Згуртованість агрохолдингів дозволяє 
їм суттєво впливати на інституційне середо-
вище держави  з метою його зміни у потріб-
ному для них напрямі. Для держави агропро-
довольчі холдинги є не лише об’єктом 
регулювання, але у багатьох питаннях рівно-
правним партнером, який ініціативно визна-
чає пріоритети та вектори розвитку цілих га-
лузей, і за допомогою законодавчого 
лобіювання може коригувати законодавчу 
базу та державну політику. 

Якщо у агропродовольчому секторі 
мова йде про добровільне відрахування поту-
жними агрокорпораціями соціального земе-
льного податку, то відповідно агрохолдинги 
мають бути в цьому зацікавлені. Їх економіч-
ний інтерес, на нашу думку, полягає в лікві-
дації тіньового сектору АПК, що повністю 
співпадає із інтересом держави.  

Формування інклюзивної системи роз-
витку АПК неможливе без усунення екстрак-
тивних інститутів та механізмів у цій сфері. 
Створення агропродовольчих холдингів від-
бувалося на основі саме екстрактивних інсти-
тутів, коли частина суб’єктів АПК мала дос-
туп до дешевших кредитних ресурсів, 
користувалася підтримкою держави, а інші 
учасники ринку знаходились у менш вигід-
них умовах і не були задіяні у становленні аг-
роринку на ринкових засадах. 

На сучасному етапі ці екстрактивні ін-
ститути замінені іншими, такими як тіньовий 
неоподаткований сектор та корупційні меха-
нізми різного роду. За такої ситуації дрібні 
підприємства можуть не сплачувати земельні 
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податки та отримувати вищу рентабельність 
за рахунок приналежності до тіньового сек-
тору. Тому введення соціального земельного 
податку має бути доповнене рішучою лікві-
дацією тіньових схем у земельній сфері.  

Відповідно, повноцінне переведення со-
ціального розвитку сільських територій в 
сферу відповідальності виключно агробізнесу 
є недоцільним у довгостроковій перспективі. 
Збільшення податкового навантаження на аг-
ропідприємства як основне джерело надхо-
дження грошових ресурсів в аграрну сферу 
зменшить їх конкурентоспроможність. 

Необхідно розуміти, що агропродово-
льчі холдинги конкурують на глобальному 
ринку із корпораціями Європи та Америки, 
які мають серйозну державну підтримку, 
принципово інші системи дотацій. Тому пе-
реведення агропродовольчих холдингів у не-
вигідні умови функціонування негативно ві-
добразиться не лише на їх фінансовій 
стабільності, а й на успішності розвитку усієї 
агропродовольчої сфери. 

Саме тому ми пропонуємо використову-
вати механізми стимулювання, коли агропро-
довольчі холдинги будуть зацікавлені у роз-
витку на основі принципів співфінансування 
соціальної інфраструктури сільських терито-
рій, такої як освітні та медичні заклади тощо. 
Результатом цього для агропродовольчих хо-
лдингів буде більш лояльне партнерське від-
ношення територіальних громад. На сучас-
ному етапі деградація людського та 
природного потенціалу сільських територій 
України містить ключову загрозу для агропро-
довольчих холдингів, оскільки це вже у корот-
костроковій перспективі знищить підвалини 
стратегічного розвитку корпорацій та приз-
веде до необхідності суттєвого підвищення 
мотиваційних виплат для заохочення молоді 
до роботи у агропродовольчому секторі. 

Реалізація соціальних ініціатив та ін-
фраструктурних проектів має відбуватись уз-
годжено, спільно з територіальними грома-
дами, місцевими мешканцями та підпри-
ємствами агропродовольчого сектору або ко-
рпораціями. 

Необхідно чітко визначити місце дріб-
них фермерських господарств у цьому про-
цесі, оскільки на даний момент дрібні фер-
мерські господарства знаходяться у кращих 
конкурентних умовах, бо мають змогу не 
сплачувати в повному обсязі податки (у тому 
числі земельні), позбавлені зобов’язань щодо 
розвитку соціальної інфраструктури, працю-
ють у напівлегальному секторі, користую-
чись інфраструктурою, створеною агропро-
мисловими корпораціями. 

Таким чином, можна виділити такі фу-
нкції держави при регулюванні інклюзив-
ного розвитку агропродовольчої сфери: 

1. Комунікативна – держава має стати 
інтегратором та комунікатором для різних 
суб'єктів АПК щодо розробки довгострокової 
стратегії інклюзивного розвитку агропродо-
вольчої сфери, удосконалення механізмів вза-
ємодії між суб'єктами даної сфери та система-
тичного впровадження принципів сталого 
інклюзивного розвитку у життя. 

2. Ідеологічна – генерація світоглядних 
засад, ідеологічних принципів формування 
суспільної інклюзії на основі довіри, справед-
ливості, залучення із пріоритетом розвитку 
людини та людського потенціалу як основи 
успішного зростання агропродовольчої 
сфери у довгостроковій перспективі.  

3. Стимулююча – впровадження ефек-
тивних механізмів стимулювання агропродо-
вольчих компаній до залучення більш широ-
ких верств населення до активної економічної 
діяльності та участі у розподілі результатів 
економічного зростання, а також механізмів 
стимулювання громадян до продуктивної 
праці у різних формах на противагу отри-
манню державних дотацій та субсидій. 

4. Регулююча – впровадження механіз-
мів підтримки пріоритетних з огляду на ін-
клюзивний розвиток сфер та перетікання ка-
піталу у галузі, які мають більше значення 
щодо створення суспільної інклюзії, а також 
усунення дисбалансів соціально-економіч-
ного розвитку. 

5. Розподільча – використання подат-
кових та бюджетних механізмів для помір-
ного розподілу ресурсів у відповідності до по-
треб та пріоритетів інклюзивної системи. 

6. Соціальна – забезпечення прийнят-
ного рівня життя громадян, у тому числі тих, 
які з різних причин не включені до соціально-
трудових відносин, а також гарантування до-
ступу до медичних та освітніх закладів неза-
лежно від статусу та місця проживання.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Формування та інституціоналіза-
ція системи інклюзивного розвитку агропро-
довольчої сфери має відбуватися в інтересах 
усіх суб’єктів АПК. Стратегічною метою цього 
процесу є підвищення добробуту громадян та 
місцевих громад на основі зростання рівня за-
лучення до економічних процесів та розпо-
ділу економічних результатів розвитку АПК.  

Роль держави при впровадженні інклю-
зивної парадигми є визначальною, однак 
концентрація на розподільчій функції спо-
творює сутність концепції інклюзивного роз-
витку. Забезпечення добробуту на основі 
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субсидій та державних дотацій не матиме 
довгострокового ефекту та не створює фун-
даментальних передумов для підвищення рі-
вня зацікавленості громадян у активній еко-
номічній діяльності, не вирішує проблему 
подолання відчуження сільських мешканців 
від суспільної праці. Саме тому з урахуван-
ням специфіки української економіки слід 
впроваджувати ринкову модель інклюзив-
ного розвитку АПК із концентрацією на 

регулюючих та стимулюючих функціях дер-
жави на противагу підвищенню податкового 
навантаження та подальшого розподілу бю-
джетних коштів.  

Перспективи подальших досліджень 
полягають у розробці прикладних інструме-
нтів інклюзивного розвитку та визначні ро-
льових моделей для різних суб’єктів агропро-
довольчої сфери при впровадженні даної 
системи. 
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Abstract 
Didukh Serhii. State regulation of inclusive development in agricultural sphere. 
Introduction. The role of state regulation of the agro-food sector should be to create a legal framework and ensure 

equal fair access to state resources, ensure budget inclusion and reasonable use of mechanisms to encourage agricultural 
entities to pursue social inclusion through co-financing and participation. 

The purpose of the article is to study and generalize the theoretical and methodological foundations of state regula-
tion of inclusive development in the agro-food sector. 

Results. The strategic goal of creating a system of inclusive development of the agro-food sector, which is to achieve 
comprehensive accelerated development of agriculture on the involvement basis, barrier-free and effective cooperation of all 
agro-food entities to improve the welfare of citizens and local communities, human capital, poverty and inequalities. The 
concepts of "paternalistic system of inclusive development" and "market model of inclusive development" are proposed, as 
well as the differences between them, which consist of different role models for the state and citizens in creating public goods 
and their distribution. The necessity of the market model introduction for inclusive development taking into account the 
institutional weakness of the state, the essential principles of the inclusive paradigm and the peculiarities of the agro-food 
sphere of Ukraine is substantiated. It is shown that in the agro-industrial complex the implementation of inclusive and 
sustainable development approaches requires improvement of interaction between the subjects in this sphere on the basis of 
‘win-win’ principles and increase of mutual trust, the absence of which causes a number of structural imbalances. 

Conclusions. It is theoretically substantiated that strengthening the distribution function of the state through the 
introduction of new taxes will reduce the financial stability and investment attractiveness of agro-food holdings, which are 
important taxpayers and drivers of socially responsible strategies that do not meet the strategic interests of the state and 
agro-food complex. The main functions of the state in regulating the inclusive development of the agro-food sector are 
determined. Prospects for further research are to develop applied tools for inclusive development and outstanding role mod-
els for various agro-food actors in the implementation of this system. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ 
СИСТЕМАХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Макаренко Н. О.,  Рібейро Рамос О. О. Особливості управління кадровими потоками в логістич-
них системах аграрних підприємств. 

Вступ. Стаття присвячена питанням управління кадровими потоками в логістичних системах аграр-
них підприємств та визначено організаційні заходи, що підвищують рівень продуктивності праці персоналу в 
сучасних умовах. На основі дослідження було запропоновано логістично-мотиваційний механізм аграрного підп-
риємства з використанням інноваційних технологій управління кадровими потоками. 

Метою дослідження стало вивчення особливостей управління кадровими потоками в логістичних сис-
темах підприємств аграрної сфери, аналіз існуючих проблем і пошук способів їх вирішення. 

Результати. Проаналізовано поняття системи логістичного управління кадровими потоками. Розкри-
тий взаємозв’язок симулювання персоналу і підвищення результативності підприємства. Вивчено основні пра-
вила стимулювання персоналу. Охарактеризовано фактори впливу на рівень оплати праці в аграрних підприємс-
твах. Досліджені фактори мотиваційного механізму логістичної діяльності аграрного підприємства, які 
розкривають взаємозв’язок між системами мотивації та логістики. Запропоновано напрями впровадження інно-
вацій в управління кадровими потоками в аграрній галузі через розвиток персоналу, формування системи тради-
ційної та нетрадиційної мотивації, розробку моделі компетенцій для аграрного підприємства та використання 
комп’ютерних технологій в управлінні кадровими потоками. 

Висновки. Визначено, що вихід господарства аграрної сфери на позиції лідера в конкурентній боротьбі мо-
жливий лише за умови становлення на інноваційний шлях розвитку та з практичним застосуванням соціально-
економічних резервів ефективного управління кадровими потоками, що матиме позитивний вплив не лише на 
формування та використання трудових ресурсів, а й підвищить рівень прибутковості підприємств аграрного 
сектору. Запропонований логістично-мотиваційний механізм рекомендовано впроваджувати через впорядкова-
ність преміювання, прогнозування результативності та виявлення впливу доплат на результативні показники. 

Ключові слова: логістична система, аграрне підприємство, управління, кадровий потік, стимулювання 
персоналу, інноваційні технології. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Особливості об’єктів логістичної си-
стеми аграрних підприємств спрямовують 
дослідження сучасних науковців на визна-
чення закономірностей управління логістич-
ними потоками, в тому числі кадровими по-
токами, які, як правило, залишається поза 
увагою управлінців, але, як доводить прак-
тика, будь-яке конкурентоспроможне підп-
риємство значну роль у стратегічному розви-
тку і поточному управлінні приділяє саме 
персоналу.  

На сьогодні досить вагома кількість під-
приємств аграрної галузі для забезпечення 

конкурентних переваг на ринку змінила спе-
ціалізацію, що обумовило потребу у сумісни-
цтві посад окремих спеціалістів та фахівців і 
загострило проблему ефективного управ-
ління кадровими потоками. Загальновідомим 
є той факт, що ефективне управління персо-
налом, достатня забезпеченість підприємства 
працівниками має позитивний вплив на ос-
новні економічні показники логістичної дія-
льності, такі як: продуктивність праці, прибу-
ток, рентабельність тощо [5, с. 84]. 

Науковці та управлінці даного напряму 
шукають шляхи оптимального управління 
кадровими потоками через ефективнішу 
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організацію праці та управління нею для до-
сягнення кращих результатів. Отже, управ-
ління кадровими потоками є однією з найва-
жливіших сфер логістичної діяльності 
підприємства, що може багаторазово підви-
щити ефективність виробництва. Вивчення 
проблеми ефективного управління кадрами 
аграрних підприємств обумовлено об'єктив-
ними якісними змінами, які характеризують 
сучасну діяльність і трансформації в аграр-
ному секторі, активну та визначальну роль 
людських ресурсів в управлінні логістичною 
діяльністю підприємства [8, 11]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми загального управління персо-
налом та перспективи його розвитку на різ-
них підприємствах досліджували такі вчені, 
як О.Я. Гугул [3], Л.М. Киш [6], К.І. Піліг-
рім [9], А.М. Ткаченко [377]; спробували ви-
явити місце кадрів в логістичних системах 
підприємств С. Барановський [12], Л.Д. Гармі-
дер [2], М.І. Іванова [5], Л.А. Лутай [7], 
Д.Т. Новиков [8], У.Л. Сторожилова [10]. Од-
нак, дослідження учених і науковців щодо ви-
рішальної ролі управління кадровими пото-
ками в інтенсивному розвитку логістичної 
діяльності підприємств аграрної сфери пот-
ребує подальшого розгляду та більш деталь-
ного вивчення. 

Мета та завдання статті. Метою дослі-
дження є вивчення особливостей управління 
кадровими потоками в логістичних системах 
підприємств аграрної сфери, аналіз існуючих 
проблем і пошук способів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Процес управління кадровими по-
токами передбачає взаємодію керівників і пі-
длеглих за наявності мети і функцій 
управління. Суб’єкти управління впливають 
на об’єкти управління за допомогою важелів, 
до яких слід віднести методи впливу, мотива-
ції і стимулювання. Успішне управління кад-
ровими потоками повинно ґрунтуватися на 
результатах виконання планів, отриманого 
прибутку, показниках рекламацій через ни-
зьку кваліфікацію кадрів, внутрішні супере-
чки, рівні конфліктності чи єдності в колек-
тивах. Тому поєднання економічних та 
соціальних показників діяльності підпри-
ємств ускладнює ефективність управління 
кадровими потоками, так як вимагає одноча-
сного використання як кількісних, так і якіс-
них показників. При удосконаленні управ-
ління кадровими потоками слід також 
враховувати нормативну базу підприємств, 
на основі якої формується структура, розпо-
діл кадрових потоків, відповідальність та пов-
новаження. 

Ми вважаємо, що система логістичного 
управління кадровими потоками – це сукуп-
ність взаємопов’язаних, взаємозалежних та 
взаємопогоджених методів, принципів, еле-
ментів і завдань, які цілеспрямовано вплива-
ють на кадровий потенціал з метою покра-
щення логістичної діяльності, фінансового 
стану підприємств та управління кадрами у 
заданих параметрах. Визначення системи ло-
гістичного управління кадровими потоками 
дає змогу здійснювати управління персона-
лом, не виокремлюючи останній із загального 
виробництва. 

На сьогодні аграрна логістика повинна 
бути соціально орієнтованою та мати як еко-
номічний, так і соціальний ефект за такими 
напрямами:  

− в умовах неприбутковості аграрних 
підприємств основним джерелом отримання 
ефектів є скорочення логістичних затрат че-
рез оптимізацію або раціоналізацію всіх логі-
стичних потоків;  

− в умовах жорсткої конкуренції соціа-
льні ефекти можуть бути зведені до мінімуму 
або взагалі не враховуватися при плануванні 
їх виробничо-господарської діяльності. 

На сучасному етапі розвитку аграрних 
господарств в Україні відбувається парадокса-
льна ситуація: управлінці здебільшого праг-
нуть досягти мети логістичної діяльності, 
отримання прибутку, розширення виробниц-
тва за рахунок екстенсивного напряму, а не ін-
тенсивного. Інтенсивність передусім забезпе-
чується впровадженням інновацій, раціональ-
ним використанням ресурсів, підвищенням 
ефективності та продуктивності, що залежить, 
у першу чергу, від уміння, кваліфікації та, го-
ловне, – від умотивованості персоналу забезпе-
чити інтенсивний розвиток господарства, і 
лише на цій основі задовольнити власні пот-
реби та потреби господарства одночасно в 
отриманні бажаного рівня доходу [1, с. 339]. 

Специфіка праці в аграрній сфері поля-
гає в тому, що при її однакових затратах мо-
жна отримати різні кінцеві результати, які за-
лежать від таких факторів: погодно-
кліматичні умови, родючість землі, сорти на-
сіння, породи тварин. Все це слід враховувати 
при застосуванні відповідних форм та систем 
оплати праці і стимулювання персоналу. Од-
ним з найпотужніших та найефективніших 
засобів стимулювання персоналу до творчої 
та активної праці є мотивація [14, с. 225].  

Заслуговує на увагу підхід, запропоно-
ваний О.Я. Гугул. Вона застосовує в мотива-
ційному механізмі інноваційну активність 
працівників. Саме завдяки цій активності пе-
рсоналу підприємства мають можливість 
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покращити фінансово-економічний стан, 
зберегти й отримати нові конкурентні пере-
ваги. Науковець наводить результати влас-
ного емпіричного дослідження, які можуть 
бути застосовані для більшості вітчизняних 
підприємств [8, с. 59]:  

– кожен суб’єкт господарювання вико-
ристовує розроблену власну систему мотива-
ції, яка складається з двох ланок – нематеріа-
льної і матеріальної; широкомасштабне 
поєднання психологічно-морального та гро-
шового стимулювання є підґрунтям підви-
щення результативності праці і забезпечує 
підтримку достатнього ступеня мотивації пе-
рсоналу до праці;  

– матеріальне стимулювання склада-
ється із заробітної плати з установленим по-
рядком доплат (за понаднормову працю, со-
ціальні заходи) та системи преміювання (за 
високий рівень виконання професійних 
обов’язків; за зростання продуктивності 
праці; матеріальна допомога тощо); матеріа-
льні грошові стимули, як правило, не достат-
ньо мотивують до інноваційної активності, 
оскільки не враховують креативність та ори-
гінальність виконання поставлених завдань;  

– нематеріальні стимули впливають як 
негативно, так і позитивно; сприятливими 
фактами для підприємства є збільшення сту-
пеня виконання прояву ініціативності, зрос-
тання лояльності до підприємства та якості 
праці (схвалення; перспектива професійного 
навчання; участь в ухваленні управлінських 
рішень у межах повноважень; забезпечення 
потрібною інформацією; підтримка в колек-
тиві привітної атмосфери).  

Основним видом матеріального стиму-
лювання, який застосовується в аграрних під-
приємствах, є заробітна плата працівників. 
Стимулююча дія заробітної плати проявля-
ється в її організації, відповідній побудові і 
використанні її підсистем: тарифної системи, 
форм заробітної плати, преміальних сис-
тем [6, с. 90]. 

Найважливішим напрямом матеріаль-
ного стимулювання є преміювання. При ор-
ганізації преміювання необхідно враховувати 
розмір премії, а точніше, співвідношення 
премії з основною оплатою праці. Це викли-
кано тією обставиною, що існує так званий 
поріг зацікавленості (мінімальний розмір 
премії), опускатися нижче якого не можна, ін-
акше втрачається сам сенс преміювання. 
Прийнято, що цей поріг має складати не 
менше 12–15% від розміру середнього роз-
міру оплати праці. На наш погляд, цей міні-
мальний рівень має бути врахований керів-
ництвом, але встановлюватися до 50% для 

отримання дійсного ефекту стимулювання. 
Зазначимо, що праця в аграрній сфері 

має свою специфіку, що впливає на її оплату, 
оскільки за умови однакових затрат є вірогід-
ність отримання різних кінцевих результатів 
діяльності, що залежать від родючості ґрунтів, 
сортового матеріалу та добрив, природно-клі-
матичних умов, проявів сезонності. Отже, фі-
нансування в кадровий персонал вимагає зна-
чних фінансових витрат, проте, в подальшому 
підприємство збільшує кількість працівників, 
які більш якісно виконують свою роботу, що в 
свою чергу приводить до збільшення прибут-
ків підприємства та підвищення продуктивно-
сті праці персоналу [4, с. 269]. 

Механізм оплати праці є складною сис-
темою взаємопов’язаних заходів, за допомо-
гою яких на різних інституційних рівнях їх 
застосування формуються мотиваційні пере-
думови та здійснюється безпосередній стиму-
люючий вплив на найману робочу силу шля-
хом забезпечення надання їй винагороди за 
кінцеві результати праці й за допомогою 
якого забезпечується висока (або низька) ефе-
ктивність реалізації особистого фактора ви-
робництва. Тому важливо аналізувати вплив 
факторів на фонд оплати праці. Проаналізу-
ємо вплив факторів на прикладі ПП «Надь» 
Лебединського району, Сумської області на 
зміну фонду оплати праці (табл. 1). 

Модель факторного аналізу фонду оп-
лати праці: ФОП = 5785,2 тис. грн. Загальна 
зміна фонду оплати праці ФОП = 
668,4 тис. грн., в тому числі за рахунок факто-
рів: середньооблікової чисельності працівни-
ків даний показник зріс на 105,3 тис. грн., а за 
рахунок середньорічної заробітної плати од-
ного працівника збільшення склало 
563,1 тис. грн.  

Отже, загальна зміна фонду оплати 
праці дорівнює сумі двох факторів: середньо-
облікової чисельності працівників та серед-
ньорічної заробітної плати одного праців-
ника. Зазначимо, що дане збільшення 
головним чином було спричинене не зрос-
танням ефективності діяльності підприємс-
тва та відповідної прив’язки продуктивності 
праці, а змінами у розмірах мінімальної оп-
лати праці, гарантованої державою.  

Нами доведено, що еволюція процесів 
мотивації повинна, по-перше, стосуватися ко-
жної ланки логістичного ланцюга і впливати 
на персонал кожної ланки; по-друге, нада-
вати перевагу ефективним операціям і функ-
ціям, що виконуються підсистемами логісти-
чної діяльності, та зосереджувати увагу 
персоналу на мінімізації логістичних затрат; 
по-третє, змушувати персонал зменшувати 
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час на здійснення технологічних операцій; 
по-четверте, забезпечувати достатній рівень 
управління логістичною системою для 

забезпечення ефективної роботи всього підп-
риємства та одержання достатнього рівня чи-
стого прибутку. 

Таблиця 1 
Факторний аналіз фонду оплати праці в ПП «Надь» за 2017-2019 рр. 

Показники 2017 р. 2019 р. 

Відхилення 2019 р. від 2017 р. 

всього 
в т. ч. за рахунок 

чисельності 
працівників 

заробітної 
плати 

Обсяг товарної продукції,  тис. грн. 35231 45330 10099 - - 
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 101 103 2 - - 
Середньорічна заробітна плата одного працівника, грн 50,7 56,2 5,5 - - 
Фонд оплати праці, тис. грн. 5116,8 5785,2 668,4 105,3 563,1 

Джерело: розраховано автором 

К.І. Пілігрім у своєму дослідженні зосе-
редилася на мотиваційному механізмі, в 
якому науковець виокремлює такі структурні 
елементи, як основа, цілі продукування, 
об’єкт та суб’єкт, фактори впливу, які діють 
ззовні та зсередини, еталони оцінювання й 
ефективність упровадження. Чинники моти-
ваційного механізму науковець поділяє на дві 

групи: ті, що безпосередньо впливають на мо-
тиви суб’єкта управління проектувати і фор-
мувати мотиваційний механізм, та ті, що ді-
ють на підлеглий йому персонал та 
формуються під впливом внутрішнього ото-
чення [9, с. 100]. На рис. 1 представлено фак-
тори мотиваційного механізму логістичної 
діяльності аграрного підприємства. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фактори мотиваційного механізму логістичної діяльності аграрного підприємства 
Джерело: складено автором 

У. Л. Сторожилова розглядає управ-
ління кадровими потоками з позиції руху ре-
сурсів, враховуючи те, що кадри не є власні-
стю суб’єкта господарювання; взаємодія 
відбувається на умовах рівнозначної спів-
праці. Логістичне управління персоналом є 
складовою загальної стратегії підприємства, 
що цілеспрямовано й осмислено керує пра-
цею людей, дозволяє їм усвідомити сенс влас-
ної праці [10, с. 140]. На рис. 2 зображено ло-
гістично-мотиваційний механізм аграрного 
підприємства з використанням інноваційних 
технологій управління кадровими потоками, 
що свідчить про наявність впливу на персо-
нал керівництвом протягом усіх етапів ство-
рення вартості в логістичної діяльності. 

Підсумовуючи аналіз останніх дослі-
джень і публікацій, слід зауважити, що сучасні 
напрями впровадження інновацій в 

управління кадровими потоками в аграрній 
галузі включають розвиток персоналу й уп-
равління діловою кар’єрою; формування сис-
теми традиційної і нетрадиційної мотивації; 
формування корпоративної культури; розро-
бку моделі компетенцій для аграрного підп-
риємства; використання комп’ютерних техно-
логій в управлінні кадровими потоками [2, 13].  

Л. А. Лутай доводить, що механізм утво-
рення логістично-мотиваційного оточення є 
процесом використання інструментів і прин-
ципів логістики, що базуються на системному 
підході та є підґрунтям для мотивації праців-
ників до зміни як у зовнішньому (макрологіс-
тика), так і внутрішньому (мікрологістика) 
оточенні. Цей механізм включає відповідні 
прийоми й умови примушення працівників 
до досягнення цілей за умови виконання 
ними визначених функцій, розкриває 

Фактори впливу на ефективність логістичної діяльності 

Мотиви суб’єкта логістичної системи (керівника) до оптимізації логістичної діяльності з урахуванням факторів 
зовнішнього середовища 

Формуються під впливом дотримання принципів логістичної діяльності для мотивації кадрових потоків щодо оп-
тимізації логістичної системи 

Просторові фактори, що впливають на ефекти-
вність функціонування логістичної системи 

Динамічні фактори, що впливають на ефектив-
ність функціонування логістичної системи 

Мотиви суб’єкта логістичної діяльності (працівників) вирішувати проблеми розвитку логістичної системи аграр-
ного підприємства 

Стимули 

Внутрішні обмеження функціонування логістич-
ної системи та унікальні компетенції, які необхі-

дно підсилити 

Є неконтрольованими і виникають в зовнішньому середо-
вищі, котрі ідентифікуються, з урахуванням проблем і перс-

пектив розвитку аграрної галузі 

Враховуються суб’єктом логістичної діяльності (керівником) при функціонуванні логістичної системи 
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взаємозв’язок між двома системами (мотива-
ції і логістики) та дозволяє використовувати 
спільні методики і показники оцінювання пе-
рсоналу за результати, отримані на кожній 
стадії логістичного ланцюга. Дослідниця 
пропонує застосовувати логістично-мотива-
ційний механізм, у якому паралельно-послі-
довно виконуються такі процеси [7, с. 183]:  

– з’ясування на кожній стадії логістич-
ної системи потреб працівників та обрання 
прийомів забезпечення пересування руху ма-
теріальних потоків по логістичному ланцюгу;  

– відбір стимулів і мотивів та організа-
ція руху потоків у логістичному ланцюгу, 

додержуючись виконання правил логістики;  
– посилення активності трудової діяль-

ності працівників та скорочення часу і втрат 
ресурсів на кожній стадії товароруху;  

– підвищення результативності діяль-
ності працівників та спрямування кожного 
працівника і структурного підрозділу на за-
безпечення оптимального співвідношення 
між логістичними витратами й отриманим 
прибутком;  

– формування адаптованої до логістич-
ної системи мотивації й організація функціо-
нування логістичної системи на засадах роз-
витку мотивації.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Логістично-мотиваційний механізм аграрного підприємства з  
використанням інноваційних технологій управління кадровими потоками 

Джерело: складено автором 

Для формування належного ставлення 
до праці необхідно створювати такі умови, 
щоб персонал сприймав свою працю як сві-
дому діяльність, що є джерелом самовдоско-
налення, основою професійного і кар’єрного 
зростання. Система мотивації повинна розви-
вати почуття належності до конкретного під-
приємства. Відповідне ставлення до праці та 
свідома поведінка визначаються системою 
цінностей працівника, умовами праці й за-
стосовуваними стимулами. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Визначено, що особливості управ-
ління кадровими потоками в логістичних си-
стемах аграрних підприємств повинні розк-
ривати приховані знання персоналу, 
розширювати межі цих знань, змінювати від-
носини між працівниками і тим самим збіль-
шувати людський капітал, який сьогодні є 
найціннішім ресурсом аграрних підпри-
ємств. Вихід господарства аграрної сфери на 
позиції лідера в конкурентній боротьбі мож-
ливий лише за умови становлення на іннова-
ційний шлях розвитку. Водночас практичне 
застосування соціально-економічних 

резервів ефективного управління кадровими 
потоками матиме позитивний вплив не лише 
на формування та використання трудових 
ресурсів, а й підвищить рівень прибутковості 
підприємств аграрного сектору. Запропоно-
ваний у дослідженні логістично-мотивацій-
ний механізм рекомендовано впроваджувати 
через з’ясування категорій працівників, які 
підлягають преміюванню, обґрунтування 
строків та впорядкованості преміювання; еко-
номічне обґрунтування відношення премії 
до тарифного окладу; затвердження показни-
ків, за які відбувається преміювання, мініма-
льного та максимального розміру премії; 
встановлення джерел покриття преміювання, 
прогнозування результативності та вияв-
лення впливу доплат на результативні показ-
ники. 

Перспективами проведення подальших 
наукових досліджень є розробка заходів раці-
онального управління логістичними пото-
ками для формування стратегії управління 
логістичною діяльністю аграрних підпри-
ємств. 

Логістична діяльність аграрного підприємства 

Інтеграція логістичної і мотиваційної системи 

Досягнення мети: шляхом використання  
компетенцій отримати додаткові конкурентні  
переваги і збільшити ефективність діяльності  

аграрного підприємства 

Система мотивації Кадровий потенціал із необ-
хідним рівнем професіоналі-
зму та кваліфікацією, які за-
безпечують функціонування  

логістичної системи 
Оптимізація логістичних витрат 

Суб’єкти логістичної 
діяльності (персонал) 

Чітке розуміння пра-
вил, механізмів, мето-
дів у логістичній сис-
темі для отримання 

ефекту 

Реалізація механізму 

Вибір факторів зовнішньої і 
внутрішньої мотивації 

Проектування механізму: ідентифікація та селекція нематеріальних і матеріальних методів стимулювання та 
принципів мотивації, визначення умов впливу, що виникають у логістичному ланцюгу 

Затвердження стимулів і мо-
тивів та доведення їх підлег-

лих 

«Вузькі» місця органі-
зації логістичної сис-

теми 
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Abstract 
Makarenko N., Ribeiro Ramos O. Management peculiarities of personnel flows in the logistics systems 

of agricultural enterprises.  
Introduction. The article is devoted to the issues of personnel flow management in the logistics systems of agricul-

tural enterprises and identifies organizational measures that increase the level of staff productivity in modern conditions. 
Based on the study, a logistic and motivational arrangement of an agricultural enterprise with the use of innovative tech-
nologies for personnel flow management was proposed. 

The purpose of the research was to study the features of personnel flow management in the logistics systems of 
agricultural enterprises, analysis of existing problems and finding ways to solve them. 

Results. The concept of logistics flow management system is analyzed. The relationship between staff simulation 
and increasing the efficiency of the enterprise is revealed. The basic rules of staff incentives have been studied. Factors 
influencing the level of wages in agricultural enterprises are described. The factors of the motivational mechanism of the 
logistics activity at the agricultural enterprise, which reveal the relationship between the systems of motivation and logis-
tics, are studied. The directions of innovation introduction in management of personnel flows in agrarian branch through 
development of the personnel, system formation of traditional and non-traditional motivation, model development of com-
petences for the agrarian enterprise and use of computer technologies in management of personnel flows are offered. 

Conclusions. It is determined that the exiting agricultural sector at the leading position in the competition is pos-
sible only if it follows the innovative way of development, and the practical application of socio-economic reserves of effective 
personnel flow management will have a positive impact not only on the formation and use of labor resources profitability of 
agricultural enterprises. It is recommended to implement the proposed logistic-motivational arrangement through orderli-
ness of bonuses, performance forecasting and identification of the surcharges impact on performance indicators. 

Key words: logistics system, agricultural enterprise, management, personnel flow, personnel stimulation, innova-
tive technologies. 
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СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

 
 

Макєєв О. О. Структурні параметри забезпечення ефективного використання ресурсного по-
тенціалу суб’єктів аграрного бізнесу. 

Анотація. Метою дослідження визначено аналіз теоретичних та прикладних аспектів взаємозв’язку 
структурних параметрів суб’єктів аграрного бізнесу і ефективності використання ресурсного потенціалу. Роз-
крито еволюцію поняття концентрації з огляду на розуміння суб’єктивно - об’єктивних аспектів ґенези процесу 
і характеру впливу на структуру ринку. Здійснено розгляд зв’язку ефективності виробництва з такою ознакою, 
як розмір підприємства на основі даних Державної служби статистики України. В рослинництві проаналізовано 
сегмент вирощування зернових та зернобобових культур, показником результативності обрано врожайність та 
валовий обсяг виробництва. Дослідження актуальної структури виробництва за критерієм масштабу у тварин-
ництві (велика рогата худоба, корови, свині, вівці та кози, птиця свійська) проведено на основі аналізу поголів’я 
певного виду тварин на одне підприємство та обсягу виробництва тваринницької продукції певного виду по під-
приємству. Сформульовано робочу гіпотезу, сутність якої полягає у визнанні найбільшого потенціалу процесів 
вертикальної інтеграції у вирішенні проблеми підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 
аграрних підприємств. Доведено, що вертикально інтегровані структури досягають конкурентних переваг за ра-
хунок гармонізації руху матеріального потоку в рамках логістичних процесів; оптимізації каналів збуту готової 
продукції на основі розробки ефективних схем реалізації; закріплення й розширення джерел надходження засобів 
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виробництва шляхом включення сировинних зон у структуру виробничого процесу; формування та раціонального 
використання інвестиційних коштів. Зазначений висновок отримано шляхом аналізу публічних даних діяльності 
найбільших за критерієм земельного банку агрохолдингів України, що відносяться до групи агропромислово-тор-
гівельних підприємств і поєднують виробництво, промислову переробку, збут продукції кінцевому споживачеві. 
Запропоновано напрямки застосування регулюючого впливу держави в реалізації стратегічної мети гармонізації 
структурних параметрів досягнення ефективного використання ресурсного потенціалу аграрної сфери. 

Ключові слова: суб’єкти агробізнесу, ресурсний потенціал, концентрація капіталу, централізація капі-
талу, вертикальна інтеграція, агрохолдинги. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Українські землі у поєднанні із бага-
товіковими традиціями рослинництва та тва-
ринництва, які виступають основою архети-
пів українського населення, є ключовими 
конкурентними перевагами для здійснення 
сільськогосподарської діяльності. Незважа-
ючи на унікальність існуючих ресурсів, пи-
тання ефективності їх використання залиша-
ється невирішеним через значну відсталість 
значень параметрів продуктивності викорис-
тання ресурсів в Україні у порівнянні з про-
відними країнами світу (урожайність пше-
ниці за 2019 р. у Бельгії за даними FAO 
перевищує значення по Україні у 2,25 рази, у 
Великій Британії – у 2,15 рази, у Франції – 
1,85 рази).  

В умовах висококонкурентних глобаль-
них ринків агропродукції актуалізується 
увага до формування стратегії оптимізації 
структурних параметрів суб’єктів аграрного 
бізнесу з огляду на досягнення мети підви-
щення ефективності використання ресурс-
ного потенціалу як на мікро-, так і на галузе-
вому рівнях. З огляду на вищезазначене 
міркування можна стверджувати, що пи-
тання концентрації та централізації капіталу 
в агросекторі набуває ключового значення, 
оскільки останні істотно впливають на об-
сяги та ефективність виробництва, а також 
перспективи подальшого його розвитку на 
інноваційній основі.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Основи управління ресурсами та перші 
концепції ресурсозбереження представлені у 
працях відомих класиків наукової думки: 
Г. Даунс, Л. Купманс, П. Ларкі, Б. Лаффемас, 
А. Монкретьєн, Т. Сван, А. Сміт, Р. Солоу, 
В. Темпл, Й. Шумпетер. Комплексними тео-
ретико-практичними дослідженнями про-
блем формування і ефективного викорис-
тання ресурсного потенціалу аграрної сфери 
та його складових – земельних, матеріальних 
і трудових ресурсів – займалися такі відомі 
українські науковці як: В. Андрійчук, В. Амб-
росов, О. Бородіна, В. Бортник, П. Гайдуць-
кий, В. Геєць, М. Гладій, О. Гуторов, А. Гуто-
ров, А. Дзямко, В. Дієсперов, М. Долішній, 
В. Збарський, К. Кваша, І. Кошкалда, Т. Ле-
пейко, Ю. Лупенко, М. Малік, В. Мацибора, 
В. Месель-Веселяк, Г. Підлісецький, 

В. Россоха, П. Саблук, В. Трегобчук, А. Ча-
лий, В. Юрчишин, І. Шарко, В. Шиян, В.  Ше-
банін, В. Якубів та низки інших. Фінансові ас-
пекти розвитку земельних ресурсів потен-
ціалу розглянуті в роботах таких дослідників 
як: О. Дацій, М. Дем’яненко, М. Кісіль, 
П. Лайко, Т. Маренич, М. Огійчук, В. Пере-
бийніс, В. Плаксієнко.  

Метою статті є аналіз теоретичних та 
прикладних аспектів взаємозв’язку структу-
рні параметрів суб’єктів аграрного бізнесу і 
ефективності використання ресурсного поте-
нціалу.  

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«концентрація» розглядається різними шко-
лами економічної думки. Умовно в розвитку 
теорії концентрації можна виділити наступні 
етапи, які характеризуються різними підхо-
дами до трактування цього поняття [1]:  

1. XVIII – кінець XIX ст. (класична 
школа політичної економії). Концентрація 
розглядається на рівні виробництва та капі-
талу, ототожнюється з ринковою структурою, 
нівелюється вплив концентрації на процеси її 
формування;  

2. Кінець XIX ст. (марксизм). К. Маркс 
сформулював закон концентрації, сутність 
якого полягає в зосередженні працівників і 
робочих машин на великих підприємствах. 
Закон поширюється на всі галузі промислово-
сті і зумовлює структурні зміни в них. Розме-
жовано процеси концентрації капіталу (як 
результату приєднання частки додаткового 
продукту до первісних витрат) та концентра-
ції виробництва (в процесі об’єднання підп-
риємств);  

3. Перша половина XX ст. (кембридж-
ська школа політичної економії). Концентра-
ція розглядалася як результат динамічних 
змін в економічному середовищі. Маршалл 
А., Робінсон Дж. називають зниження витрат 
за рахунок економії на масштабах виробниц-
тва основним мотивом участі підприємств у 
процесах концентрації.  

Для визначення рівня концентрації ви-
робництва в окремих сільськогосподарських 
галузях використовуються показники, які ві-
дображають галузеву специфіку. Так, у рос-
линництві застосовуються два основні показ-
ники: площа посіву культури та обсяг 
виробництва продукції цієї культури по 
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підприємству. У тваринництві – поголів’я пе-
вного виду тварин на одне підприємство та 
обсяг виробництва тваринницької продукції 
певного виду по підприємству. Твердження 
про взаємозв’язок ефективності виробництва 
з такою ознакою, як розмір підприємства, 

проілюструємо на основі даних Державної 
служби статистики України. В рослинництві 
проаналізуємо сегмент вирощування зерно-
вих та зернобобових культур, показником ре-
зультативності обрано врожайність та вало-
вий обсяг виробництва (табл. 1). 

Таблиця 1 
Групування підприємств за розмірами зібраної площі зернових і зернобобових у 2019 році [2] 

Показники 
Кількість підприємств Обсяг виробництва 

Урожай-
ність, ц з 1 га одиниць 

у % до загальної  
кількості 

тис. т 
у % до загального об-

сягу виробництва 
Підприємства 34673 100,0 59982,1 100,0 53,7 

з них з площею, га      

до 100,00 21160 61,0 2426,4 4,0 35,8 
100,01-200,00 3665 10,6 2388,3 4,0 44,6 
200,01-500,00 4095 11,8 6334,1 10,5 47,6 
500,01-1000,00 2766 8,0 9941,4 16,6 50,3 

1000,01-2000,00 1917 5,5 14031,0 23,4 52,7 
2000,01-3000,00 562 1,6 7667,6 12,8 56,2 
більше 3000,00 508 1,5 17193,3 28,7 65,4 

Джерело: розраховано автором 

Як свідчать дані табл. 1, за середньої 
врожайності 53,7 ц/га, підприємства з пло-
щею земель більше 3000 га перевищують її на 
11,7 ц/га, при цьому врожайність в господар-
ствах з банком земель до 100 га менше макси-
мального показника майже на 69%. Підпри-
ємства, що мають в обробітку більше 3000 га 
складають 1,5% від загальної кількості агропі-
дприємств, зайнятих вирощуванням зерно-
вих та зернобобових культур, забезпечуючи 
28,7% від загальногалузевого обсягу виробни-
цтва. Підприємства з найбільшою питомою 
вагою по кількості (61%) мають площу земель 
до 100 га і здійснюють внесок до загального 
обсягу виробництва в 2426,4 тис. га (4%). 

Дослідження актуальної структури ви-
робництва за критерієм масштабу у тварин-
ництві здійснимо на прикладах наступних пі-
дгалузей: велика рогата худоба, корови, 
свині, вівці та кози, птиця свійська (табл. 2).  

Найбільша питома вага серед підпри-
ємств, які займаються вирощуванням великої 
рогатої худоби, належить господарствам з кі-
лькістю поголів’я 100 – 499 голів (33,1%), далі 
за кількістю - господарства з поголів’ям до 50 
голів (26,9%). Найменш розповсюдженими є 
підприємства з кількістю голів 1000 – 1499 го-
лів (6,9%) та великі підприємства з поголів’ям 
більше 1500 голів (7,6%). В загальній кількості 
великої рогатої худоби найбільша питома 
вага – 39,6%, належить групі підприємств з кі-
лькістю поголів’я більше 1500 голів, друге мі-
сце з показником 23,8% займають підприємс-
тва з кількістю стада 500 – 999 голів. Дані 
табл. 2 свідчать про те, що найбільше поголів’я 
корів сконцентроване у господарствах, розмір 
яких варіює в межах від 100 до 499 голів, вони 
складають і найбільшу питому вагу у 

загальному обсязі виробництва – 42,3%. Сег-
мент виробництва з розміром господарств до 
50 голів посідає друге місце у структурі ринку 
за кількістю, концентруючи лише 2,3% суку-
пного поголів’я. Найменша питома вага у кі-
лькості підприємств належить структурам з 
обсягом поголів’я більше 1000 голів – 3,2%. За 
показником відсотку у загальній кількості 
свиней місця підприємств за ознакою розміру 
розташувалися наступним чином: більше 
10000 голів – 61,4% (1-е місце), 1000 – 4999 голів 
– 18,2% (2-е місце), 5000 – 9999 голів – 12,4% 
(3-е місце), сукупний відсоток підприємств з 
поголів’ям від 100 до 999 голів складає 8%. 

За показником кількості підприємств пе-
реважають дрібні господарства з поголів’ям 
до 100 свиней. Великі підприємства займають 
8,5% від загальної кількості. Сектор вирощу-
вання овець та кіз є недостатньо розвинутим в 
Україні, демонструючи загальну невелику кі-
лькість – 591 одиницю підприємств. Максима-
льне значення в градації розміру визнача-
ється параметром «більше 500 голів», при 
цьому зазначений сегмент концентрує більше 
60% загального поголів’я, решта – 35,2%. При 
цьому «великі» господарства склали лише 
12,7% від загальної кількості.  

Найбільшу концентрацію виробництва 
в сегменті тваринництва демонструє птахів-
ництво. В зазначеній підгалузі 80,5% загаль-
ної кількості вирощується господарствами, 
що налічують більше 500000 птахів. Дрібні го-
сподарства (від 4999 до 49999 голів) складають 
в сукупності 63% підприємств, при цьому в 
них вирощується лише 1,8% загального пого-
лів’я. Загальною тенденцією розвитку тва-
ринництва в Україні є концентрація вироб-
ництва в рамках великих господарств 
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промислового тваринництва. При цьому за 
кількістю останні обіймають останні позиції. 
Отже, суттєве нарощування потенціалу за-
значеного ринку в досягненні мети зростання 

присутності на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках лежить в площини збільшення 
показників концентрації виробництва.  

Таблиця 2 
Групування підприємств за кількістю тварин у 2019 році [2] 

Показники 
Кількість підприємств Кількість тварин 

одиниць у % до загальної кількості тис. голів у % до загальної кількості 

кількістю великої рогатої худоби 
Підприємства – усього 2045 100,0 1049,5 100,0 
з них мали, голів до 50 550 26,9 11,2 1,1 

50 – 99 161 7,9 11,4 1,1 
100 – 499 678 33,1 185,4 17,6 
500 – 999 360 17,6 250,2 23,8 

1000 – 1499 141 6,9 176,0 16,8 
більше 1500 155 7,6 415,3 39,6 

кількістю корів 
Підприємства – усього 1894 100,0 438,6 100,0 
з них мали, голів до 50 625 33,0 10,1 2,3 

50 – 99 228 12,0 16,5 3,8 
100 – 499 801 42,3 191,5 43,7 
500 – 999 175 9,3 116,9 26,6 

більше 1000 65 3,4 103,6 23,6 

кількістю свиней 
Підприємства – усього 1551 100,0 3300,1 100,0 

  з них мали, голів  до 100  494 31,8 19,8 0,6 
  100 – 199  203 13,1 29,3 0,9 
  200 – 499  277 17,9 89,3 2,7 
  500 – 999  177 11,4 126,2 3,8 

  1000 – 4999  269 17,3 599,3 18,2 
  5000 – 9999  57 3,7 408,3 12,4 

  більше 10000 74 4,8 2027,9 61,4 

кількістю овець та кіз 
Підприємства – усього 591 100,0 168,6 100,0 
  з них мали, голів  до 50  200 33,8 4,6 2,7 

  50 – 99  95 16,1 6,7 4,0 
  100 – 199  117 19,8 16,8 10,0 
  200 – 499  104 17,6 31,2 18,5 

  більше 500  75 12,7 109,3 64,8 

кількістю птиці свійської 
Підприємства – усього 424 100,0 127773,2 100,0 

з них мали, голів до 4999 160 37,8 157,1 0,1 
5000 – 49999 107 25,2 2196,7 1,7 

50000 – 99999 34 8,0 2417,7 1,9 
100000 – 499999 82 19,3 20189,7 15,8 
більше 500000 41 9,7 102812,0 80,5 

Джерело: розраховано автором 

Ознакою розвитку сучасної сільськогос-
подарської сфери є консолідація капіталу в 
інтегрованих формуваннях горизонтального 
і вертикального типів [3, 4]. Горизонтальна ін-
теграція передбачає поєднання підприємств 
однієї сфери аграрного сектора та спрямо-
вана на одержання економії при збільшенні 
масштабів виробництва, посилення конкуре-
нтної позиції, а інколи може свідчити про мо-
нопольні прагнення її учасників [5, c. 61]. Ве-
ртикальна інтеграція представляє собою 
процес поєднання різних етапів виробництва 
і збуту сільськогосподарської продукції (від 
вирощування сировини до її переробки, збе-
рігання та продажу готової продукції) в ме-
жах єдиної власності.  

Розглянемо напрямки диверсифікації ді-
яльності агрохолдингів, що на 2020 р. посіли мі-
сце в Топ-10 латифундистів України (Табл. 7 -
Топ-5; Табл. 8 – друга п’ятірка Топ - 10). Дані зі-
брані з відкритих джерел інформації – офіцій-
них сайтів компаній, аналітичних статей [6, 7].  

Аналіз публічних даних діяльності най-
більших за критерієм земельного банку інте-
грованих формувань (табл. 3 та табл. 4) дозво-
ляє констатувати, що провідні компанії 
аграрного напрямку в Україні відносяться до 
групи агропромислово-торгівельних підпри-
ємств (виробництво - промислова переробка 
– збут кінцевому споживачеві). 

Спостерігається зацікавленість допов-
нення ланцюга створення доданої вартості 
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попередніми видами діяльності, що зосере-
джено на функціях вирощування посівного 
матеріалу, інкубаційного яйця, постачання 
фермерам насіння, засобів захисту рослин, 
мінеральних добрив. Компанії з другої п’яті-
рки Топ – 10 латифундистів в Україні харак-
теризуються спільними для всієї групи 

сферами діяльності – рослинництво з перева-
жан-ням вирощування зернових та олійних 
культур, а також такий елемент сфери логіс-
тики як – зберігання зернових та олійних ку-
льтур. Сфера переробки включена у вироб-
ничий ланцюг доданої вартості 
фрагментарно. 

Таблиця 3 
Напрямки діяльності агрохолдингів України (Топ-5) 

Назва ком-
панії 

Сфера діяльності 
Попередні сфери 

діяльності 
Аграрне виробниц-

тво 
Переробна галузь 

Логістична ін-
фраструктура 

Елементи 
НДДКР 

Кернел - 

Виробництво зерно-
вих та олійних куль-

тур, молочне тва-
ринництво 

Виробництво соняшнико-
вої олії та шроту 

Очищення, су-
шка і зберігання 
зернових та олій-

них культур 

- 

ПАТ 
«UkrlandFar

ming» 
Семінництво 

Виробництво зерно-
вих, птахівництво, 
вирощування цук-

рового буряку, 
м’ясне та молочне 

тваринництво (КРС) 

Виробництво яєчних про-
дуктів, виробництво цу-
кру, виробництво шкіри 

Елеваторне гос-
подарство, обла-
днане залізнич-
ними шляхами 

Система зби-
рання та 

анализу да-
них телемет-

рії 

МХП 
Виробництво інку-

баційного яйця 
Рослинництво, пта-

хівництво 

Виробництво соняшнико-
вої олії, охолодженої куря-
тини, продуктів швидкого 
приготування, круп та ко-
рмів, виробництво м'ясо-
ковбасних виробів, біогаз 

Елеваторне гос-
подарство 

- 

Агропроспе-
рис (NCH) 

Постачання фер-
мерам насіння, за-
собів захисту рос-
лин, мінеральних 
добрив від провід-
них світових виро-

бників 

Вирощування зерно-
вих та олійних куль-

тур 
- 

Елеваторне гос-
подарство, влас-
ний парк автот-
ранспорту, парк 

залізничних ваго-
нів-зерновозів і 

локомотивів 

- 

Астарта - 
Київ 

- 
Виробництво зерно-
вих та олійних куль-
тур, тваринництво 

Виробництво цукру,  біо-
газу, переробка сої 

Елеваторне гос-
подарство 

- 

Джерело: узагальнено автором 

На сьогодні скорочується накопичення 
земельних ресурсів великими агрокорпораці-
ями. Акцент зміщується на підвищення ефе-
ктивності виробництва на основі інвестицій в 
інновації. Як зазначають експерти, великі зе-
мельні території в наш час – далеко не гарант 

високих та стійких прибутків, ставку слід ро-
бити на модернізацію виробництва, викорис-
тання точних технологій при посіві та обро-
бці, нових стійких до хвороб і погодних умов 
гібридів насіннєвого матеріалу [8]. 

Таблиця 4 
Напрямки діяльності агрохолдингів України (друга п’ятірка з Топ-10) 

 Сфера діяльності 

Назва компанії 
Попередні сфери 

діяльності 
Аграрне виробництво 

Переробна га-
лузь 

Логістична інфраструк-
тура 

Континентал 
Фармерз груп 

Семінництво 
Виробництво зернових, олійних та 

технічних культур 
Виробництво 

крохмалю 
Елеваторне господарство, 

картоплесховища 

Епицентр К - 
Виробництво зернових та олійних 
культур, молочне тваринництво 

- Елеваторне господарство 

Аграрні систе-
мні технології 

- 
Виробництво зернових та олійних 

культур 
- Елеваторне господарство 

HarvEast Семінництво 
Виробництво зернових, бобових та 

олійних культур, молочне тваринни-
цтво 

Виробництво 
комбікормів 

Елеваторне господарство 

ІМК - 
Виробництво зернових та олійних 
культур, молочне тваринництво 

- Елеваторне господарство 

Джерело: узагальнено автором 

Вертикально інтегровані формування в 
аграрному бізнесі розглядаються нами як 
найбільш перспективні у досягненні 

наступних цілей: усунення негативного 
впливу цінового диспаритету на різних рів-
нях ланцюга доданої вартості; зниження 
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сукупних витрат за рахунок гармонізації 
руху матеріального потоку в рамках логісти-
чних процесів; оптимізація каналів збуту го-
тової продукції на основі розробки ефектив-
них схем реалізації; закріплення й 
розширення джерел надходження засобів ви-
робництва шляхом включення сировинних 
зон у структуру виробничого процесу, фор-
мування та раціональне використання інвес-
тиційних коштів. Гармонізація структурних 
параметрів досягнення ефективного викори-
стання ресурсного потенціалу аграрної 
сфери потребує коригуючи дій з боку дер-
жави, які, на наш погляд, мають бути сконце-
нтровані на наступних напрямках: збалансо-
ваний розвиток сільського господарства і 
сільських територій на основі багатоманіття 
організаційних форм ведення бізнесу; забез-
печення рівних та прозорих умов господарю-
вання в усіх формах підприємств у сільському 
господарстві та харчово-промисловому сек-
торі; усунення неефективного розподілу ви-
робничих субсидій; стимулювання інвести-
цій (в тому числі і державних) у прикладну 
науку і практичну освіту, в створення 

ринкових інформаційних систем; розвиток 
системи консультаційних послуг для фер-
мерських господарств; спрямування держав-
них коштів на розвиток інфраструктури села 
(доріг, енергії і водопостачання, охорони здо-
ров’я, шкіл тощо); корективи податкового 
ухилу на користь агрохолдингів та урбанізо-
ваних зон з метою достатнього податкового 
притоку до бюджетів сільських громад. 

Висновки. Доведено ефективність стра-
тегії укрупнення та консолідації аграрного 
виробництва на основі збільшення довжини 
внутрішньогосподарського ланцюга доданої 
вартості шляхом реалізації стратегії форму-
вання вертикально інтегрованих структур. 
Позитивний ефект функціонування останніх 
реалізується в усуненні цінових диспро-пор-
цій між сферами доведення аграрної продук-
ції до кінцевого споживача; гармонізації руху 
матеріального потоку в рамках логістичних 
процесів – від забезпечення виробництва пре-
дметами і засобами праці до оптимізації кана-
лів збуту готової продукції в результаті вклю-
чення відповідних складових у структуру 
виробничого процесу.  
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Abstract 
Makieiev О. О. Structural parameters of ensuring efficient use of resource potential of agricultural busi-

ness entities.  
The purpose of the study is to analyze the theoretical and applied aspects of the relationship between the structural 

parameters of agricultural businesses and the efficiency of resource potential. The evolution of the concept of concentration is 
revealed taking into account the understanding of subjective - objective aspects of the genesis of the process and the nature of 
the influence on the market structure. The connection of production efficiency with such a feature as the size of the enterprise 
is considered on the basis of data from the State Statistics Service of Ukraine. In crop production, the segment of growing 
cereals and legumes was analyzed, the yield and gross production volume were chosen as an indicator of effectiveness. The 
study of the current structure of production by the criterion of scale in animal husbandry (cattle, cows, pigs, sheep and goats, 
poultry) was conducted on the basis of analysis of livestock of a particular species per enterprise and the volume of livestock 
production of a particular species. The working hypothesis is formulated, the essence of which is to recognize the greatest 
potential of the processes of vertical integration in solving the problem of improving the efficiency of the resource potential of 
agricultural enterprises. It is proved that vertically integrated structures achieve competitive advantages due to the harmoni-
zation of the movement of material flow within the logistics processes; optimization of sales channels of finished products based 
on the development of effective sales schemes; consolidation and expansion of income sources of production means by inclusion 
of raw material zones in structure of production process; formation and rational use of investment funds. This conclusion was 
obtained by analyzing public data on the activities of the largest by the land bank of agricultural holdings of Ukraine, belonging 
to the group of agro-industrial and commercial enterprises and combining production, industrial processing, marketing to the 
final consumer. The directions of state regulatory influence application are offered in the strategic purpose realization of har-
monization of structural parameters of achievement of resource potential effective use of agrarian sphere. 

Keywords: agribusiness entities, resource potential, capital concentration, capital centralization, vertical integra-
tion, agroholdings. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

 
 

Гіржева О. М. Методологічні засади оцінки маркетингової діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. 
Вступ. Одним із важливих факторів забезпечення економічної стабільності суб’єктів аграрного бізнесу є 

маркетингово-збутова діяльність, тому розробка методологічних підходів її оцінювання на основі системи збала-
нсованих показників із урахуванням особливостей галузі, стратегічної бізнес-орієнтації підприємства дозволить 
суб’єктам господарювання реалізовувати оперативні та стратегічні цілі й завдання щодо сталого розвитку на 
основі реалізації маркетингових функцій. Система маркетингу аграрної галузі економіки має свої особливості, які 
визначаються специфікою сільськогосподарської продукції, на відміну від підприємств промисловості, для яких 
більшість вчених розроблювали методики оцінки здійснення маркетингової діяльності та її ефективності.  

Метою статті є розробка методологічних засад щодо оцінки маркетингової політики та заходів з її реа-
лізації на аграрних підприємствах та інших суб’єктах господарювання аграрного бізнесу.  

Результати. У загальному вигляді ефективність маркетингової діяльності  визначено як відношення сукуп-
ного дисконтованого прибутку, отриманого від реалізації маркетингових заходів у кожному році розрахункового пе-
ріоду, до сукупних дисконтованих витрат на здійснення цих заходів. Маркетингова діяльність вважається ефекти-
вною, якщо індекс доходності більше ставки на капітал, і неефективною – якщо менший. Запропонована методика 
оцінки стану і ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств полягає у проведенні ан-
кетного опитування керівників підприємств та визначенні кількісних показників стану маркетингової діяльності, 
отриманих як методами анкетування, так і діагностики стану підприємств за звітними даними.  

Висновки. В якості основних показників ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників запропоновано використовувати такі: ринкова частка підприємства на основних ринках 
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продукції, що виробляється, відносна ринкова частка стосовно лідера, темпи росту обсягів продажу продукції, 
рентабельність продажу продукції та рівень рентабельності підприємства; коефіцієнт ефективності з викорис-
танням ринкової частки та рівня рентабельності продукції. 

Ключові слова: методологія, методи, оцінка, маркетинг, суб’єкти аграрного бізнесу.  
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Одним із важливих факторів забез-
печення економічної стабільності суб’єктів 
аграрного бізнесу є маркетингово-збутова ді-
яльність, тому розробка методологічних під-
ходів її оцінювання на основі системи збалан-
сованих показників із урахуванням 
особливостей галузі, стратегічної бізнес-оріє-
нтації підприємства дозволить суб’єктам гос-
подарювання реалізовувати оперативні та 
стратегічні цілі й завдання щодо сталого роз-
витку на основі реалізації маркетингових фу-
нкцій. Система маркетингу аграрної галузі 
економіки має свої особливості, які визнача-
ються специфікою сільськогосподарської 
продукції на відміну від підприємств проми-
словості, для яких більшість вчених розроб-
лювали методики оцінки здійснення марке-
тингової діяльності та її ефективності.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розгляду теоретичних, методологічних 
та методичних підходів до оцінки стану мар-
кетингової діяльності аграрних підприємств 
присвячені праці цілої низки авторів, серед 
яких доцільно виокремити наукові здобутки 
І.М. Акімової, В. І. Дубницького, В. А. Клю-
кача, Н. М. Козуб, М. А. Окландера, В. В. Пас-
тухової, О. Г. Патрушевої, І. О. Соловйова, 
Ю. А. Ципкіна, І. П. Чапко, Н. І. Шарніної, 
Т.В. Штучки та ін. Втім, питання методології 
оцінки маркетингової діяльності суб’єктів аг-
рарного бізнесу є досить динамічними і пот-
ребують подальших наукових досліджень. 

Метою статті є розробка методологіч-
них засад щодо оцінки маркетингової полі-
тики та заходів з її реалізації на аграрних під-
приємствах та інших суб’єктах господарю-
вання аграрного бізнесу.  

Виклад основного матеріалу. З метою 
удосконалення маркетингової діяльності під-
приємств, їх ринкової орієнтації, отримання 
можливостей залучення інвестицій необхідно 
оцінювати рівень маркетингу, а також цілесп-
рямовано та своєчасно управляти ним. Оцінка 
маркетингу може проводитися на основі двох 
підходів до збору даних – опитування мене-
джерів та незалежної експертизи стану марке-
тингу. Перший більш прийнятний для отри-
мання інформації менеджерами з метою 
подальшого удосконалення управління мар-
кетингом, оскільки він вимагає менших ви-
трат часу. Другий більш складний, він вимагає 
більше часу, оскільки пов’язаний з аудитом 
стану маркетингової діяльності підприємства. 

Це під силу професійним незалежним консу-
льтаційним фірмам, проте інформація по-
винна надаватися зовнішнім користувачам, на 
що підприємства не завжди погодяться, оскі-
льки існує серйозна конкурентна боротьба. 

Ефективність маркетингу багато у чому 
залежить від того, як побудована служба мар-
кетингу на підприємстві, які завдання і на 
якому рівні вона вирішує. При цьому марке-
тингова інформація грає вирішальну роль, а 
спеціальні функції маркетингу повинні бути 
інтегровані зі спеціальними функціями ін-
ших підсистем організації. Зміст процесу ма-
ркетингової діяльності є визначальною скла-
довою процесу менеджменту. 

Алгоритм роботи щодо оцінки марке-
тингової активності підприємства в цілому 
здійснюється за такими етапами [12]: 

1) аналізується стан функціонування 
системи маркетингу на підприємстві на да-
ний момент – персонал, ціноутворення, тор-
говельна та рекламна політики, цілі, стратегії; 

2) проводиться аналіз зовнішніх факто-
рів – кореляція з економіко-політичною ситу-
ацією у країні, рівень розвитку партнерів, 
стратегії конкурентів; 

3) оцінка тенденції розвитку усіх зовні-
шніх та внутрішніх факторів, зокрема, у який 
бік будуть себе розвивати конкуренти і як бу-
дуть змінюватися смаки споживачів; 

4) аналіз маркетингових планів самої 
організації; 

5) з урахуванням отриманих результа-
тів попередніх кроків алгоритму проводиться 
оцінка життєздатності майбутніх планів під-
приємства. 

Ще однією, не менш цікавою, є точка 
зору російського науковця В.В. Кеворкова, 
яка стосується якісних методів оцінки ефек-
тивності маркетингової діяльності підприєм-
ства. Головним критерієм оцінки роботи слу-
жби маркетингу він пропонує вважати 
фактичне надходження грошових коштів на 
рахунок підприємства у конкретний період. 
Відповідно до його методики допоміжними 
критеріями оцінки ефективності діяльності 
служби маркетингу підприємства є: 

1) якість, своєчасність і глибина прове-
дених робіт з аналізу кон’юнктури ринку, а 
також точність розробки прогнозів обсягів 
реалізації видів та груп продукції на коротко-
, середньо- та довгостроковий періоди; 

2) здійснення пошуку споживачів осно-
вних видів продукції підприємства, виявлен-
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ня основних причин відмови від укладення 
договорів на поставку продукції; 

3) якість і своєчасність виконання робіт 
з розробки пропозицій щодо удосконалення 
та планування асортименту, організації това-
роруху, реклами, включаючи виставкову дія-
льність і формування іміджу підприємства, 
зв’язки з громадськістю та програми стиму-
лювання збуту відповідно до затверджених 
планів робіт [6]. 

Кількісні методи оцінки ефективності 
маркетингу вимагають порівняння витрат на 
маркетинг з отриманим валовим прибутком, 
а також витрат на рекламу до обсягу про-
дажу. Так, А.В. Войчак пропонує проводити 
аналіз результатів маркетингової діяльності 
за такими групами показників: показники до-
ходів і прибутків, платоспроможності, обо-
роту товарних запасів та ефективності марке-
тингових заходів (вартість замовлень на 
одиницю виручки, на одного клієнта, при-
ріст вартості замовлень порівняно з поперед-
нім роком, оборот (виручка) на одного праці-
вника підприємства, частка ринку та відно-
шення рекламних витрат до отриманої виру-
чки). За В.М. Куценко, ефективність маркети-
нгу необхідно оцінювати за ефективністю та-
ких його складових: торговельного персона-
лу, реклами, стимулювання збуту і розпо-
ділу [8]. Н.К. Моісєєва, М.В. Конишева наво-
дять показники маркетингової активності за 
функціями (дослідження ринку, асортимен-
тна політика, збутова та комунікаційна діяль-
ність) та узагальнюючі показники (прибутко-
вості, активності стратегії). Вони найбільше 
наблизилися до розробки алгоритму розра-
хунку оціночного показника ефективності 
маркетингу, проте не довели до практичного 
застосування (не розроблені шкали для якіс-
ної оцінки маркетингу та модель розрахунку 
зведеного показника ефективності) [10].  

Прибутковість і рентабельність – це ще 
не основні критерії та оціночні показники 
ефективності та якості роботи підприємства. 
В умовах ринку ефективність роботи підпри-
ємства проявляється через захоплення макси-
мально можливої частки ринку й одночасно 
отримання максимально можливих сприят-
ливих фінансових потоків від продажу своєї 
продукції (послуг). На наш погляд, в якості 
узагальнюючого показника ефективності ма-
ркетингу як для аграрних підприємств, так і 
для промислових підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції можна вико-
ристати індекс ефективності, запропонова-
ний О.А. Вороновим та О.М. Валькович [3]:     

Е = ЧР * (1 + П/С),                 (1) 
де Е – індекс ефективності підприємства; 

ЧР – індекс частки ринку; 
П – прибуток від реалізації продукції; 
С – собівартість реалізованої продукції.                  
У свою чергу індекс частки ринку роз-

раховується за формулою: 
ЧР = О / Озаг,                     (2) 

де О – обсяг продажу даного підприємства; 
Озаг – загальний обсяг продажу на ринку. 
Залежно від асортименту продукції фо-

рмула 1.1 має таку модифікацію: при наявно-
сті декількох видів продукції по кожному з 
них розраховують окремо індекс ефективно-
сті, а потім знаходять єдиний зведений індекс 
роботи даного підприємства: 

Еjзв = ∑ Ei / n = (E1 + E2 + … + En) / n,  (3) 
де Еі – індекс ефективності по і-тому 

виду продукції; 
n – кількість видів продукції підприємства. 
Ефективність k-того регіону (галузі): 

Ekгал = ∑ Еjзв / m = ( Ej1 + Ej2 + …+ Ejm) / m, (4) 
де Еjзв – зведений індекс ефективності j-

того підприємства, який входить до k-того ре-
гіону (галузі); 

m – кількість підприємств, які входять 
до регіону (галузі). 

У загальному вигляді ефективність мар-
кетингової діяльності (індекс доходності) ви-
значають як відношення сукупного дискон-
тованого прибутку, отриманого від реалізації 
маркетингових заходів у кожному році розра-
хункового періоду, до сукупних дисконтова-
них витрат на здійснення цих заходів. Марке-
тингова діяльність ефективна, якщо індекс 
доходності більше ставки на капітал, і неефе-
ктивна – якщо менший. Для оцінки маркети-
нгової діяльності необхідно формувати пара-
метри, що характеризують діяльність 
кожного бізнес-підрозділу або групи продук-
ції: дохід від реалізації, частку підприємства 
на відповідному ринку, маржинальний та чи-
стий прибуток. При цьому грошова виручка 
від реалізації продукції (дохід) є комплекс-
ним показником і показує не лише успіш-
ність зусиль зі збуту продукції, але й правиль-
ність обраної ціни. Динаміка обсягів продажу 
– це індикатор стану підприємства на ринку, 
його частки та тенденцій зміни. Необхідно 
також зазначити, що самостійне місце в ана-
лізі структури витрат і оцінці потенціалу ро-
звитку господарюючого суб’єкта займає ана-
ліз точки беззбитковості – беззбитковий обсяг 
показує, яку кількість товару необхідно про-
дати, щоб отриманий маржинальний прибу-
ток покрив всі постійні витрати. 

Соціологічні методи оцінки ефективно-
сті маркетингу, представлені у роботах А. Вай-
смана, Є.П. Голубкова, А.І. Ковальова, М. Мак-
Дональда [2, 4, 7, 9], націлені на використання 
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інструментів прикладної соціології – розробку 
програми соціологічного дослідження і, відпо-
відно до неї, проведення самого дослідження. 
Така програма включає методологічну (визна-
чення проблеми, об’єкта та предмета дослі-
дження, його мети та завдання, висунення гі-
потез) та методичну (визначення вибіркової 
сукупності, методів збору інформації та її об-
робка) частини. На застосування інструментів 
прикладної соціології також орієнтована оці-
нка ефективності маркетингових комунікацій 
(ефективності реклами, стимулювання збуту, 
зв’язків з громадськістю, персонального про-
дажу). Крім того, вони включають опитування 
керівників і спеціалістів підприємства щодо 
стану системи маркетингу за спеціально роз-
робленою анкетою.  

Бальні методи оцінки ефективності ма-
ркетингу, запропоновані Р.А. Фатхутдино-
вим [11], передбачають поділ його ефектив-
ності на окремі заходи та підготовку переліку 
критеріїв відповідності структур та концепції 
маркетингу з виставленням балів за кожним 
критерієм. Експертну групу рекомендується 
формувати із декількох висококваліфікова-
них спеціалістів, які знають менеджмент, ма-
ркетинг, економіку. Бажано, щоб у цю групу 
входили 1-2 спеціалісти зі сторони і мене-
джери вищої ланки управління (головні спе-
ціалісти) свого підприємства.  

На теперішній час з’явилася нова група 
методів оцінки ефективності маркетингової 
діяльності – інформаційна, яка передбачає 
використання спеціальних комп’ютерних 
програм. Більшість програмних продуктів 
дає можливість виконувати основні маркети-
нгові завдання (аналіз ринку, товару, прогноз 

і аналіз продажу, планування маркетингової 
діяльності та аналіз її ефективності) і підтри-
мувати типові методи, що застосовуються 
при цьому (Portfolio-аналіз, GAP-аналіз, 
SWOT-аналіз, метод «4P»).  

Зважаючи на те, що система маркетингу 
аграрного підприємства є складно структуро-
ваною (табл. 1), при оцінці ефективності фу-
нкціонування окремих її компонентів з ме-
тою формування загального уявлення про 
результативність маркетингової діяльності 
підприємства доцільно використовувати ди-
ференційований підхід до вибору методик 
отримання тих чи інших показників, які ха-
рактеризують виконання підприємством тих 
чи інших маркетингових функцій. Отже, на 
основі вищенаведеного ми пропонуємо оці-
нювати ефективність маркетингової діяльно-
сті аграрних підприємств за поданою нами 
методикою, в основі якої покладено комплек-
сне використання кількісних, якісних, соціо-
логічних і бальних методів. Спочатку застосу-
ємо соціологічний метод, який ґрунтуються 
на анкетному опитуванні спеціалістів і керів-
ників сільськогосподарських підприємств. 
Потім результати опи-тування переведемо у 
бали, розрахуємо ступінь розвитку їх системи 
маркетингу та доповнимо аналіз визначен-
ням ефективності маркетингової діяльності 
за системою показників, запропонованою ни-
жче. Анкетування відноситься до основних 
методів збору інформації. Основними пере-
вагами анкетного опитування є його економі-
чність і оперативність, а також незалежність 
від особистості інтерв’юєра. Воно забезпечує 
збирання значного обсягу інформації, необ-
хідної для статистичного аналізу.  

 
 

Таблиця 1 
Структура компонентів системи маркетингу аграрного підприємства галузі рослинництва 

Підсистеми маркетингу Складові підсистем 

І. Функціональне забезпечення 
маркетингової діяльності 

Планування та інформаційна система 
Мотивація спеціалістів з комерцій-

них питань 
Розробка стратегії підприємства Контроль ефективності діяльності 

підприємства Організація служби маркетингу 
ІІ. Маркетингові дослідження 

ринкового середовища 
Дослідження конкурентів Дослідження факторів макросере-

довища, кон’юнктури ринку Дослідження ринкових позицій підприємства 
ІІІ. Маркетингові дії підприємс-

тва та їх результати 
Товарна політика Політика збуту продукції 
Цінова політика Політика просування продукції 

Джерело: узагальнено автором 

Для того, щоб отримати значимі з соці-
ологічної точки зору результати, поряд зі ста-
тистичними вибірковими методами викорис-
товується монографічне дослідження. Його 
завдання полягає у детальному аналізі нового 
явища, відсутність інформації про яке робить 
неможливим проведення широкого вибірко-
вого дослідження. Відношення фактичної 
суми балів до максимального значення по ко-
жній підсистемі та в цілому по системі 

маркетингу дає можливість отримати ступінь 
її розвитку за бальною оцінкою: 

Р(СМ) =
Бф(СМ)

Б𝑚𝑎𝑥(CМ)
× 100% (5) 

де Р(СМ) – ступінь розвитку системи ма-
ркетингу аграрних підприємств та підпри-
ємств по зберіганню й переробці продукції 
рослинництва; Бф (СМ) – фактичний бал по 
системі маркетингу; Бmax (СМ) – максималь-
ний бал по системі маркетингу. 
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Система маркетингу вважатиметься роз-
виненою, якщо значення показника Р(СМ) на-
ближатиметься до 100. Оцінку стану маркети-
нгової діяльності та її ефективності доповни-
мо кількісними методами. Для аграрних підп-
риємств, що займаються виробництвом і реа-
лізацією продукції рослинництва, ефектив-
ність маркетингової діяльності ми пропону-
ємо оцінювати за такою системою показників: 
1) відносна ринкова частка стосовно лідера; 
2) ринкова частка підприємства на ринку про-
дукції рослинництва (у межах адміністратив-
ного району); 3) темпи росту обсягів продажу 
продукції рослинництва; 4) ціни реалізації 
продукції рослинництва в середньому по під-
приємству та в розрізі каналів збуту; 5) кіль-
кість покупців продукції (за винятком про-
дажу продукції рослинництва населенню в 
рахунок оплати праці та за оренду майнових і 
земельних паїв), з них постійних; 6) вартість та 
обсяг проданої партії рослинницької продук-
ції 1 клієнту; 7) прибуток з 1 ц проданої проду-
кції рослинництва; 8)  рентабельність про-
дажу продукції рослинництва; 9) рівень рен-
табельності продукції рослинництва; 10) кое-
фіцієнт ефективності з використанням 

ринкової частки та рівня рентабельності. За-
значені показники оцінки маркетингової дія-
льності та її ефективності доцільно розрахо-
вувати у динаміці і незалежно від наявності у 
них відділу маркетингу. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Запропонована методика оці-
нки стану й ефективності маркетингової дія-
льності сільськогосподарських підприємств 
полягає у проведенні анкетного опитування 
керівників підприємств та визначенні кількі-
сних показників стану маркетингової діяль-
ності, отриманих як методами анкетування, 
так і діагностики стану підприємств за звіт-
ними даними. В якості основних показників 
ефективності маркетингової діяльності сіль-
ськогосподарських товаровиробників ми 
пропонуємо використовувати такі: ринкова 
частка підприємства на основних ринках 
продукції, що виробляється, відносна рин-
кова частка стосовно лідера, темпи росту об-
сягів продажу продукції, рентабельність про-
дажу продукції та рівень рентабельності 
підприємства; коефіцієнт ефективності з ви-
користанням ринкової частки та рівня рента-
бельності продукції. 
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Abstract. 
Girzheva O. Methodological principles of marketing activity evaluation at agricultural entities. 
Introduction. One of the most important factors in ensuring the economic stability of agribusiness is marketing 

and marketing activities, so the development of methodological approaches to its evaluation based on a system of balanced 
scores, taking into account the characteristics of the industry, strategic business orientation will allow businesses to imple-
ment operational and strategic goals. tasks for sustainable development based on the implementation of marketing functions. 
The marketing system of the agricultural sector of the economy has its own characteristics, which are determined by the 
specifics of agricultural products, in contrast to industrial enterprises, for which most scientists have developed methods 
for evaluating the implementation of marketing activities and its effectiveness. 

The purpose of the article is to develop methodological principles for evaluating marketing policy and measures for 
its implementation in agricultural enterprises and other business entities. 

Results. In general, the effectiveness of marketing activities is defined as the ratio of total discounted profit received 
from the implementation of marketing activities in each year of the accounting period, to the total discounted costs of these 
activities. Marketing activities are considered effective if the rate of return is higher than the capital rate, and ineffective 
one if it is lower. The proposed method of assessing the status and effectiveness of marketing activities of agricultural en-
terprises is to conduct a questionnaire survey of managers and determine the quantitative indicators of the state of market-
ing activities, obtained by methods of questionnaires and diagnostics of enterprises according to reporting data. 

Conclusions. As the main efficiency indicators of marketing activity of agricultural producers, it is offered to use 
the following: market share of the enterprise in the basic markets of the made production, relative market share concerning 
the leader, growth rates of sales, profitability of sales and profitability of the enterprise; efficiency ratio using market share 
and level of product profitability. 

Keywords: methodology, methods, evaluation, marketing, agricultural entities. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА РІВЕНЬ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ 
 
 

Вовчок С. В. Маркетингові інструменти забезпечення конкурентного розвитку підприємств мо-
локопереробної галузі. 

Вступ. Забезпечення конкурентного розвитку для вітчизняних підприємств молокопереробної галузі набуває 
особливого значення в умовах інтеграції України на світові ринки продуктів харчування, оскільки за таких умов 
спостерігається загострення конкуренції. На сьогоднішній день існує гостра необхідність розвитку вітчизняної 
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молокопереробної промисловості, в основі якої є вітчизняні підприємства, що виробляють продукцію високої якості 
з вітчизняної сировини за доступними цінами. Залучення інвестицій в галузь, перехід на нішове та крафтове виро-
бництво, і, безперечно, пошук ефективних маркетингових підходів роботи з цільовими групами споживачів мають 
формувати ефективні системи забезпечення конкурентним розвитком підприємств молокопереробної галузі. 

Метою статті є обґрунтування маркетингового інструментарію забезпечення конкурентного розви-
тку підприємств молокопереробної галузі. 

Результати. Встановлено, що базовою функцією в системі взаємозв’язків з ринком, яка відповідає за дося-
гнення високого рівня конкурентоспроможності, а відповідно і конкурентного розвитку, є маркетинг, суть якого 
полягає в задоволенні потреб цільових груп споживачів. Запропоновано теоретико-методичний підхід до викорис-
тання сучасних механізмів інноваційного маркетингу, що на відміну від існуючих передбачає розробку адаптова-
ного до молокопереробних підприємства комплексу маркетингу. Обґрунтовано архітектоніку маркетингової си-
стеми формування конкурентоспроможності підприємства молокопереробної галузі, яка відображає 
взаємозв'язки керуючої, керованої, цільової адаптивної підсистем та підсистеми забезпечення, а також компо-
нент, що характеризують зворотній зв’язок та зв’язок із зовнішнім середовищем. Акцентовано увагу на здійсненні 
товарної політики підприємств молокопереробної галузі у складі маркетингових інструментів забезпечення їх 
конкурентного розвитку. Визначено складові механізму вибору окремих напрямів товарної стратегії підприємств 
молокопереробної галузі. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентний розвиток, маркетингові інструменти, товарна політика, під-
приємства молокопереробної галузі. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблема забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємства є комплекс-
ною, складною та багатогранною. У ринко-
вих умовах необхідним є побудова 
прогресивних організаційно-економічних 
механізмів формування систем забезпечення 
конкурентоспроможності та управління нею, 
які б з одного боку забезпечили ефективне 
функціонування підприємств на внутріш-
ньому ринку продуктів харчування та їх дос-
туп до міжнародних ринків, а з іншого боку – 
задоволення потреб споживачів у якісній 
продукції та послугах за доступною ціною. 
Забезпечення конкурентного розвитку для ві-
тчизняних підприємств молокопереробної 
галузі набуває особливого значення в умовах 
інтеграції України на світові ринки продуктів 
харчування, оскільки за таких умов спостері-
гається загострення конкуренції. На сьогодні-
шній день існує гостра необхідність розвитку 
вітчизняної молокопереробної промислово-
сті, в основі якої є вітчизняні підприємства, 
що виробляють продукцію високої якості з ві-
тчизняної сировини за доступними цінами. 
Залучення інвестицій в галузь, перехід на ні-
шове та крафтове виробництво, і, безпере-
чно, пошук ефективних маркетингових під-
ходів роботи з цільовими групами 
споживачів мають формувати ефективні сис-
теми забезпечення конкурентним розвитком 
підприємств молокопереробної галузі. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питанням забезпечення конкурент-
ного розвитку підприємств молокоперероб-
ної галузі, зокрема з позиції маркетингової 
діяльності, присвятили свої наукові пошуки 
такі вітчизняні вчені, як: О. Бабічева, О. Бари-
лович, П. Березовський, К. Блюмська-Данько, 
С. Васильчак, Ю. Данько, Н. Добрянська, 
О.Єранкін, Ю. Зайцев, І. Крюкова, 

О. Красноруцький, В. Лагодієнко, М. Малік, 
О. Ніфатова, Л. Михайлова, Р. Мудрак, 
П. Пуцентейло, А. Рябчук, І. Свиноус, А. Чи-
куркова, І. Яців та інші [1-9]. У наукових пра-
цях даних дослідників сформульовані конце-
птуальні засади, теоретико-методологічні та 
прикладні основи управління процесами 
конкурентного розвитку підприємств, втім, 
динамічний розвиток суспільства змушує ве-
сти постійний науковий пошук інструментів 
побудови ефективної системи управління 
конкурентним розвитком підприємств моло-
копереробної галузі. 

Формулювання цілей статті. Метою ста-
тті є обґрунтування маркетингового інструме-
нтарію забезпечення конкурентного розвитку 
підприємств молокопереробної галузі. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Аналіз світового досвіду вказує на 
те, що за останні два десятиліття виробниц-
тво молока в ЄС постійно зростало та стано-
вило 172 млн т у 2018 р. Найбільш вірогідним 
поясненням цього є те, що система квот, за-
проваджена в 1984 році з метою встановлення 
контролю над збільшенням виробництва мо-
лока, у 2015 року була скасована. Основними 
виробниками молока в Європі є Німеччина 
(19%), Франція (15%), Великобританія (9%), 
Нідерланди (8%), Польща (8%), Італія (8%), Іс-
панія (5% ), та Ірландії (5%), які разом станов-
лять три чверті всього виробництва ЄС. Пере-
важна частина виробленого молока 
доставляється на молокозаводи для подаль-
шої переробки (93%). Серед продуктів, отри-
маних із сирого молока, питне молоко є єди-
ним, що зареєструвало регрес у виробництві. 
Питне молоко включає молоко сире, незби-
ране, напівжирне та знежирене, що не міс-
тить добавок.  

Це пояснюється зміною споживчого по-
питу, який різко змінився за останні роки: 
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споживачі більше цікавляться такими аспек-
тами, як безпечність, користь для здоров'я та 
якість молочних продуктів. Відповідно, зі зме-
ншенням споживання молока на душу насе-
лення та зміною споживчих переваг підпри-
ємства молокопереробної галузі мають 
використовувати інноваційні підходи у роз-
робці продуктів для збільшення продажів та 
підвищення рівня конкурентоспроможності. 
На сьогоднішній день функціональні проду-
кти харчування є однією з найбільш динаміч-
них та інноваційних категорій у харчовій 
промисловості, загальна вартість якої переви-
щує 40 мільярдів доларів США, та демонст-
рує постійний річний приріст продажів. 

Зокрема, до таких видів продукції нале-
жить молоко з бета-казеїном А2, популяр-
ність якого сьогодні у світі зростає. Фермери 
багатьох країн світу почали виробляти мо-
локо А2, особливо для задоволення зростаю-
чого попиту на, як вважають, більш здорову 
альтернативу традиційній молочній продук-
ції, що містить білок А1.  

Орієнтуючись на виробництво молоч-
ної продукції з високим рівнем конкуренто-
спроможності, що буде орієнтована на уніка-
льного цільового споживача, здатного 
заплатити більшу ціну, молокопереробні під-
приємства можуть розглянути варіант конку-
рентного розвитку з використанням цього 
інноваційного продукту. Конкурентоспромо-
жність характеризує перш за все силу підпри-
ємства та його можливість вигравати у конку-
рентній боротьбі. Ми вважаємо, що головним 
рівнем забезпечення конкурентоспроможно-
сті агропромислового комплексу є сільського-
сподарське підприємство, так як агропродо-
вольча продукція є пасивним об’єктом і 
виступає інструментом формування конку-
рентоспроможності сільськогосподарського 
підприємства, а конкурентоспроможність га-
лузей та національної економіки не має інди-
відуального значення, оскільк конкурують не 
галузі і економіки, а окремі підприємства. 

У працях дослідника Данька Ю.І., дове-
дено, що у загальному вигляді маркетингова 
система формування конкурентоспроможно-
сті сільськогосподарського підприємства діє в 
синергетичному поєднанні з виробничою, 
організаційно-управлінською, мотивацій-
ною, фінансово-інвестиційною, інноваційно-
технологічною, антикризовою та інформа-
ційно-комунікаційною системами [4, 5].  

Дослідження показали, що маркетин-
гова система управління конкурентоспромо-
жністю сільськогосподарського підприємства 
розглядається як комплексна і досить складна 
динамічна і ймовірнісна система. Тим самим 

система управління конкурентоспроможні-
стю підприємства розглядається як складова 
частина загальної маркетингової системи 
сільськогосподарського підприємства.  

Запропонована архітектоніка маркети-
нгової системи управління конкурентоспро-
можністю підприємства відображає взаємозв'-
язки керуючої, керованої, цільової 
адаптивної підсистем та підсистеми забезпе-
чення, а також компонент, що характеризу-
ють зворотній зв’язок та зв’язок із зовнішнім 
середовищем.  

У сучасних умовах загострення конкуре-
нтної боротьби підприємствам необхідно роз-
робити реальний механізм стратегічного мар-
кетингового управління конкурентоспро-
можністю з метою збільшення ефективності 
роботи підприємств на конкретному ринку. 

Основна мета управління конкуренто-
спроможністю підприємства полягає у забез-
печенні ефективного функціонування підп-
риємства при будь–яких змінах у його 
внутрішньому та зовнішньому середовищі. 
До базових принципів управління конкурен-
тоспроможністю підприємства найчастіше 
відносять: принцип цільової спрямованості; 
принцип єдності та системності управління 
маркетинговою діяльністю та конкуренто-
спроможністю підприємства; принцип нау-
кової обґрунтованості маркетингового управ-
ління; принцип збереження та розвитку 
конкурентних переваг підприємства; прин-
цип комплексності та гнучкості виробничо–
збутової діяльності підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства 
є результатом, що фіксує наявність конкурен-
тних переваг діяльності. Однак наявність ок-
ремих конкурентних переваг не означає авто-
матичну перевагу у ринковому просторі. 
Тільки в комплексі вони можуть вплинути при 
виборі кращого. Крім того, на конкуренто-
спроможність впливають стратегічні й такти-
чні зміни на ринку, не пов’язані з діяльністю. 

При визначенні конкурентоспромож-
ності підприємства необхідно враховувати 
наступні основні положення: 

1. Методику комплексної оцінки кон-
курентоспроможності підприємства, яка при-
значена для виявлення наявних ресурсів під-
приємства, оцінки ефективності використан-
ня потенціалу конкурентоспроможності і ви-
значення рівня його конкурентоспроможно-
сті відносно підприємств, які функціонують в 
одній галузі і належать одній продуктовій 
групі. 

2. Поняття потенціалу підприємства – 
це сукупність ресурсів, які знаходяться в його 
розпорядженні, за структурно-
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функціональними елементами та елементами 
процесу праці.  

3. Визначення конкурентоспромож-
ності підприємства – це реальна та потен-
ційна спроможність підприємства проекту-
вати, виготовляти та збувати, в тих чи інших 
конкретних умовах, продукцію, яка користу-
ється більш пріоритетним попитом у спожи-
вачів за умови ефективної господарської дія-
льності та її практичної прибуткової 
реалізації в умовах конкурентного ринку [1]. 

Оцінку конкурентоспроможності підп-
риємства рекомендується здійснювати у від-
повідності до чотирьох основних етапів: 

1) оцінка величини потенційної кон-
курентоспроможності підприємства; 

2) оцінка ефективності викорис-
тання потенційної конкурентоспроможності 
підприємства; 

3) розрахунок індексу конкуренто-
спроможності підприємства; 

4) оцінка рівня конкурентоспромож-
ності підприємства. 

Застосування даної методики на прак-
тиці дозволить оцінити: величину потенцій-
ної конкурентоспроможності; ефективність 
використання потенційної конкурентоспро-
можності; відносний рівень конкурентоспро-
можності підприємства в порівнянні з підп-
риємствами конкурентами.  

Однією з особливостей формування то-
варної політики виробничих підприємств є її 
довгостроковість реалізації та тривалий пе-
ріод впливу на діяльність підприємства, що 
обумовлює її стратегічний характер та вима-
гає використання відповідного механізму фо-
рмування товарної стратегії, який проявля-
ється через певну послідовність цього процесу, 
форми та методи його функціонування. В су-
часних умовах товарна політика виробничих 
підприємств повинна мати маркетинговий ха-
рактер. Метою формування їх товарної полі-
тики має стати найбільш повне задоволення 
потреб споживачів у товарах з найменшими 
витратами. Це вимагає комплексного та систе-
много підходів до формування основних мето-
дичних положень управління товарною полі-
тикою підприємств, яка втілюється в ту чи 
іншу стратегію [1]. 

Процес розробки товарної стратегії 
пропонується проводити в такій послідов-но-
сті. На першому етапі слід проаналізувати по-
точний стан та визначити стратегічні на-
прями діяльності виробничого підприємства. 
У швидко змінюваних умовах внутрішнього 
та зовнішнього середовища важливим мето-
дом формування оптимальних стратегічних 
напрямів діяльності є SWOT-аналіз, який 

дозволяє достовірно оцінити сильні та слабкі 
сторони, можливості та загрози підприємс-
тва. Поряд із цим слід провести структуру-
вання цілей через виявлення зв’язків між 
ними та засобами їх досягнення. 

Формування «дерева цілей» дає можли-
вість отримати карту взаємозв’язків майбут-
ніх подій, визначити важливість окремих за-
вдань, що впипливають із поставлених цілей. 
Таким чином формуються пріоритети розви-
тку підприємства. На другому етапі необхі-
дно розробити програму розвитку, встано-
вити масштаби діяльності та основні 
напрями товарної стратегії. Останні мають 
визначатися на тривалий період і можуть фо-
рмуватися в рамках загальної стратегії підп-
риємства в цілому шляхом вибору цільових 
ринків та стратегічних переваг в якості, уні-
кальності та ціні товарів. Цей підхід реалізу-
ється через відомі базові стратегії: переваг у 
витратах, диференціації, концентрації. Тут 
важливо синхронізувати виробничу і марке-
тингову діяльності та запровадити механізм 
систематичного та постійного аналізу потреб 
і вимог споживачів, що стане основою для ро-
зробки ефективних наборів маркетинг-міксу. 

Механізм вибору окремих напрямів то-
варної стратегії має включати: 

1) виявлення товарної проблеми – виве-
дення нового товару на ринок, розширення 
продуктової лінії, модифікацію, диверсифі-
кацію, зняття товару з виробництва та ін.; 

2) проведення маркетингових дослі-
джень з метою виявлення попиту та мотивації 
споживачів щодо окремих видів товару; 

3) розробку ринкової стратегії на базі 
SWOT-аналізу, аналізу маркетингового сере-
довища та ринку. 

Отже, під час формування товарної по-
літики підприємства у процесі ефективного 
управління асортиментом для підвищення 
рівня конкурентоспроможності продукції до-
цільно здійснювати такі заходи: 

- періодично ревізувати наявний асо-
ртимент і приймати рішення щодо конструк-
тивних змін продукції і технології її виробни-
цтва, а також стосовно доповнення 
асортименту новими виробами і зняття заста-
рілих видів продукції з виробництва; 

- проводити безперервний контроль 
впливу зовнішніх чинників щодо спаду та 
зростання попиту на окремі види продукції 
на окремих сегментах ринку, враховувати 
зміни у пропозиціях конкурентів та удоско-
наленні технології виробництва тощо; 

- проводити технічні дослідження 
товарів і процесів їх споживання з огляду на 
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потреби споживачів та стан підприємства на 
ринку; 

- забезпечувати відповідне обслуго-
вування споживачів, які користуються проду-
кцією наявного асортименту, опрацьовувати 
можливості виконання специфічних індиві-
дуальних вимог замовників; 

- забезпечувати необхідну інтенсифі-
кацію зусиль з формування попиту під час 
оцінювання, створювати та пропонувати нові 
товари на ринку та стимулювати різними за-
ходами такий попит; 

- провести цілеспрямований пошук 
ідей нових видів продукції. Таким чином, для 
вітчизняних промислових підприємств пи-
тання підвищення конкурентоспроможності 
продукції та формування товарної ефектив-
ної інноваційної політики є передумовою 
стратегічного розвитку та залишається актуа-
льним на регіональному, національному та 
міжнародному рівнях. 

Висновки.  В процесі дослідження було 
встановлено, що базовою функцією в системі 

взаємозв’язків з ринком, яка відповідає за до-
сягнення високого рівня конкурентоспромо-
жності, а відповідно і конкурентного розви-
тку, є маркетинг, суть якого полягає в 
задоволенні потреб цільових груп спожива-
чів. В роботі запропоновано теоретико-мето-
дичний підхід до використання сучасних ме-
ханізмів інноваційного маркетингу, що на 
відміну від існуючих передбачає розробку 
адаптованого до молокопереробних підпри-
ємства комплексу маркетингу. Було обґрун-
товано архітектоніку маркетингової системи 
формування конкурентоспроможності підп-
риємства молокопереробної галузі, яка відо-
бражає взаємозв'язки керуючої, керованої, ці-
льової адаптивної підсистем та підсистеми 
забезпечення, а також компонент, що харак-
теризують зворотній зв’язок та зв’язок із зов-
нішнім середовищем. Акцентовано увагу на 
здійсненні товарної політики підприємств 
молокопереробної галузі у складі маркетин-
гових інструментів забезпечення їх конкуре-
нтного розвитку. 
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Abstract. 
Vovchok S. Marketing tools to ensure competitive development of dairy enterprises.  
Introduction. Ensuring competitive development for domestic enterprises in the dairy industry is especially important 

in the context of Ukraine's integration into world food markets, as in such conditions there is an intensification of competition. 
Today there is an urgent need for the development of the domestic dairy industry, which is based on domestic enterprises that 
produce high quality products from domestic raw materials at affordable prices. Attracting investment in the industry, the 
transition to niche and craft production, and, of course, the search for effective marketing approaches to work with target groups 
of consumers should form effective systems to ensure the competitive development of dairy enterprises. 

The purpose of the article is to substantiate the marketing tools to ensure the competitive development of dairy 
enterprises. 

Results. It is established that the basic function in the system of market relations, which is responsible for achieving 
a high level of competitiveness and, consequently, competitive development, is marketing, the essence of which is to meet 
the needs of target groups of consumers. A theoretical and methodological approach to the use of modern mechanisms of 
innovative marketing is proposed, which, in contrast to the existing ones, involves the development of a marketing complex 
adapted to dairy enterprises. The architecture of the marketing system for the formation of the competitiveness of the dairy 
industry, which reflects the relationship of control, managed, target adaptive subsystems, as well as components that char-
acterize the feedback and communication with the external environment. Emphasis is put on the implementation of the 
commodity policy of dairy enterprises as part of marketing tools to ensure their competitive development. The components 
of the mechanism of selection of separate directions of commodity strategy of the dairy industry enterprises are defined. 

Key words: competition, competitive development, marketing tools, commodity policy, dairy enterprises. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ НА РІВЕНЬ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ 
 

 

Тєшева Л.В. Моделювання впливу державних інститутів на рівень інноваційного розвитку віт-
чизняного аграрного сектору економіки. 

Вступ. Диференціацію рівнів інноваційного розвитку різних країн традиційно пов’язують з різним рівнем 
розвитку інститутів та інституцій. В цілому першоджерелом даної тенденції варто вважати неспроможність 
саморегулювання ринку як основного механізму ринкової економіки та потребу в підтримці з боку екзогенних ін-
ститутів, представлених насамперед державою. Державі належить окрема роль як надскладному багаторівневому 
інституту, який відрізняється від всіх інших закріпленням повноважень його функціонування та наявністю ме-
ханізмів примусу до дотримання формальних інститутів. 
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Метою статті є встановлення ролі державних інститутів на забезпечення інноваційного розвитку еко-
номіки та моделювання впливу цих інститутів на рівень інноваційного розвитку вітчизняного аграрного сектору 
економіки. 

Результати. В процесі моделювання впливу державних інститутів на рівень інноваційного розвитку віт-
чизняного аграрного сектору економіки встановлено, що найбільше позитивне сприяння здійснює якість регулю-
вання економічних процесів; на другому місці знаходяться процеси забезпечення належного рівня демократії, підз-
вітності та виборності; сильний негативний вплив здійснює відсутність політичної стабільності та військові 
дії; а відсутність кореляції з діями уряду, політикою боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права 
свідчить про неузгодженість взаємодії функціонування зазначених інститутів з галуззю сільськогосподарського 
виробництва. Обґрунтовано, що отримані результати вимагають підсилення уваги до вирішення ключових про-
блем, що передбачає упорядкування власності на землю шляхом завершення реалізації земельної реформи, вдоско-
налення регулювання правових відносин у сфері праці, здійснення гармонізації законодавства у сфері інноваційного 
розвитку, вдосконалення регулювання ціноутворення на сільськогосподарську продукцію тощо.  

Ключові слова: моделювання, державні інститути, інноваційний розвиток, аграрний сектор економіки.  
 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Диференціацію рівнів інноваційного 
розвитку різних країн традиційно пов’язують 
з різним рівнем розвитку інститутів та інсти-
туцій. В цілому першоджерелом даної тенден-
ції варто вважати неспроможність саморегу-
лювання ринку як основного механізму 
ринкової економіки та потребу в підтримці з 
боку екзогенних інститутів, представлених на-
самперед державою. Державі належить ок-
рема роль як надскладному багаторівневому 
інституту, який відрізняється від всіх інших за-
кріпленням повноважень його функціону-
вання та наявністю механізмів примусу до до-
тримання формальних інститутів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різні аспекти інноваційного розвитку 
економіки, у тому числі її аграрного сектору 
досліджувалися О. Амошею, В. Баранчеєвим, 
Г. Бурлакою, Л. Ганущак-Єфіменко, В. Гей-
цем, С. Глазьєвим, І. Глущенком, С. Гуткевич, 
М. Денисенком, М. Єрмошенком, С. Єрохі-
ним, С. Ілляшенком, А. Жаріновою, П. Завлі-
ним, Г. Зінченком, С. Ільєнковою, А. Казанце-
вим, B. Остапюк, Б. Пасхавером, 
А. Пригожиним, П. Саблуком, А. Трифіло-
вою, Р. Фатхутдіновим, Л. Федуловою, С. Фі-
ліним, В. Черняком, К. Янковським та ін. 
Втім, залишається низка невирішених про-
блем, і, наразі, для забезпечення значного 
приросту продуктивності та підвищення рі-
вня інноваційної динаміки аграрного сек-
тору економіки необхідно розробляти ком-
плекси заходів і механізмів активізації 
науково-дослідної діяльності та впрова-
дження її результатів у поточну діяльність аг-
рарних товаровиробників до подальшого на-
рощення та використання стратегічного 
потенціалу інноваційного розвитку в інтере-
сах самої галузі, сільської місцевості та дер-
жави в цілому.  

Формулювання цілей статті. Метою да-
ної статті є встановлення ролі державних ін-
ститутів на забезпечення інноваційного роз-
витку економіки та моделювання впливу цих 

інститутів на рівень інноваційного розвитку 
вітчизняного аграрного сектору економіки. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аграрний сектор являє особливий 
інтерес для української економіки, так як на-
разі виступає основним джерелом доходів від 
експортної діяльності. На жаль, експортна 
продукція даного сектору відрізняється най-
нижчим рівнем доданої вартості, що відобра-
жає негативні тенденції в розвитку націона-
льної економіки. Так, наприклад, 
Ю.Л. Грінченко [1], пропонуючи типи суспі-
льства країн, які розвиваються, виокремлює 
анклавні, індустріалізовані та постколоніа-
льні. Перший тип характеризується залежні-
стю еволюції інститутів від рівня забезпече-
ності факторами виробництва, що 
обумовлює стратифікація суспільства найча-
стіше на користь окремих груп, а її діяльність 
залежить від взаємодії локальних політичних 
інтересів та іноземних інвестицій навколо аг-
рарного сектору та добувної галузі із вираже-
ною експортною спрямованістю обмеженої 
кількості найменувань продуктів із низьким 
ступенем обробки – малою часткою доданої 
вартості. Для реалізації даного виду еконо-
міки необхідно володіти відповідним ресурс-
ним потенціалом, представленим земель-
ними ресурсами, та корисними копалинами. 
Спостерігається взаємозв’язок і взаємопрони-
кнення інноваційних інститутів і зазначених 
сфер виробництва з метою обмеження дос-
тупу до важелів управління для збереження 
власного статусу-кво. Дж. Стігліц запропону-
вав модель «анклавної двоїстої (дуалістичної) 
економіки», де інституційно та структурно 
закріплена соціально-економічна відсталість 
країни, яка виникає шляхом створення гібри-
дного інституційного середовища взаємодії 
через «зрощення» влади і бізнесу. Плануючи 
еліта країни закріплює своє положення, забез-
печуючи власні доходи шляхом інвестування 
в корпоративні анклави. Це призводить до 
виникнення викривлених інституційний 
форм, як наприклад, процеси приватизації 
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державного майна, який і досі здійснюється в 
нашій країні з низьким рівнем економічної 
доцільності та ефективності. Як бачимо, віт-
чизняна економіка повністю відповідає анк-
лавному типу, а пріоритет аграрного сектору 
прийшов на зміну чорній і кольоровій мета-
лургії, галузі яких тривалий період займали 
перші щаблі в рейтингу експорту, підтриму-
ючи у такий спосіб сировинний тип орієнта-
ції. З іншого боку, володіючи унікальними 
природними ресурсами та враховуючи пос-
тійно зростаючий попит на світовому ринку 
на сільськогосподарську продукцію, аграр-
ний сектор, незважаючи на його віднесення 
до групи низькоінноваційних, є перспектив-
ним, враховуючи завдання продовольчої без-
пеки населення. Для забезпечення значного 
приросту продуктивності та підвищення рі-
вня інноваційної динаміки аграрного сек-
тору економіки необхідно розробляти ком-
плекси заходів і механізмів активізації 
науково-дослідної діяльності та впрова-
дження її результатів у поточну діяльність 
малих і середніх сільськогосподарських това-
ровиробників, які якнайбільше вимагають 
підтримки та розвитку, та заохочувати кру-
пні агрохолдинги до подальшого нарощення 
та використання стратегічного потенціалу 
інноваційного розвитку в інтересах самої га-
лузі, сільської місцевості та держави в цілому.  

Міністерство освіти і науки України ви-
ступає центральним органом у сфері іннова-
цій 2014 р., який включає у свою структуру 
Департамент інновації та трансферу техно-
логій, ключовими завданнями якого є встано-
влення стратегічних пріоритетів інновацій-
ної діяльності та відслідковування їх 
досягнення, розвиток інноваційної інфра-
структури та підтримка її суб’єктів, вдоскона-
лення правового регулювання, підтримка 
інноваційної культури, комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності. Крім того 
МОН займається розробкою стратегії розви-
тку вітчизняної освіти всіх рівнів, нормати-
вно-правовим забезпеченням функціону-
вання системи освіти, збором та обробкою 
освітньої статистики, формуванням пропози-
ції та обсягів освітніх субвенцій, державним 
фінансуванням різних видів освіти і стипен-
діального фонду, визначенням державних 
пріоритетів з підготовки та перепідготовки 
освітян, міжнародним співробітництвом у 
сфері освіти і науки тощо [5]. Іншим важли-
вим органом, який займається регулюванням 
надання освітніх послуг в Україні є Націона-
льне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти, основна місія якого є реалізація функ-
ції каталізатору позитивних змін у вищій 

освіті та формування культури її якості. Ос-
новними напрямами діяльності НАЗЯВО: за-
безпечення належної якості освітніх послуг 
шляхом впровадження ефективної проце-
дури їх акредитації, створення внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти, пого-
дження стандартів та розробка критеріїв на 
основі передових світових практик; визнання 
якості наукових результатів шляхом форму-
вання політики доброчесності через упрова-
дження прозорих і ефективних процедур, за-
провадження процедур атестації наукових 
кадрів відповідно світовим стандартам, акре-
дитація спеціалізованих вчених рад; забезпе-
чення системного впливу діяльності Націона-
льного агентства. Незважаючи на окремі 
непорозуміння с МОН, особливо в розрізі 
присудження наукових ступенів, функціону-
вання двох конкуруючих інституцій створює 
значний потенціал зростання якості вищої 
освіти та підвищення фінансової ефективно-
сті її надання з огляду на бюджетне забезпе-
чення. Натомість у сфері науки такої інститу-
ції досі в Україні не створено.  

Міністерство розвитку економіки, торгі-
влі та сільського господарства України, яке 
включає департамент цифрового розвитку 
електронних сервісів, департамент розвитку 
сфери інтелектуальної власності, департа-
мент інвестицій, департамент міжнародної 
співпраці у сфері економіки торгівлі та сіль-
ського господарства, департамент зовнішньо-
економічної діяльності та торговельного за-
хисту, департамент технічного регулювання 
та інноваційної політики. Крім того струк-
тура міністерства включає директорати, ос-
новною функцією яких є забезпечення розви-
тку аграрного сектору економіки України в 
цілому: директорат агропромислового розви-
тку, департамент аграрної політики, дирек-
торат сільського розвитку [6]. 

У структурі Міністерства фінансів Ук-
раїни виділено фонд розвитку інновацій і де-
партамент міжнародних фінансових проек-
тів. Окрему увагу надано питанням 
цифрового розвитку, цифрової трансформа-
ції і цифровізації. Міністерство фінансів Ук-
раїни відповідає за формування та реалізацію 
різних сфер державної політики, серед яких 
варто виділити бюджетну політику, в межах 
якої реалізуються програми фінансування 
науки та освіти відповідно до пріоритетів ро-
звитку держави; податкову та митну полі-
тику, яка включає пільгове оподаткування 
інноваційних сфер діяльності сільськогоспо-
дарських товаровиробників; фінансову полі-
тику в окремих сферах, яка стосується органі-
зації взаємодії з фінансовими посеред-
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никами, включаючи визначення їх ролі та 
підтримку в інноваційному розвиткові аграр-
ного сектору економіки України [7]. 

В межах стратегії розвитку транспорту 
України Міністерство інфраструктури дру-
гим пріоритетом розглядає інноваційний ро-
звиток та глобальні інвестиційні проекти, 
який передбачає модернізацію існуючих і бу-
дівництво нових об’єктів транспортно-логіс-
тичної інфраструктури для надання якісних 
послуг перевезень та зниження їх вартості, за-
безпечення комплексного інноваційного роз-
витку транспорту шляхом реалізації держав-
ної стратегії, запровадження механізму 
стимулювання модернізації інфраструктури, 
удосконалення на законодавчому рівні меха-
нізмів державно-приватного партнерства в 
ході реалізації проектів транспортної інфра-
структури, реалізація програми оновлення 
залізничного рухомого складу, включаючи 
високошвидкісні пасажирські перевезення і 
мультимодальні вантажні. Для аграрного се-
ктору реалізація проектів розвитку логістич-
ної системи сприятиме значному зростанню 
рівня реалізації експортного потенціалу, го-
ловними перепонами чого виступає невідпо-
відність обсягу попиту на зовнішніх ринках 
на сільськогосподарську продукцію пропуск-
ній потужності зазначених систем; 

Міністерство та комітет цифрової тран-
сформації України займається комплексом 
питань з розвитку надання електронних пос-
луг, реалізації Національної програми інфо-
рматизації, забезпечення кібербезпеки, роз-
витку цифрових інструментів протидії 
корупції, електронних реєстрів, координації 
проектів цифрової трансформації, регіональ-
ної цифровізації, системного розвитку на-
дання публічних послуг, функціонального 
розвитку цифровізації, моніторингу та оці-
нки якості надання публічних послуг, циф-
рової інфраструктури, цифрової економіки, 
IT-індустрії, європейської інтеграції, розви-
тку цифрових навичок, правового забезпе-
чення цифрової трансформації. Реалізація 
поставлених даною інституцією цілей страте-
гічного розвитку дозволить забезпечити ефе-
ктивну дифузію знань та інновацій;  

Серед дорадчих органів варто виділити 
Раду з розвитку інновацій, яка утворюється 
для вивчення проблемних питань реалізації 
державної політики щодо інноваційного роз-
витку та ефективної співпраці органів вико-
навчої влади з іншими зацікавленими сторо-
нами в інноваційній діяльності з 
координаційними функціями щодо розвитку 
національної економіки, створення іннова-
ційної інфраструктури та реформування 

сфери інноваційної діяльності шляхом фор-
мування відповідної державної політики, ро-
зробки шляхів вирішення поточних проблем, 
удосконалення нормативно-правового забез-
печення інноваційної діяльності, удоскона-
лення механізмів підтримки інновацій, роз-
робки та впровадження сприятливої 
кредитної, податкової і митної політики у 
сфері інноваційної діяльності тощо.  

Іншим дорадчим органом, але постій-
ним, є офіс залучення інвестицій при Кабі-
неті міністрів України, який був створений 
для залучення в Україну прямих іноземних 
інвестицій та покращення іміджу держави, 
зміцнення стратегічної співпраці між Украї-
ною та іншими державами в межах приват-
них і публічних взаємодій.  

Інституційне середовище інновацій-
ного розвитку аграрного сектору економіки, 
яке ґрунтується на моделі інноваційної еко-
системи, характеризується набором специфі-
чних інституцій. Відповідно до розробленої 
концепції інституційного середовища мно-
жина інститутів об’єднує множину нормати-
вно-правових актів, регламентів, стратегій, 
концепцій та програм, які визначають діяль-
ність суб’єктів. Механізми об’єднують такі по-
няття, як конкуренція, системи фінансу-
вання, управління науковою діяльністю, 
стартап-діяльність, використання прав влас-
ності на землю, підприємницька активність, 
інноваційні агрокластери тощо. Параметри-
чні чинники відображають рівень розвитку 
аграрного сектору України за ключовими ін-
дикаторами впровадження інновацій. Еліти 
представлені крупними землевласниками, 
фермерами, керівниками агропромислових 
підприємств, лідерами сільських громад та 
громадських об’єднань, представниками 
об’єднань сільського зеленого туризму. Най-
чисельнішою є група інституцій, яка об’єднує 
суб’єктів державної влади, науково-освіт-
нього контору, виробничо-промислового ко-
нтору, фінансової підтримки та інноваційної 
інфраструктури.  

Для детермінації ступеню впливу дер-
жавних інститутів на інноваційний розвиток 
аграрного сектору економіки побудовано мо-
делі взаємозв’язку між ними (рис. 1) та обся-
гом виробленої сільськогосподарської проду-
кції (у): 

у = + 2,31х1 – 3,47х2 + 2,94х4  (1) 
Як бачимо, наявним є позитивний 

вплив, властивий інституту підзвітності та де-
мократії, але більшого сприяння надає якість 
регулювання – ці обидва чинники відчутно 
покращилися після 2013 року та ще не дося-
гли найкращих значень 2007 року. 
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Примітка: вихідні значення індикаторів визначено за всесвітніми показниками ефективності державного 

управління (World-wide Governance Indicators (WGI)), розрахунок яких здійснюється Всесвітнім банком за мето-
дикою Кауфмана Д. (Kaufmann D.), Крея А. (Kraay A.), Мастуриці М. (Mastruzzi M.) 

Рис. 1. Динаміка розвитку державних інститутів України  

 

Цілком очевидно, що негативна дина-
міка найгіршого з обраних індикаторів, а 
саме політичної стабільності і відсутності на-
сильства, яка спостерігається після 2013 р., 
від’ємно впливає на результуючу ознаку. Але 
найгіршим результатом проведеного аналізу 
варто вважати відсутність кореляції між рів-
нем ефективності роботи уряду, верховенст-
вом права і боротьбою з корупцією з динамі-
кою результативності функціонування 
аграрного сектору економіки, що відображає 
відсутність узгодженості взаємодії функціо-
нування цих інститутів з галуззю сільськогос-
подарського виробництва. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Отже, вирішальна роль функціону-
вання державних інститутів в ході забезпе-
чення підтримки інноваційного розвитку аг-
рарного сектору економіки України 
обумовила потребу в детермінації характеру 
їх впливу, що було здійснено з використан-
ням інструментарію економіко-математич-
ного моделювання шляхом побудови 

множинної регресійної моделі, на основі якої 
встановлено: найбільше позитивне сприяння 
здійснює якість регулювання економічних 
процесів; на другому місці знаходяться про-
цеси забезпечення належного рівня демокра-
тії, підзвітності та виборності; сильний нега-
тивний вплив здійснює відсутність 
політичної стабільності та військові дії; а від-
сутність кореляції з діями уряду, політикою 
боротьби з корупцією та забезпечення верхо-
венства права свідчить про неузгодженість 
взаємодії функціонування зазначених інсти-
тутів з галуззю сільськогосподарського виро-
бництва. Отримані результати вимагають пі-
дсилення уваги до вирішення ключових 
проблем, що передбачає упорядкування вла-
сності на землю шляхом завершення реаліза-
ції земельної реформи, вдосконалення регу-
лювання правових відносин у сфері праці, 
здійснення гармонізації законодавства у 
сфері інноваційного розвитку, вдоскона-
лення регулювання ціноутворення на сільсь-
когосподарську продукцію тощо.  
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Abstract. 
Teshеva L. Modeling of the impact of state institutions on the level of innovative development in the 

domestic agricultural sector of the economy.  
Introduction. Differentiation of innovative development levels in different countries is traditionally associated with 

different levels of development of institutes and institutions. In general, the primary source of this trend should be consid-
ered as the inability of market self-regulation and the main mechanism of a market economy and the need for support from 
exogenous institutions, represented primarily by the state. The state has a separate role as a super-complex multilevel in-
stitution, which differs from all others by consolidating the powers of its operation and the existence of mechanisms of 
coercion to comply with formal institutions. 

The purpose of the article is to find out the role of state institutions in ensuring the innovative development of the 
economy and modeling the impact of these institutions on the level of innovative development in the domestic agricultural 
sector of the economy. 

Results. In the process of modeling the impact of state institutions on the level of innovative development in the 
domestic agricultural sector of the economy, it was found that the greatest positive assistance is provided by the quality of 
regulation of economic processes; the second place is taken by the processes of ensuring an adequate level of democracy, 
accountability and electability; lack of political stability and military action have a strong negative impact; and the lack of 
correlation with the actions of the government, anti-corruption policy and ensuring the rule of law indicates the incon-
sistency of the interaction of these institutions with the agricultural sector. It is substantiated that the obtained results 
require increased attention to solving key problems, which involves streamlining land ownership by completing land reform, 
improving the regulation of legal relations in the field of labor, harmonization of legislation in the field of innovative devel-
opment, improving regulation of agricultural pricing and more. 

Key words: modeling, state institutions, innovative development, agricultural sector of economy. 
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СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГАРНИХ 
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Невмержицький В. М. Способи та прийоми оцінки конкурентного потенціалу агарних підприємств.  
Вступ. Конкурентний потенціал аграрного підприємства, на відміну від традиційних суміжних понять, 

таких як: потенціал підприємства, економічний потенціал, стратегічний потенціал, варто розглядати як порі-
вняно нову економічну категорію, імплементація досліджень якої на основі прикладних рекомендацій дозволить 
вітчизняним підприємствам галузі значно підвищити рівень конкурентоспроможності власної продукції, поси-
лити свою конкурентну позицію на вітчизняному та зовнішньому ринках й забезпечити довготривале успішне 
стале функціонування на основі росту їх ефективності та фінансової стійкості. Дослідження способів та при-
йомів оцінки конкурентного потенціалу аграрних підприємств дозволяє виявити їх специфічні риси, врахувати 
переваги й недоліки, що покращить стан не тільки окремих суб'єктів господарювання, але й галузі в цілому 

Метою статті є авторська розробка методики та прийомів оцінки конкурентного потенціалу агарних 
підприємств з врахуванням особливостей зовнішнього і внутрішнього середовища зазначених суб’єктів господа-
рювання.  

Результати. Для обґрунтування ефективних рішень щодо розвитку конкурентного потенціалу та під-
вищення ефективності його використання необхідне належне методичне забезпечення визначення його рівня. Про-
ведений аналіз чисельних підходів до його оцінювання дозволяє стверджувати, що одностайне розуміння серед ав-
торів відсутнє. Для досягнення поставлених цілей дослідження, відповідно до структури конкурентного 
потенціалу запропоновано методичний підхід до його оцінювання, який об’єднує зовнішні та внутрішні компоне-
нти. Внутрішні компоненти запропоновано оцінювати як функціональну складову, що об’єднує локальні потен-
ціали та відображає спроможність підприємства як соціально-економічної системи генерувати конкурентні пе-
реваги, та рівень реалізації конкурентних переваг на підприємстві. Зовнішні компоненти запропоновано 
розглядати з точки зору ресурсного забезпечення та ринкової складової. Визначення рівня ресурсного забезпечення 
здійснено крізь призму екологічних і соціальних аспектів. Ринкова складова відображає тенденції динаміки вироб-
ництва та цін на основні продукти сільськогосподарського виробництва. 

Ключові слова: спосіб, прийом, оцінка, конкурентний потенціал, зовнішнє середовище, внутрішнє середо-
вище, інтегральна оцінка конкурентного потенціалу. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді.  Конкурентний потенціал аграр-
ного підприємства, на відміну від традицій-
них суміжних понять, таких як: потенціал 
підприємства, економічний потенціал, стра-
тегічний потенціал, варто розглядати як по-
рівняно нову економічну категорію, імплеме-
нтація досліджень якої на основі прикладних 
рекомендацій дозволить вітчизняним підп-
риємствам галузі значно підвищити рівень 
конкурентоспроможності власної продукції, 
посилити свою конкурентну позицію на віт-
чизняному та зовнішньому ринках й забезпе-
чити довготривале успішне стале функціону-
вання на основі росту їх ефективності та 
фінансової стійкості.  

Дослідження способів та прийомів оці-
нки конкурентного потенціалу аграрних під-
приємств дозволяє виявити їх специфічні 
риси, врахувати переваги й недоліки, що по-
кращить стан не тільки окремих суб'єктів го-
сподарювання, але й галузі в цілому [5].  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідження проблематики щодо оці-
нки потенціалу підприємств проводилися 

рядом дослідників, серед яких варто виокре-
мити праці таких авторів як: Бачевський Б.Є., 
Заблодська І.В., Решетняк О.О., Іванов Ю.Б., 
Маркус О.Е., Кіндрацька Г.І., Білик М.С., За-
гордній А.Г., Краснокутська Н.С., Руде-
нко С.В., Салихова Я.Ю., Сачинська Л.В., Бе-
дін О.В., Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк 
О.І., Орел А.М. та інших. Незважаючи на 
отримані науковцями результати, оцінка 
саме конкурентного потенціалу аграрних 
підприємств має свою специфіку і вимагає 
подальшого розвитку та удосконалення. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є авторська розробка способів та при-
йомів оцінки конкурентного потенціалу ага-
рних підприємств з врахуванням особливос-
тей зовнішнього і внутрішнього середовища 
зазначених суб’єктів господарювання.  

Виклад основного матеріалу. З метою 
розробки інструментарію управління конку-
рентним потенціалом суб’єкта агробізнесу 
була запропонована його структура, яка об’єд-
нує внутрішні та зовнішні складові, де перші 
представлені функціональним потенціалом, 
який віддзеркалює спроможність 
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підприємства як соціально-економічної сис-
теми створювати конкурентоспроможну про-
дукцію і отримувати стійкі конкурентні пере-
ваги, а другі включають ресурсний і ринковий 
потенціали, взаємодія яких формує економіч-
ний потенціал підприємства. Запропонована 
структура виступає основою здійснення оці-
нювання його рівня та обґрунтування напря-
мів розвитку. 

Відповідно до розробленої структури 
конкурентного потенціалу аграрних підпри-
ємств оцінювання повинно включати внутрі-
шні й зовнішні компоненти. Внутрішні стосу-
ються функціонального потенціалу, який 
об’єднує кадровий, інноваційний, маркетин-
говий, виробничий, організаційно-управлін-
ський, фінансовий. Кожна із цих складових ві-
дображається множиною кількісних 
показників, вагомість яких встановлюється 
експертним шляхом. Серед яких такі як: роз-
мір витрат виробництва на гривню валової 
продукції, коефіцієнти рентабельності, пара-
метри матеріалоємності, розміри валового й 
чистого доходу на 1 гектар угідь, продуктив-
ність праці, питома вага інноваційної продук-
ції, питома вага доходу від експорту, доля на 
внутрішньому ринку тощо. Вагомість кожної 
складової також оцінюється експертним шля-
хом із паралельним розрахунком узгодженості 
думок експертів, що передбачає визначення 
коефіцієнта конкордації Кендала. Базою порі-
вняння виступають аграрні підприємства від-
повідного регіону. Враховуючи чисельність 
форм власності й організаційно-правових 
форм, а особливо масштаби діяльності, в зале-
жності від яких діапазон значень ключових ін-
дикаторів сильно варіюється, аналіз доцільно 
проводити в групах, сформованих в результаті 
кластеризації, із значно нижчим рівнем розбі-
жності між об’єктами дослідження.  

Важливим елементом ефективності 
конкурентного потенціалу є забезпечення 
його збалансованості. Окремі шляхи реаліза-
ції цього завдання представлені в роботах [3; 
4], недоліком яких є виключно графічне 
представлення отриманих результатом. Для 
вирішення цього питання необхідно запро-
понувати розрахунок аналітичного показ-
ника. В результаті оцінювання конкурент-
ного потенціалу за складовими проміжними 
значеннями виступають отримані оцінки. В 
рамках авторського підходу до оцінювання 
конкурентного потенціалу пропонується ви-
користання рейтингового методу порівняння 
з конкурентами, де визначення еталону пе-
редбачає вибір умовного підприємства із най-
вищими значеннями показників серед дослі-
джуваних. Отже, найкраще значення буде 

дорівнювати одиниці при попередньому но-
рмуванні вихідних ознак. Всі інші значення 
складових визначатимуть долю від одиниці. 
Відповідно при наявності високого рівня од-
нієї складової у порівнянні з іншими, зага-
льна результативність не досягається тради-
ційною адитивною згорткою, що вимагає 
врахування цього аспекту в рамках дослі-
дження. Показником збалансованості варто 
визнати рівень середнього квадратичного ві-
дхилення інтегральних значень за обраними 
складовими. Кінцеве значення конкурент-
ного потенціалу досліджуваних об’єктів фор-
мується на основі позиціонування підприєм-
ства на матриці розміщення за двома 
параметрами: розрахованим інтегральним 
значенням за всіма складовими з урахуван-
ням їх вагомості й значенням коефіцієнту 
збалансованості, вираженим рівнем середнє 
квадратичного відхилення.  

Додатковим елементом аналізу внутрі-
шнього конкурентного потенціалу виступа-
ють конкурентні переваги, в рамках дослі-
дження яких необхідно визначати 
забезпечення їх розвитку шляхом викорис-
тання наявного конкурентного потенціалу. 
Рівень взаємодії із зовнішнім середовищем ва-
рто розглядати в контексті детермінант 
впливу «національного ромба» М. Портера 
на формування конкурентних переваг.  

Зовнішня складова ресурсного потенці-
алу повинна оцінюватися з врахуванням соціа-
льної та екологічної направленості, що перед-
бачає аналіз рівня розвитку соціальної 
інфраструктури досліджуваної території і еко-
логічного стану сільськогосподарських угідь. 
Крім цих аспектів необхідно розглядати еконо-
мічні передумови розвитку ресурсів функціо-
нування аграрних підприємств. Аналіз цих па-
раметрів доцільно здійснювати, 
використовуючи статистичні дані. Наступним 
елементом оцінювання зовнішнього середо-
вища є опосередкований вплив чинників, які 
створюють умови для формування й викорис-
тання конкурентного потенціалу, до яких тра-
диційно відносять рівень економічної і полі-
тичної стабільності, регуляторний вплив 
держави, податковий тиск, привабливість інве-
стиційного клімату тощо. Цей аналіз передба-
чає виключно експертне оцінювання, яке при 
поєднанні із імітаційним і сценарним моделю-
вання дає можливість реально визначати рі-
вень сприятливості зовнішнього середовища 
для діяльності підприємства в цілому й викори-
стання конкурентного потенціалу. Безпосеред-
ній аналіз ринкової зовнішньої компоненти 
конкурентного потенціалу передбачає аналіз 
часових рядів динаміки виробництва основних 
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сільськогосподарських культур, так як перева-
жна більшість сучасних аграрних виробництва 
зосереджена виключно на рослинництві. Крім 
того для обґрунтування зовнішньоекономіч-
них напрямів аналогічний аналіз доцільно 
проводити за культурами в глобальному масш-
табі.  

Система забезпечення конкурентних 
переваг ґрунтується на аналізі показників 
конкурентоздатності продукції – базових (на-
явних), що відбивають економічний стан під-
приємства, і потенційних (запланованих). Ра-
ціональна політика досягнення 
конкурентних переваг реалізується на основі 
організаційно-економічного механізму. При 

цьому об’єктом управління виступають: орга-
нізаційна підсистема, фінансово – економі-
чна підсистема, технологічна підсистема, еко-
логічна підсистема, соціальна підсистема. 
Інструментальне наповнення процесу забез-
печення конкурентних переваг включає про-
гнозування і стратегічне планування, органі-
заційну структуру, фінансове регулювання, 
мотивацію, контроль, моніторинг. 

Для діагностики конкурентоздатності 
продукції, визначення ваги факторів досяг-
нення конкурентних переваг в практиці гос-
подарювання використовується система кон-
цепцій і моделей (табл. 1.).   

 

Таблиця 1 
Концепції та методи діагностики конкурентоздатності продукції 

Назва концепції/моделі Сутність та значення 
Модель Boston Consultіng 
Group 

Оцінка окремих підприємств відповідно до частки ринку, ринкової позиції з ураху-
ванням стадії життєвого циклу 

PІMS-аналіз 
Конкурентна позиція підприємства відповідно за часткою ринку та якістю продук-
ції, відносна привабливість ринку та структура виробництва 

Метод LOTS Аналіз та ідентифікація широкого кола проблем підприємства 

SWOT-аналіз 

Оцінювання впливу зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей підприєм-
ства у розрізі структури споживчих переваг, ідентифікації та впровадження механіз-
мів реагування на ризики у діяльності підприємства, аналіз конкурентної позиції 
підприємства відносно конкурентів 

PEST-аналіз 
Аналіз впливу макроекономічних факторів економічного, технологічного, соціа-
льно-культурного, політичного та правового характеру.  

Концепція «4Р» 
Порівняння показників за напрямами (продукт, канали збуту, просування на ринку, 
ціна) підприємства з аналогічними показниками конкурентів 

Аналіз конкуренто-спро-
можності за системою 
1111-5555 

Оцінювання рівня конкурентоспроможності, ціни та якості 

Модель зростання то-
вару-ринку І. Ансоффа 

Ідентифікація варіантів розвитку підприємства в частині товару, ринку диверсифі-
кації тощо на основі використання інформації про стан зовнішнього та внутріш-
нього середовищ впливу 

Модель Мак-Кінсі. 
Оцінювання найбільш оптимальної стратегії  розвитку підприємства відповідно до 
конкурентної позиції товару на ринку, результати якого представлені у вигляді мат-
риці «продукто-ринків» 

Багатокутник конкурен-
тоспроможності 

Визначення максимального рівня конкурентоспроможності як фігури з найбільшою 
площею за однаковою кількістю індикаторів конкурентоспроможності 

Метод аналізу GAP, 
Формування стратегії, яка має на меті усунення розбіжностей між прогнозованою 
діяльністю та бажаними орієнтирами розвитку 

Розробка карт стратегіч-
них груп 

Оцінювання ринкової позиції підприємств з використанням кластеризації учасників 
досліджуваного ринку за групами 

Метод факторного ана-
лізу 

Оцінювання існуючих тенденцій та ключових факторів впливу на рівень конкурен-
тоспроможності підприємства на основі використання значного масиву даних 

Метод експертних оцінок 
Оцінювання рівня конкурентоспроможності на основі залучення експертів з викори-
станням кількісних та якісних показників, які суттєво впливають на управлінський 
процес 

Метод еталонів 
Оцінювання конкурентоспроможності на основі гіпотези, сутність якої полягає у 
тому, що простір ознак об’єктів певного класу обмежений у рамках деякої площі; це 
сприяє формуванню еталонного опису класу 

Метод побудови таксоно-
мічного показника 

Оцінювання конкурентоспроможності на основі визначення інтегральної оцінки 
об’єкта, яка включає складну систему показників та реалізується через певні етапи 
(групування даних у матрицю спостережень, стандартизація цих значень, визна-
чення вектора-еталона, ідентифікація відхилення окремого показника від значення 
вектора-еталона, розрахунок інтегрального показника – таксономічного коефіцієнту 
розвитку 

Методика комплексного 
дослідження конкурент-
них переваг підприємства 

Оцінювання конкурентоспроможності з використанням маркетингово-орієнтова-
ного підходу управління, що полягає у аналізі тенденцій розвитку ринку, стану кон-
курентів та потенціалу підприємства 

 
 

Практичне здійснення комплексного 
дослідження конкурентних переваг 

підприємства ілюструє методика, яку пред-
ставили Полтавська Є.О., Іващенко Г. А., 
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Куліков П.М. [7] (табл. 2). За результатами до-
слідження було обґрунтовано авторське ба-
чення вирішення проблеми на основі 

узагальнення існуючої теоретико-методич-
ної бази оцінювання конкурентного потенці-
алу.  

 

Таблиця 2 
Методика комплексного дослідження конкурентних переваг підприємства 

Етапи Інструментарій 

1. Дослідження макросередовища підприємства 
Метод теоретичного узагальнення, 

прийоми SWOT-аналізу і PEST-аналізу 

2. Аналіз середовища безпосереднього оточення й оцінка 
зовнішніх конкурентних переваг підприємства 

Збір і вивчення інформації про характеристики галузі, 
тенденції їхньої зміни 

2.1. Характеристика стану і перспектив галузі Технічні прийоми і засоби обробки інформації (пе-
ревірки, угруповання, систематизації, табличний, 
деталізації й узагальнення), методи і прийоми еко-

номічного аналізу 

2.2. Аналіз конкурентного середовища галузі 

2.3. Аналіз конкурентів 

2.4. Аналіз зовнішніх конкурентних переваг 
Порівняльний аналіз властивостей продукту підп-

риємства – виробника з продуктом конкурентів 
3. Оцінка процесів формування і розвитку конкурентних 

переваг підприємства 
Методи і прийоми економічного аналізу, економіко-мате-

матичні методи 
3.1. Формування системи показників 

конкурентних переваг 
Технічні прийоми і засоби обробки 

інформації 
3.2. Побудова й обґрунтування еталону конкурент-

них переваг підприємства 
Метод еталонів 

3.3. Оцінка конкурентних переваг функціональних 
сфер діяльності підприємства 

Засоби приведення показників у форму, прийнятну 
для порівняння, метод побудови таксономічного по-

казника 

3.4. Оцінка рівня формування і розвитку 
конкурентних переваг підприємства 

Метод побудови таксономічного 
показника, графічний метод 

 
 

Враховуючи специфіку діяльності агра-
рних підприємств, було запропоновано оці-
нювання внутрішньої і зовнішньої складових 
конкурентного потенціалу. За структурними 
якостями внутрішній потенціал визначено як 
функціональний, складовими якого є: вироб-
ничий, інноваційний, кадровий, маркетинго-
вий, організаційно-управлінський, фінансо-
вий. Кожна складова характеризується 
певним колом кількісних ознак з відповідним 
рівнем вагомості, визначеним згідно експерт-
ного підходу з використанням  коефіцієнта 
конкордації Кендала для обґрунтування уз-
годженості думок експертів. 

Детермінація збалансованості рівнів 
усіх запропонованих складових запропоно-
вано визначати через середнє квадратичне ві-
дхилення. Таким чином, ці показники в мат-
ричній формі сприяють визначенню рівня 
внутрішнього конкурентного потенціалу під-
приємств, обраних у якості бази дослідження. 
Окрім цього доцільно здійснити додаткову 
процедуру аналізу, яка стосується внутріш-
ньої компоненти та пов’язана з оцінюванням 
розвитку конкурентних переваг  підприємс-
тва в рамках його конкурентного потенціалу. 
Оцінювання впливу зовнішнього середовища 
визначається через опосередковану дію чин-
ників, які згруповані за характером власної 
природи. Проведення аналізу зовнішньої ре-
сурсної компоненти здійснюється згідно з ла-
нцюгом цінності у формуванні доданої вар-
тості, та передбачає використання 

статистичних методів аналізу екологічних, 
економічних і соціальних умов створення ре-
сурсної бази в рамках конкурентного потен-
ціалу підприємств аграрної галузі.  

Оцінювання зовнішньої ринкової скла-
дової потребує використання часових рядів 
динаміки, які характеризують зміну обсягів 
ринків окремих культур рослинництва. На ос-
нові отриманих результатів дослідження фор-
мується підґрунтя для  ухвалення управлінсь-
ких рішень, спрямованих на забезпечення 
зростання конкурентоспроможності продук-
ції та розвитку конкурентного потенціалу. До-
слідження існуючих методів оцінювання зов-
нішніх змінних, які впливають на рівень 
конкурентного потенціалу, свідчить, що в іс-
нуючих реаліях найбільш доцільним та перс-
пективним є метод експертних оцінок. Це 
обумовлено можливістю даного методу вра-
ховувати багатоаспектний характер зовніш-
ніх процесів, які впливають на діяльність аг-
рарного підприємства та не підконтрольні 
йому. Пропонується наступна систематиза-
ція зовнішніх факторів, які впливають на 
процеси, пов’язані з  формуванням конкуре-
нтного потенціалу (рис. 1). На ухвалення об-
ґрунтованих управлінських рішень впливає 
ступінь інформованості керівного апарату, 
обсяг, якість, структурованість та релевант-
ність управлінської інформації. Завдяки оці-
нюванню рівня конкурентного потенціалу 
можливе здійснення обґрунтованого вибору 
та реалізація конкурентних стратегій, які є 
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ефективними на певній множині ринків, 
здійснення прогнозування стратегічних на-
прямів розвитку підприємства. Розроблена 
авторська модель оцінювання конкурентного 
потенціалу містить у собі складову, 

представлену через синергію аналізу конку-
рентних переваг і функціональної складової. 
Процес оцінки функціональної складової 
ґрунтується на основі множини локальних 
потенціалів. 
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Мікроеконо-
мічного рівня 

постачальники, ємність ринку, тип ринку за ознакою умов 
конкуренції, стан логістичної інфраструктури, умови конку-
ренції на ринку ресурсів, наявність потенційних інвесторів, 
інновації 

Макроеконо-
мічного рівня 

валютний курс, політична стабільність, стан розвитку фінан-
сового ринку, інфляція, екологічна ситуація, правове регу-
лювання, демографічні, участь у процеси науково-техніч-
ного прогресу, державна політика в частині регулювання 
інноваційно-інвестиційної діяльності 

Фактори над-
національ-
ного харак-

теру 

правила торгівлі, тарифні та нетарифні обмеження у торгі-
влі з країнами-партнерами, світові ціни 

Рис. 1. Зовнішні фактори впливу інноваційно-інвестиційний  
потенціал конкурентоспроможності 

 
 

З метою формування достовірної та 
несуперечливої інформації стосовно рівня 
функціональної складової конкурентного по-
тенціалу, на нашу думку, є доцільним кількі-
сний аналіз з використанням відносних інди-
каторів, які характеризують певні локальні 
потенціали в системі конкурентного. Оскі-
льки вихідні індикатори мають різну розмір-
ність, була проведена стандартизація даних з 
метою розрахунку середніх значень. Рівень 

конкурентного потенціалу було визначено як 
середнє значення усіх розрахованих величин 
локальних потенціалів.  

Розкид отриманих значень серед дос-
ліджуваних підприємств представлено відпо-
відно до розподілу значень інтегрального ко-
ефіцієнту конкурентного потенціалу 
аграрних підприємств відповідно до частоти 
серед діапазонів (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Розподіл значень інтегрального коефіцієнту інноваційно-інвестиційного  

потенціалу конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу  
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Для більшості підприємств (34%) харак-
терне значення коефіцієнту від -0,191 до -
0,018. Проміжок значень від -0,018 до -0,369 ви-
значає 24,4% підприємств. Значення показ-
ника вище середнього характерно для 30,2% 
підприємств серед досліджуваної вибірки. 
Щоб визначити точні діапазони та якісну оці-
нку рівня інноваційно-інвестиційного потен-
ціалу конкурентоспроможності підприємств, 
необхідно, щоб отримані значення підпоряд-
ковувалися закону нормального розподілу. 

Методика комплексного дослідження 
конкурентних переваг аграрного підприємс-
тва включає групу методів дослідження мак-
росередовища підприємства, аналізу середо-
вища безпосереднього оточення і оцінки 
зовнішніх конкурентних переваг підприємс-
тва, оцінки процесів формування і розвитку 
конкурентних переваг підприємства. Одним 
з найбільш перспективних методів в оцінці 
зовнішніх детермінант конкурентного потен-
ціалу визнано метод експертних оцінок. Це 
зумовлено багатоаспектністю процесів 
впливу на підприємство зовнішніх сил.  

Висновки. Для обґрунтування ефекти-
вних рішень щодо розвитку конкурентного 

потенціалу та підвищення ефективності його 
використання необхідне належне методичне 
забезпечення визначення його рівня. Прове-
дений аналіз чисельних підходів до його оці-
нювання дозволяє стверджувати, що однос-
тайне розуміння серед авторів відсутнє. Для 
досягнення поставлених цілей дослідження, 
відповідно до структури конкурентного по-
тенціалу запропоновано методичний підхід 
до його оцінювання, який об’єднує зовнішні 
та внутрішні компоненти. Внутрішні компо-
ненти запропоновано оцінювати як функціо-
нальну складову, що об’єднує локальні поте-
нціали та відображає спроможність 
підприємства як соціально-економічної сис-
теми генерувати конкурентні переваги, та рі-
вень реалізації конкурентних переваг на під-
приємстві. Зовнішні компоненти 
запропоновано розглядати з точки зору ресу-
рсного забезпечення та ринкової складової. 
Визначення рівня ресурсного забезпечення 
здійснено крізь призму екологічних і соціаль-
них аспектів. Ринкова складова відображає 
тенденції динаміки виробництва та цін на ос-
новні продукти сільськогосподарського виро-
бництва. 
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Nevmerzhytskyi V. Methods and techniques for assessing the competitive potential of agar enterprises.  
Introduction. The competitive potential of an agricultural enterprise, in contrast to traditional related concepts, 

such as: enterprise potential, economic potential, strategic potential, should be considered as a relatively new economic 
category, the implementation of research based on applied recommendations will allow domestic enterprises to significantly 
increase their competitiveness. products, strengthen their competitive position in domestic and foreign markets and ensure 
long-term successful operation based on the growth of their efficiency and financial stability. The study of methods and 
techniques for assessing the competitive potential of agricultural enterprises allows to identify their specific features, take 
into account the advantages and disadvantages, which will improve the condition not only of individual businesses but also 
the industry as a whole.  

The purpose of the article is the author’s development of methods and techniques for assessing the competitive 
potential of agar enterprises, taking into account the peculiarities of the external and internal environment of these entities.   

Results. To substantiate effective decisions on the development of competitive potential and increase the efficiency 
of its use, it is necessary to provide appropriate methodological support for determining its level. The analysis of numerical 
approaches to its evaluation suggests that there is no unanimous understanding among the authors. To achieve the objec-
tives of the study, in accordance with the structure of competitive potential, a methodical approach to its evaluation is 
proposed, which combines external and internal components. It is proposed to evaluate internal components as a functional 
component that combines local potentials and reflects the ability of the enterprise as a socio-economic system to generate 
competitive advantages, and the level of realization of competitive advantages in the enterprise. External components are 
proposed to be considered in terms of resource provision and market component. The level of resource provision is deter-
mined through the prism of environmental and social aspects. The market component reflects trends in production dynamics 
and prices for basic agricultural products. 

Keywords: method, reception, estimation, competitive potential, external environment, internal environment-
higher, integral estimation of competitive potential. 
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СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

 

Застрожнікова І. В. Структурні зрушення в кадровій політиці аграрних підприємств в умовах 
діджиталізації.  

Статтю присвячено аналізу структурних змін в кадровій політиці аграрних підприємств, імпульсом для 
яких стала діджиталізація. Кадровий потенціал розглянуто як діяльний фактор підвищення конкурентоспромо-
жності аграрних підприємств в умовах зміни характеру виробництва, переходу від традиційних технологій до 
гнучких виробничих комплексів. Показано, що використання digital-технологій в усіх сферах діяльності призвело 
до трансформації якісних характеристик трудових ресурсів. Запропоновано евентуальний підхід до управління 
людськими ресурсами в нестабільному зовнішньому середовищі. Його застосування призводить до переструкту-
рування організаційної структури менеджменту персоналу (керівництва організації, лінійних керівників, кадро-
вих служб), набуття нею ознак простоти, децентралізації, гнучкості. Виділено найбільш актуальні завдання слу-
жби управління персоналом аграрного підприємства, серед яких: аналіз кадрового потенціалу і потреби в персоналі; 
маркетинг кадрів; планування і контроль ділової кар’єри; професійна і соціально-психологічна адаптація 
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працівників; управління трудовою мотивацією; аналіз і регулювання групових і особистих взаємин; управління 
виробничими і соціальними конфліктами; інформаційне забезпечення системи кадрового управління; оцінка і пі-
дбір кандидатів на вакантні посади; правові питання трудових відносин; ергономіка й естетика праці. У відпо-
відності до завдань представлено систему управління персоналом через сукупність підсистем зі специфічним фу-
нкціональним наповненням. Представлено модель поточного стану системи управління персоналом виробничої 
організації, де в якості базових елементів (складових) запропоновано прийняти: систему цілей організації, пото-
чний кількісний і якісний стан її персоналу і поточний кількісний і якісний стан системи робочих місць. Сфор-
мульовано напрями змін у процесах управління персоналом як відповідь на виклики діджиталізації (цифрова робоча 
сила, цифрове робоче місце, цифровий HR), а також напрямки діджиталізації самого процесу управління персоналом 
(застосування інтегрованих мобільних додатків й автоматизація HR процесів; цифрова інтеграція з хмарними си-
стемами; HR-аналітика та Big Data; застосування VR-технологій; штучний інтелект). 

Ключові слова: кадрова політика, кадровий потенціал, аграрне підприємство, діджиталізація, digital-те-
хнології, людські ресурси. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У період, коли діджиталізація впли-
ває на всі галузі нашого життя, аграрний сек-
тор не є винятком. Новітні технології розро-
бляються чи не щодня. Вся агроінформація 
поступово оцифровується та аналізується. 
Розвиток діджиталізації в управлінні розвит-
ком кадрового потенціалу серед вітчизняних 
підприємств потребує застосування досвіду 
зарубіжних країн, що орієнтуються на опти-
мізацію бізнесу, дієві IT-рішення, забезпе-
чення якості персоналу. Новітні ідеї, ініціа-
тиви та програми мають бути інтегровані в 
стратегію діяльності компанії та підвищу-
вати інноваційну привабливість бізнесу. Го-
ловними напрямами розвитку систем управ-
ління в умовах діджиталізації менеджменту 
мають стати: сприяння прискоренню іннова-
ційних ініціатив, прогностичний моніто-
ринг ринкового середовища, оцінка чинни-
ків впливу на конкурентоспроможність 
компанії, розроблення дорожніх карт на ос-
нові галузевих пріоритетів та клієнтського 
досвіду. Разом із цим має відбуватися форму-
вання кадрового потенціалу, комплексна си-
нхронізація всіх видів діяльності, розвиток 
культури та компетенцій інформаційного 
обміну, модернізація ІТ-систем, застосування 
аналітики та Big Data. Освоєння кадрового 
потенціалу підприємств аграрного сектору 
відбуватиметься найбільш ефективно, якщо 
забезпечити одночасне освоєння всіх його 
складових. З огляду на це актуалізуються пи-
тання пошуку і відбору найбільш ефектив-
них ресурсів, інструментів і технологій роз-
витку підприємств. Трансформацій зазнає 
роль персоналу у реалізації інноваційних бі-
знес-процесів підприємств. Автоматизація і 
функціонування віртуального середовища 
обумовлюють застосування відповідних під-
ходів до системи управління персоналом.  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Значний внесок у дослідження про-
блем, пов’язаних із системою управління ка-
дровим потенціалом, здійснено такими 
зарубіжними вченими: М. Амстронг, 

Б. Беккер, Г. Десслер, П. Друкер, Є. Маслов, 
М. Мескон, М. Хучек. Проблематику викори-
стання інноваційних підходів у формуванні 
стратегії розвитку персоналу аграрного під-
приємства та інші аспекти управління кадро-
вим потенціалом опрацьовано у роботах віт-
чизняних науковців, зокрема: Ж. Балабанюк 
[1], В. Безсмертної [2], І. Бузька, Ю. Д’яченка, 
О. Немишкала [3]  Н. Верхоглядової, М. Русі-
єнко [4], В. Гриньової [5], О. Третяка [6] тощо.  

Однак, аналіз наукової літератури із за-
значеної проблематики свідчить про те, що 
окремі питання, пов’язані з управлінням кад-
ровим потенціалом, потребують подальшого 
дослідження. Недостатня увага приділяється 
теоретичним і практичним аспектам страте-
гічної орієнтації сільськогосподарського під-
приємства та завдання управління персона-
лом із застосуванням цифрових технологій 
використання новітніх підходів в управлінні 
кадровим потенціалом підприємства. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є аналіз структурних змін у кадровій 
політиці аграрних підприємств в умовах роз-
витку digital-технологій.  

Виклад основного матеріалу.  
Успіх в конкурентній боротьбі на ринку 

товарів і послуг зумовлює прагнення вироб-
ничих організацій активізувати діяльність з 
розвитку свого кадрового потенціалу. Важли-
вою складовою частиною цього курсу є підви-
щення рівня роботи з кадрами шляхом впро-
вадження нових організаційних форм і 
методів, що враховують ринкові відносини. 
Якщо організація хоче «вижити», мати конку-
рентоспроможний персонал і підвищувати 
ефективність своєї діяльності, то їй життєво 
необхідно у межах формування кадрової по-
літики передбачити перелік практичних за-
ходів, спрямованих на сталий і планомірний 
розвиток співробітників всіх категорій.  

Широке використання digital-техноло-
гій в усіх сферах діяльності призвело до того, 
що трудові ресурси придбали нові якості: 
з’явилася велика кількість освічених праців-
ників з новим ставленням до праці. В умовах 
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конкурентної боротьби виграє той, хто зміг 
забезпечити власні потреби у відтворенні ро-
бочої сили більш високої якості. Людина 
стала розглядатися як джерело досягнення 
конкурентних переваг, а управління людьми 
– як засіб проведення у життя стратегії підп-
риємства [7]. У країнах з розвиненою еконо-
мікою корпоративне і державне регулювання 
відтворення робочої сили націлене на фор-
мування нових за якістю та структурою люд-
ських ресурсів. Сучасна практика великих 
підприємств в економічно розвинених краї-
нах свідчить, що техніко-організаційні за-
ходи і зусилля для підвищення конкуренто-
спроможності не дають бажаного ефекту, 
якщо вони не концентруються  на людському 
факторі. 

У 80-х рр. XX століття відомі американ-
ські вчені Т. Піттерс і Р. Уотерман сформулю-
вали висновки, що лягли в основу нової кон-
цепції управління людськими ресурсами: 
орієнтація на дію; постійне задоволення пот-
реб споживача; підтримка самостійності і під-
приємництва; розгляд людей як головного 
джерела підвищення продуктивності праці 
та ефективності виробництва; проста органі-
заційна форма [8].  

Нами запропоновано евентуальний під-
хід до управління людськими ресурсами (від 
англ, слова «eventual»). Евентуальний підхід 
використовується у спонтанних нестандарт-
них ситуаціях при нестабільному зовніш-
ньому середовищі і призначений більшою мі-
рою для малого і середнього бізнесу з 
високим рівнем конкуренції. Він спрямова-
ний не стільки на керівництво підприємств, 
скільки на весь персонал організації. . Модель 
евентуального управління максимально ви-
користовує потенційні можливості людських 
ресурсів за рахунок грамотної мотивації робі-
тників на горизонтальні переміщення, підви-
щення кваліфікації, виконання декількох ви-
дів робіт без залучення додаткових фахівців 
за широкої спеціалізації виробництва. Осно-
вою евентуального управління є процес від 
визначення можливостей до їх реалізації, 
який повинен здійснюватися на всіх організа-
ційних рівнях. Стратегії, ресурси, рішення 
служать для розвитку евентуального підходу 
до управління людськими ресурсами. Орга-
нізаційна структура при такому підході хара-
ктеризується простотою (мінімально мож-
ливу кількість ієрархічних ступенів), 
децентралізацією та гнучкістю. Працівники, 
а не формальні процедури визначають успіх 
організації. Вагоме значення мають профе-
сійні знання та особисті контакти в середині 
організації. Рішення часто засновані на 

інтуїції, а не на раціональному розрахунку та 
пов’язані з ризиком. Працівники самостійно 
приймають рішення у межах своєї компетен-
тності. Контроль з боку керівництва спрямо-
ваний на кінцеві результати, використову-
ються ефективні комунікації між 
керівництвом і іншими членами організації. 

Евентуальне управління необхідно по-
чати з впровадження наступних ідей: 

- корпоративне навчання. Це не просто 
вивчення інструкцій і підвищення кваліфіка-
ції. Перш за все – це досвід, так як тільки з до-
свідом набувається практичне знання. Досвід 
приходить не тільки у процесі безпосеред-
нього навчання професійним навичкам, але і 
при використанні емуляційних методик нав-
чання виробничого персоналу (наприклад, 
комп’ютерне і рольове моделювання вироб-
ничих процесів, «case studies»). Співробіт-
ники організації повинні знати, що це колек-
тивний процес і розвиток відбуваються при 
обміні знаннями; 

- спільність цінностей і світогляду. 
Якщо корпоративна культура – сукупність 
критеріїв, цінностей і підходів, що не сфор-
мульована і не прийнята всіма учасниками 
команди, то обмін знаннями неможливий; 

- якість життя. Вона виражається у під-
вищенні почуття задоволеності працею у 
прагненні підвищити свою кваліфікацію, 
тобто сприяти поліпшенню якісних характе-
ристик робочої сили.  

Трансформацій зазнає роль персоналу 
у реалізації інноваційних бізнес-процесів під-
приємств. Автоматизація і функціонування 
віртуального середовища обумовлюють за-
стосування оптимізаційного підходу до сис-
теми управління персоналом. Утвердження 
інтелектуалізації праці ґрунтується на заса-
дах безперервного навчання, володіння іно-
земними мовами, цифрової грамотності, кре-
ативності, роботи в команді, широкопро-
фільності, мобільності персоналу тощо. Це 
вимагає якісних змін в організації та управ-
лінні виробництвом на всіх його рівнях і у 
всіх ланках. Нині процес управління в органі-
зації не може бути ефективним без чітко на-
лагодженої роботи служби управління персо-
налом. Завдання, що покликана вирішувати 
ця служба, багато в чому визначаються необ-
хідністю переходу від екстенсивного способу 
відтворення трудових ресурсів до їх інтенси-
вного формування, розподілу, перерозпо-
ділу, використання і розвитку. Основою їх 
ефективного вирішення є науково обґрунто-
ваний процес управління персоналом органі-
зації, розроблений і реалізований на принци-
пах системного підходу. За оцінками фахівців 
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на межі XXI століття у роботі служб управ-
ління персоналом підприємств, організацій і 
установ різних галузей було зайнято понад 
400 тис. осіб. Різке збільшення чисельності 
працівників кадрових служб за останні п’ять 
років не призвело до бажаних результатів, 
пов’язаних з підвищенням ефективності ро-
боти даних підрозділів. 

Підвищення ролі персоналу і зміну ста-
влення до нього пов’язано з глибокими пере-
твореннями у виробництві. Традиційна тех-
нологія була спрямована на прагнення звести 
до мінімуму можливості втручання людини в 
технологічні процеси та орієнтувалася на ви-
користання низької кваліфікації. Це призво-
дило до економії витрат, пов’язаних з най-
мом, навчанням і оплатою робочої сили. 
Наукові концепції організації праці та управ-
ління виходили з меж цих вимог і виробни-
чий процес відрізнявся слабкою залежністю 
від суб’єктивного фактора виробництва. 

В цих умовах велику частину обсягу ро-
біт з управління персоналом виконували лі-
нійні керівники підрозділів. На відділи кад-
рів, як основний структурний підрозділ з 
управління кадрами в організації, були пок-
ладені в основному, завдання прийому і зві-
льнення кадрів, а також організації їх нав-
чання, підвищення кваліфікації та перепід-
готовки. Для вирішення останніх створюва-
лися відділи підготовки кадрів або відділи на-
вчання. У цих умовах відділи кадрів не були 
ні методичним, ні інформаційним, ні коор-
динуючим центром кадрової роботи. 

Нині традиційна технологія поступа-
ється місцем гнучким виробничим комплек-
сам, наукомістким виробництвам і робототе-
хніці. Результатом їх впровадження є 
підвищення частки керівників, фахівців і ро-
бітників високої кваліфікації. Зростає варті-
сна категорія обсягу капіталу, що приво-
диться в рух одним працівником. 

Змінюється зміст трудової діяльності у 
бік зниження навичок фізичного маніпулю-
вання предметами і засобами праці і зрос-
тання значення концептуальних навичок. 
Сучасне виробництво все більше вимагає від 
робочих якостей, що не тільки не формува-
лися в умовах поточно-масового виробниц-
тва, а й навмисно зводилися до мінімуму, що 
дозволяло спростити працю і здешевити вар-
тість робочої сили. Відмінною рисою сучас-
ного виробництва виступає його висока сту-
пінь залежності від якості робочої сили, форм 
її використання, рівня залученості до справ в 
організації. 

В нових умовах для кожної виробничої 
організації найбільш актуальними стають ті 

завдання служби управління персоналом, що 
в умовах командно-адміністративної системи 
розглядалися як другорядні. До них слід від-
нести: аналіз кадрового потенціалу і потреби в 
персоналі; маркетинг кадрів; планування і ко-
нтроль ділової кар’єри; професійну і соціа-
льно-психологічну адаптацію працівників; 
управління трудовою мотивацією; аналіз і ре-
гулювання групових і особистих взаємин; уп-
равління виробничими і соціальними конфлі-
ктами; інформаційне забезпечення системи 
кадрового управління; оцінку і підбір канди-
датів на вакантні посади; правові питання тру-
дових відносин; ергономіку і естетику праці. 

Сучасну роль служби управління пер-
соналом характеризують такі особливості. 
По-перше, кадровою роботою, під впливом 
економічних умов, змушені займатися ор-
гани управління на всіх рівнях управління – 
керівництво організації, лінійні керівники і 
кадрові служби. По-друге, управління персо-
налом стає основою ефективного викорис-
тання трудових ресурсів організації, важли-
вим джерелом отримання прибутку. По-
третє, в нових умовах змінюється роль і місце 
служб управління персоналом, що пред’яв-
ляє до їх співробітників, якості та ефективно-
сті роботи більш високі вимоги. 

Аналізуючи процес управління персона-
лом у виробничій організації можна зробити 
висновок про повну його відповідність озна-
кам системи і правомочності виділення сис-
теми управління персоналом як складової ча-
стини (підсистеми) системи управління ви-
робничої організацією. При цьому цілі систе-
ми управління персоналом повинні бути ув’я-
зані, з одного боку, з цілями функціонування і 
розвитку виробничої організації; з іншого 
боку, з потребами працівників організації. 

Під системою управління персоналом 
організації будемо розуміти систему, в якій 
реалізуються функції управління персона-
лом та яка включає підсистему лінійного ке-
рівництва, а також низку функціональних пі-
дсистем, що спеціалізуються на виконанні 
однорідних функцій [9, с. 98]. До числа най-
важливіших функціональних підсистем сис-
теми управління персоналом виробничої ор-
ганізації слід віднести: підсистему 
планування і маркетингу персоналу, підсис-
тему управління наймом і обліком персо-
налу, підсистему управління трудовими від-
носинами, підсистему забезпечення 
нормальних умов праці, підсистему управ-
ління розвитком персоналу, підсистему уп-
равління мотивацією праці персоналу, підси-
стему управління соціальним розвитком, 
підсистему розвитку організаційної 
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структури управління, підсистему правового 
забезпечення системи управління персона-
лом, підсистему інформаційного забезпе-
чення системи управління персоналом. 

Залежно від розмірів організацій зміню-
ється структура системи і склад функціональ-
них підсистем. У невеликих організаціях 
один структурний підрозділ може викону-
вати функції декількох функціональних під-
систем, а у великих – функції кожної підсис-
теми, як правило, виконує окремий 
підрозділ. 

Об’єктом управління персоналом є здіб-
ності, професійні можливості людини, що по 
праву розглядаються як стратегічні активи 
виробничої організації. В сучасних умовах 
управління персоналом не можна зводити до 
обмеженого набору дій, що традиційно вико-
нували кадрові служби організацій. Дане по-
ложення випливає з розуміння того, що уп-
равління персоналом являє собою складний 
творчий процес, в якому взаємодіють багато 
організаційних, соціально-психологічних, 
правових, економічних, моральних та інших 
факторів. Складність процесу управління 

персоналом викликає необхідність пошуку 
способів його неускладненого уявлення і 
опису. Мета – адекватне відтворення струк-
тури, властивостей, стану, взаємозв’язку і від-
носин елементів, що безпосередньо мають 
значущий вплив на усі характеристики влас-
тиві досліджуваному процесу. 

За допомогою елементів моделювання, 
що дозволяють встановити взаємозв’язок і 
взаємовідносини основних елементів процесу 
управління персоналом підприємства, нами 
представлено модель системи управління пе-
рсоналом. На рис. 1 наведена спрощена мо-
дель поточного стану системи управління пе-
рсоналом виробничої організації. 

У спрощеній моделі поточного стану 
системи управління персоналом виробничої 
організації в якості базових елементів (скла-
дових) пропонується прийняти: систему ці-
лей організації, поточний кількісний і якіс-
ний стан її персоналу і поточний кількісний і 
якісний стан системи робочих місць. При фо-
рмуванні спрощеної моделі повинен бути ре-
алізований принцип відповідності складових 
її елементів. 

Система цілей організації 
Керована система 

Об’єкт управління: 
мета виробничого 

підприємства 

Об’єкт управління: пер-
сонал виробничого під-

приємства 

Об’єкт управління: система 
робочих місць виробничого 

підприємства 
Керуюча система 

Рис. 1. Спрощена модель поточного стану системи управління персоналом виробничого 
підприємства 

Джерело: складено автором 
 

Досягнення відповідності, що забезпе-
чує необхідні передумови для ефективного 
здійснення процесу управління, можливо 
при зміні стану як окремих складових, так і їх 
поєднань у систему управління персоналом 
виробничої організації. Структурна реорга-
нізація служб управління персоналом вироб-
ничих організацій і їх функціональне збага-
чення стали нині  завданнями першорядної 
важливості, що вимагають наукового, мето-
дичного та організаційного рішення. Важли-
вим фактором, що впливає на зміну структур 
діючих систем управління персоналом виро-
бничих організацій, є широке впровадження 
і використання в практичній діяльності су-
часних інформаційних технологій. 

Сьогодні спостерігаються значні інфор-
маційні перевантаження, що відчувають пра-
цівники служб управління персоналом у про-
цесі роботи з людьми і робочою 
документацією. Фахівці стверджують, що 
співробітники кадрових служб щодня витра-
чають на роботу з документами та іншою ін-
формацією до 75% робочого часу. Тому важ-
ливою є орієнтація керівників і працівників 

служб управління персоналом на підви-
щення інтенсифікації та результативності їх 
праці не тільки у межах використання нових 
підходів, прийомів і методів праці, а й за ра-
хунок більш широкого застосування в прак-
тиці кадрової роботи інформаційних систем, 
реалізованих на базі сучасних інформацій-
них технологій . 

Впровадження digital-технологій (авто-
матизованих інформаційних технологій) при-
зводить до скорочення документообігу у служ-
бах управління персоналом виробничих 
організацій до 40%. Важливість даного на-
пряму автоматизації обумовлена необхідністю 
оперативного і якісного вирішення завдань пі-
дбору, розстановки, планування і розвитку ка-
дрів, завдань обліку та звітності. Перехід до 
практичного використання автоматизованих 
ІТ звільняє працівників від рутинних проце-
дур організації інформації про кадри, забезпе-
чує підвищення обґрунтованості прийнятих 
планових і оперативних рішень. 

Автоматизовані інформаційні техноло-
гії (АІТ) вже сьогодні нерідко є базовим елеме-
нтом організаційно-управлінських струк-тур 
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систем управління персоналом виробничих 
організацій. Метою проектування і впрова-
дження АІТ є підвищення результативності 
функціонування системи управління персо-
налом виробничої організації, за рахунок по-
ліпшення використання наявних ресурсів, що 
досягається за рахунок мобілізації резервів, що 
не знайшли використання раніше у силу об-
межених можливостей традиційних методів і 
засобів управління. Підвищення ефективності 
функціонування досягається за рахунок під-
вищення якості вирішення завдань управ-
ління, поліпшення використання ресурсів всіх 
наявних видів (матеріальних, фінансових, тех-
нічних, кадрових) і раціоналізації діяльності 
персоналу управління. Автоматизована інфо-
рмаційна технологія являє собою людино-ма-
шинну систему, що забезпечує автоматизова-
ний збір і обробку інформації з 
використанням сучасних засобів обчислюва-
льної техніки і зв’язку, а так само застосування 
економіко-математичних методів в процесі ви-
рішення основних завдань управління. 

Дослідження показали, що діджиталіза-
ція управління персоналом передбачає зміни, 

що відбуваються у трьох напрямах:  
1) цифрова робоча сила (залучення пра-

цівників з інноваційним типом мислення, лік-
відація цифрового розриву у навичках, забез-
печення постійного удосконалення знань, 
вмінь, навичок за допомогою сучасних техно-
логій);  

2) цифрове робоче місце (створення ро-
бочого середовища, що забезпечує високу про-
дуктивність праці, можливості збору інформа-
ції щодо виконання завдань, використовує 
сучасні засоби комунікацій та підтримує зво-
ротній зв’язок з працівниками);  

3) цифровий HR (трансформація функ-
цій управління персоналом на основі новітніх 
комп’ютерних технологій, використання ци-
фрових інструментів, програмних продуктів).  

Варто також акцентувати увагу на на-
прямах діджиталізації для трансформації про-
цесу управління персоналом (табл. 1), які мо-
жуть передбачати: застосування інтегрованих 
мобільних додатків й автоматизацію HR про-
цесів; цифрову інтеграцію з хмарними систе-
мами; HR-аналітику та Big Data; застосування 
VR-технологій; штучний інтелект.   

Таблиця 1 
Особливості використання цифрових технологій в управлінні персоналом 

Функції 
Напрями впровадження цифрових техно-

логій 
Результати 

Рекрутмент 
Використання соціальних мереж, сайтів по-

шуку роботи для збору інформації, ство-
рення та публікування вакансій. 

Створення бази даних потенційних претендентів, 
розширення можливостей залучення працівників 

«нової» якості. 

Адаптація 
Використання геймефікації та єдиної плат-

форми. 

Акумулювання всієї необхідної для роботи інфор-
мації, в тому числі про компанію та паролі, графік 
роботи, план офісу, посадові інструкції, компенса-

ційну системи на єдиній платформі. 

Мотивація 

Акумулювання інформації про особистісні 
особливості, цінності і переваги працівни-
ків та використання її для мотиваційних 

програм. 

Забезпечення вищого рівня мотивації працівника 
на основі використання нових прогресивних форм 

і методів мотивації. 

Розвиток персо-
налу 

Проходження освітніх курсів через мобільні 
додатки, створення електронної платфо-

рми для навчання. 

Забезпечення безперервності освіти; різноманіт-
ність вибору форм та методів навчання у зручний 

час та місці; вивільнення ресурсів HR-відділу. 

Оцінювання 
персоналу 

Проведення електронного тестування, за-
безпечення оцінювання у режимі реального 

часу онлайн. 

Забезпечення прозорості та об’єктивності процесу 
оцінювання знань, вмінь та навичок співробітни-

ків. 

Контролю-
вання 

Використання цифрових інструментів з ме-
тою збирання звітності щодо усіх процесів 

та виконання завдань на підприємстві. 

Можливість оцінити ефективність діяльності кож-
ного працівника; забезпечення зворотного зв’язку 

з працівниками. 
 

Таким чином, цифрова трансформація 
бізнесу впливає на управління персоналом, а 
діджиталізація цього процесу відбувається кі-
лькома способами: від етапів залучення та на-
бору персоналу до автоматизації процесів уп-
равління персоналом та керування даними. 
При цьому ефективний процес цифрової тра-
нсформації управління персоналом на підп-
риємстві передбачає врахування існуючих мо-
жливостей та загроз з виробленням на цій 
основі ефективної стратегії діджиталізації. 
Втім, впровадження передових HR-технологій 

в практиці діяльності вітчизняних підпри-
ємств здійснюється фрагментарно та не послі-
довно, спостерігається значний обсяг розбіж-
ностей щодо бачення необхідності змін серед 
вищого та лінійного керівництва, що вимагає 
глибокого аналізу та оцінки ефективності іс-
нуючого досвіду і розстановки акцентів у здій-
сненні HR-менеджменту.  

Соціальні, мобільні, аналітичні та хма-
рні інструменти корисні лише в тому випадку, 
якщо їх застосовують працівники. Управління 
персоналом в умовах діджиталізації повинно 
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починатися з потреб співробітників та їх дос-
віду як користувачів нових цифрових техно-
логій. Водночас інформація про управління 
персоналом повинна бути автоматизованою 
частиною цифрової платформи управління 
персоналом, яка повинна надавати менедже-
рам інформацію в режимі реального часу, а та-
кож створювати керівникам можливості ана-
лізу в реальному часі, зменшуючи час, 
витрачений на звіти, та збільшуючи час, який 
кадровики та керівники підприємств витрача-
ють на аналіз даних та вирішення проблем.  

Висновки. Останніми роками в Україні 
простежується посилення розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій, глобаліза-
ція суспільних процесів. На зміну традицій-
ним соціально-трудовим відносинам, що 

ґрунтувалися на принципах ієрархічності та 
централізації, приходять інноваційні, спря-
мовані на оперативне реагування на зміни, а 
також на розробку антикризових заходів. Такі 
чинники функціонування підприємств свід-
чать про утвердження засад їх інноваційного 
розвитку, сутність якого полягає в оновленні 
корпоративних знань про управлінську на-
уку, динамічних здібностей кадрового потен-
ціалу підприємства у найбільш взаємовигід-
ний спосіб для бізнесу і суспільства. 
Закладається основа для формування пара-
дигми розвитку управління персоналом, змі-
стом якої є трансформація класичного бізнес-
процесу «управління кадровим потенціалом» 
на підприємствах в умовах digital-технологій. 
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Abstract. 
Zastrozhnіkova I. Structural changes in the human resources policy of agricultural enterprises in the 

conditions of digitalization. 
The article considers the analysis of structural changes in the personnel policy of agricultural enterprises, the impe-

tus for which was digitalization. Human resources are considered as an active factor in improving the competitiveness of 
agricultural enterprises in terms of changing the nature of production, the transition from traditional technologies to flexible 
production facilities. It is shown that the use of digital technologies in all spheres of activity has led to the transformation 
of qualitative characteristics of labor resources. A possible approach to human resource management in an unstable external 
environment is proposed. Its application leads to the restructuring of the organizational structure of personnel management 
(management of the organization, line managers, personnel services), its acquisition of signs of simplicity, decentralization, 
flexibility. The most urgent tasks of the personnel management service of the agricultural enterprise are highlighted, among 
which: analysis of personnel potential and personnel needs; personnel marketing; business career planning and control; 
professional and socio-psychological adaptation of employees; work motivation management; analysis and regulation of 
group and personal relationships; management of industrial and social conflicts; information support of the personnel man-
agement system; evaluation and selection of candidates for vacant positions; legal issues of labor relations; ergonomics and 
aesthetics of work. In accordance with the tasks, the personnel management system is presented through a set of subsystems 
with a specific functional content. The model of the current state of the personnel management system of the production 
organization is presented, where as basic elements (components) it is proposed to accept: the system of goals of the organi-
zation, the current quantitative and qualitative state of its personnel and the current quantitative and qualitative state of 
the workplace system. The directions of changes in the processes of personnel management as a response to the challenges 
of digitalization (digital workforce, digital workplace, digital HR), as well as directions of digitalization of the personnel 
management process (application of integrated mobile applications and automation of HR processes; digital integration 
with cloud systems) HR-analytics and Big Data; application of VR-technologies; artificial intelligence. 

Key words: personnel policy, personnel potential, agricultural enterprise, digitalization, digital technologies, hu-
man resources. 
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СТИЛІСТИКА СУЧАСНОЇ РЕКЛАМНОЇ ГРАФІКИ 
 

 

Краля В. Г., Прокопенко В. Ю., Римар О. Г. Стилістика сучасної рекламної графіки. 
Вступ. Графічні, колористичні, пластичні, мовні, композиційні засоби покликані створювати й забезпе-

чувати естетику рекламної продукції відповідно до форми і змісту. Останнім часом набула розквіту реклама, у 
якій екстравагантні оголошення ставлять за мету запам’ятовування будь-якою ціною. Однак, асоціації та образи, 
що виникають внаслідок перегляду реклами, іноді переважають власне товар, і така реклама не завжди досягає 
комерційної мети. 

Мета статті проаналізувати стилістику рекламної графіки залежно від культурно-мистецьких проце-
сів в Україні та світі, змін естетичних смаків суспільства 

Результати. В роботі показано вплив художніх стилів на рекламну творчість і генезис рекламної графіки 
як форми соціокультурних комунікацій. Також виявлено важливі чинники розвитку стилістики рекламної гра-
фіки: залежно від провідних стильових течій у культурі певних періодів змінювалися візуальні засоби реклами. 
Узагальнення, систематизація і класифікація емпіричного матеріалу рекламних звернень XVIII – початку ХХІ 
ст. дозволили дійти висновку про суттєве запозичення рекламою стильових ознак образотворчого та декорати-
вно-прикладного мистецтва. Національний вектор і художні особливості мистецтва в Україні проявилися у та-
ких національно орієнтованих стилях, як українське бароко, український модерн, український авангард, поєднуючи 
світові тенденції та етномистецькі традиції. Етнокультурні чинники у рекламі пройшли складний шлях від 
повного нівелювання за часів СРСР до свідомого залучення глибинних цінностей традиційного мистецтва у худо-
жньому проектуванні на початку ХХІ ст.  

Висновки. З проведеного стилістичного аналізу впливу етномистецьких традицій на розвиток реклами 
зроблено висновок, що існує суттєва прогалина в дослідженнях інших науковців щодо впливу декоративного мис-
тецтва на розвиток кольорографіки та орнаментики в рекламній графіці. Використання геометричних стилі-
зованих мотивів у контексті українських колористичних традицій можливе й необхідне в сучасній рекламі не 
лише для ідентифікації Української держави у світовому соціокультурному просторі, а, головним чином, для під-
вищення національної самосвідомості, збереження і збагачення власної культури. 

Ключові слова: рекламна графіка, візуальні комунікації, цифрова стилістика рекламної графіки, етноми-
стецькі традиції, рекламний дизайн. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Величезна кількість різноманітної 
візуальної інформації в умовах соціокультур-
ної динаміки потребує подальшого її опра-
цювання та класифікації. Фахівці зазначають, 
що у рекламі продовжує переважати хаотич-
ний і непрофесійний підхід, який можна на-
звати стильовим хаосом – це схильність до ба-
гатого ілюстрування, прагнення поєднати в 
одному творі різні композиційні принципи, 
форми, запозичені з різних історичних епох, 
культур (ажурні орнаментальні плетіння 
арабського походження, орнаменти бароко, 
ткацтво, комп’ютерні текстури, погано стилі-
зовані природні форми та ін.). Однак, графі-
чні, колористичні, пластичні, мовні, компо-

зиційні засоби повинні створювати й забезпе-
чувати естетику рекламної продукції відпо-
відно до форми і змісту. Останнім часом на-
була розквіту реклама, оголошення якої 
навмисно пістряві, екстравагантні та ставлять 
за мету запам’ятовування будь-якою ціною. 
Однак, така реклама не завжди досягає коме-
рційної мети і товар потім може не купува-
тися, тому важливішими виявляються не пре-
рогативи товару, а ті асоціації та образи, котрі 
він викликає у споживачів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Рекламна графіка є різновидом функціо-
нально спрямованої комунікативної діяльно-
сті, однак, оцінюючи переважну більшість 
українських рекламних звернень, можна 
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стверджувати: поки що вони виконані нижче 
середнього рівня і пригадати їх фактично не-
можливо через відсутність творчих підходів, 
естетичності, стилістичної витриманості, ла-
конічності та гармонійності. Малочисельні 
наукові публікації в Україні не розкривають 
повною мірою історико-мистецтвознавче під-
ґрунтя рекламної графіки, а розглядають, на-
самперед, комерційну рекламу і мають опи-
совий характер. Науково-популярні та 
навчальні видання К. Бове, В. Євстафьєва, 
О. Лідовської, С. Проніна, Є. Ромата, А. Ві-
ллер, У. Веллса, Ф. Шаркова спрямовані на 
керівників фірм, підприємців, рекламістів, 
студентів, які навчаються за відповідними 
спеціальностями, а не на дизайнерів реклам-
ної галузі. Брак аналітики щодо можливих 
шляхів розв’язання естетичних проблем рек-
лами, заперечення практиками теорії й мето-
дології дизайну спричинили незначну ефек-
тивність української реклами, засвідчили 
відсутність національного стилю та іміджу 
нашої країни у рекламних засобах. 

Формулювання цілей статті. Мета да-
ної студії проаналізувати стилістику реклам-
ної графіки залежно від культурно-мистець-
ких процесів в Україні та світі, змін 
естетичних смаків суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Стиль – 
це єдність змісту, образної системи та худож-
ньої форми; художньо-пластична однорід-
ність предметно-просторового або візуально-
інформаційного середовища, що складається 
в ході розвитку матеріальної і художньої ку-
льтури як єдиного цілого. Стиль у житті – ці-
лісний прояв конкретного поведінкового 
типу з певною інтенсивністю життя, чітко ви-
раженими соціально-психологічними ри-
сами людини (або групи людей). Стиль – спі-
льність ідейно-художніх особливостей різно-
видів мистецтва визначеного періоду, націо-
нальна особливість творів мистецтва, окремі 
специфічні художні ознаки об’єктів матеріа-
льної культури, творчість одного чи групи 
художників, яка відрізняється індивідуаль-
ними рисами.  

Стиль як вираження специфічного ха-
рактеру творчої діяльності виник на ранніх 
стадіях розвитку суспільства, однак теорети-
чно був осмисленим лише близько двох сто-
літь тому. Найбільш очевидними ознаками 
того чи іншого стилю є своєрідність компози-
ційних схем, засобів побудови форми, вико-
ристання декору і колірних сполучень, навіть 
форматів. Відрізняють історичні стилі (зок-
рема, готику, бароко, класицизм, модерн, ар-
деко, авангард, постмодернізм) або географі-
чні (єгипетський, античний, африканський, 

японський, східний, скандинавський, україн-
ський) [1,2].  

Стиль – це не лише зовнішні компози-
ційні ознаки, стиль стосується змісту, він офор-
млює і завершує його в екзистенційно-образну 
систему життя індивіда та суспільства, стиль – 
це усталена система, це візуальна культура. Ни-
зка дослідників розглядають стиль як ідеологію 
форми, як засіб художньо-проектного мис-
лення, як прояв світосприйняття епохи, побу-
дову і ритм її буття, зокрема О. Шпенглер нази-
вав стиль «пульсом самоорганізації культури» 
[3]. Книга Шпенглера повідомила світу про ку-
льтурний занепад і присмерк європейської ци-
вілізації, яка обрала пріоритетом науково-тех-
нологічний практицизм. 

Так само, як стиль архітектурного сере-
довища певної епохи впливає на формування 
стилю образотворчого мистецтва, він впливає 
й на формування стилю в дизайні, елементах 
декору та в рекламі. Стиль став сьогодні гну-
чкішим, мобільнішим, більш відкритим 
впливам ззовні. Безумовно, це завдяки єди-
ному «інформаційному полю», в якому нині 
існує цивілізація. Новітні тенденції розпо-
всюджуються по світу, приживаючись або 
зникаючи, модифікуючись або залишаючись 
незмінними в кожній окремо взятій країні.  

Стиль у дизайні, зокрема в рекламній 
графіці, є художньо-пластичною однорідні-
стю предметно-просторового або візуально-
інформаційного середовища та його елемен-
тів як єдиного цілого. Його характерною 
ознакою виявляється порівняна постійність. 
Рекламна графіка у дизайнерських творах на-
повнюється семантико-символічною стиліс-
тикою, що має тісний зв’язок із історичними 
загально-естетичними стандартами та відпо-
відає ціннісно-естетичним характеристикам. 
У дизайні стильове вирішення часто має кон-
цептуальний характер і виражає творчу пла-
тформу (поп-арт, хай-тек, ретро, кантрі та 
ін.). У сучасному дизайні важко знайти точне 
наслідування якому-небудь з історичних сти-
лів. Найчастіше використовують тільки ок-
ремі деталі «великих» стилів або беруть за ос-
нову певний стиль і вільно трактують його в 
дусі сучасних уявлень, користуючись при 
цьому візуальними засобами, новітніми мате-
ріалами та технологіями, створюючи еклек-
тичні поєднання та нові естетичні цінності.  

Рекламну графіку як стилістику інфор-
маційного повідомлення визначимо засо-
бами організації площини (наявністю компо-
зиційного центру, візуальною рівновагою 
елементів, симетрією/ асиметрією, стати-
кою/ динамікою, ритмікою, контрастом/ ню-
ансом), колірною гамою, фактурою, зобража-
льними засобами (фото/ рисовані елементи/ 
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шрифтові елементи/ комбінація цих засобів), 
наявністю ознак певного художнього стилю. 
Для стилістичного аналізу необхідно чітко 
розмежовувати композиційне, колористичне, 
шрифтове та стильове вирішення. Вивчення 
усталених ознак художніх стилів, виявлення 
узагальнених характеристик значно впливає 
на розуміння історико-культурологічних 
процесів у мистецтві і, відповідно до цього, за-
кономірностей розвитку рекламної графіки .  

Аналізуючи фундаментальні змістові 
характеристики стилеутворення в культурі 
постмодернізму, О. Берегова зазначає, що 
орієнтиром, своєрідним духовним кодом у 
мистецтві на межі століть є стиль – поняття, за 
допомогою якого можна підійти до найбільш 
кардинальних аспектів творчого мислення, 
особливостей естетико-філософських погля-
дів мистців і цілих художньо-історичних 
епох. Наприкінці ХХ ст. смисл поняття 
«стиль» звужується до моделі, знаку, лаконіч-
ної формули [4].  

В умовах соціокультурної динаміки мо-
жна спостерігати і деяку «розмитість» стильо-
вих напрямів або взагалі їх відсутність, що уза-
гальнено визначається терміном «постмодер-
нізм» як наявність характерного еклектизму в 
постіндустріальному суспільстві та розмаїття 
художніх пошуків другої половини ХХ – поча-
тку ХХІ ст. Це явище виникло як ідея пере-
осмислення культурної перенасиченості в єв-
ропейському суспільстві, де зростала кількість 
інформації, втрачалися звичні орієнтири, ви-
никала потреба у співвіднесенні традиційних 
і нових цінностей. На першому етапі постмо-
дернізм відрізнявся великою кількістю теоре-
тичних, часто суперечливих положень, вико-
ристовувався у сфері художньої культури, 
згодом отримав більш-менш однорідне тлума-
чення (еклектизм як пастиш – основа постмо-
дернізму, його культурна парадигма), почав 
використовуватися для характеристик певних 
тенденцій у філософії, науці, релігії, політиці, 
рекламі, способі життя і в цілому для періоди-
зації культури, відображає співіснування різ-
номанітних стилів у мистецтві, архітектурі та 
дизайні, отримавши узагальнену назву «скла-
дний культурний бульйон».  

В. Глазичев, аналізуючи авангард ХХ ст., 
зазначав, що його основною рушійною силою 
була богемна самосвідомість, яка полягала в ін-
тернаціоналізації, неухильному відриві від по-
передніх досягнень мистецтва та освіти, прин-
циповому самовираженні, тяжінні до усної 
культури та сприйняття інформації. Постмо-
дернізм зіграв суттєву роль в розмитті міцної 
авангардистської ідеології, але став концеп-
цією нового еклектизму, стрімко 

поширюючись і замінюючи світ «тексту» на 
світ «образу», все більше набуваючи рис шоу-
бізнесу [5].  

В онлайн-словнику візуальних мис-
тецтв [6] постсучасність відрізняють від сучас-
ності тим, що постсучасність вбачає в мину-
лому не просто передумову, а свою невід’ємну 
складову, це злиття того, що є, і того, що було. 
Інший важливий момент – пошук в минулому 
того, що загублено в сьогоденні. Зрозуміло, 
йдеться про культурні досягнення, які постсу-
часність зводить воєдино. Поняття сучасності 
– завоювання Нового часу як епохи, що про-
тиставила себе до попередніх періодів розви-
тку суспільства. Саме тоді виник історизм – 
вимога розглядати явище в конкретних умо-
вах його виникнення і в світлі загального руху 
вперед. У культурно-естетичному плані пост-
модернізм виступає як освоєння досвіду худо-
жнього авангарду («модернізму» як естетич-
ного феномену). Однак на відміну від 
авангарду, постмодернізм повністю стирає 
межи між сферами духовної культури та рів-
нями свідомості, між «науковим» і «буден-
ним», між «високим мистецтвом» і «кітчем». 

У постіндустріальному суспільстві з не-
скінченними можливостями технічного відт-
ворення існування мистецтва в його колиш-
ніх класичних формах стає під питанням. 
Сучасний художник ніколи не має справи з 
«чистим» матеріалом – останній завжди тим 
чи іншим чином культурно освоєний, відтак 
твір ніколи не є первинним, він існує лише як 
мережа алюзій на інші твори, а значить, як су-
купність цитат. Постмодернізм свідомо пере-
орієнтовує естетичну активність з творчості 
на компіляцію, цитування і художню інтерп-
ретацію, з оригінальних творів на колаж. При 
цьому стратегія постпостмодернізму не зво-
диться до тотального заперечення – наш час 
стверджує необхідність більш складних форм 
гармонії та мислення, що враховують зрос-
тання ентропії. Критики розмірковують про 
крихкість художньої культури ХХІ ст., коли 
втрачають силу традиційні уявлення про га-
рмонійність, цілісність, органічність і зрозу-
мілість творів. Для мистецьких практик хара-
ктерні невизначеність, плюралістичність, 
культ неясностей, свідомих помилок або про-
пусків, деканонізація, відсутність психологіч-
них і символічних глибин, відмова від образо-
творчого початку та схиляння до 
неопримітивізму, змішування високого і ни-
зького жанрів, стильовий синкретизм, «теат-
ральність» загалом для сучасної культури.  

Зауважимо, що нині ефективна реклама 
потребує якраз таки оригінальності та худож-
ньої образності, проте сучасна українська дру-
кована реклама для масового ринку, у 
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більшості випадків, перевантажена елемен-
тами, дисгармонійна за кольором і демонструє 
відсутність художнього смаку. Аналогічні кіт-
чеві зразки переповнюють і міське середо-
вище. Наступний недолік, який можна зазна-
чити, – це невдале композиційне вирішення: 
немає композиційного центру, рекламна пло-
щина перевантажена різноманітними елемен-
тами, шрифтові блоки погано скомпоновані 
та не прочитуються на пістрявому кольоро-
вому тлі. Іншим суттєвим недоліком є дисба-
ланс між естетикою реклами та її комерцій-
ною ефективністю: можна навести багато 
зворотних прикладів, коли рекламне звер-
нення побудовано за законами композиції, але 
воно не спрацьовує, товар не купується, тому 
що візуально рекламну ідею не вирішено, не 
здійснено позиціонування, не знайдено моти-
ваційних раціональних або емоційних момен-
тів впливу на певну аудиторію споживачів. 

Відмінність полістилізму від еклектики в 
тому, що він є загальноестетичною категорією, 
співіснуванням кількох стилістичних напря-
мів у певній галузі мистецтва, новим засобом 
універсалізації досвіду художньої культури та 
мистецької спадщини поколінь. Термін вжи-
вають О. Лагутенко (до української книжкової 
графіки), Т. Кара-Васильєва (до декоративно-
прикладного мистецтва), В. Бичков (до сучас-
ного мистецтва), В. Глазичев (до формоутво-
рення об’єктів дизайну та архітектури). В су-
часній рекламній графіці полістилізм можна 
зустріти на прикладі таких сполучень: функ-
ціонального та етнічного стилів, вінтажного й 
етнічного, але найчастіше – поп-арту та псев-
донаціонального, неопримітивізму і псевдона-
ціонального. Це стосується всіх засобів рекла-
много інформування (друкованої, зовнішньої 
та інтернет-реклами, упаковки тощо). Наба-
гато ліпша ситуація з рекламною графікою в 
мінімалістичному або функціональному сти-
лях, які базуються на кращих надбаннях євро-
пейських дизайнерів: контрастні колірно-то-
нальні сполучення, підкреслено асиметричні 
композиції з використанням геометричних 
елементів у багатьох різновидах рекламної 
продукції, сувенірах, обкладинках журналів і 
книжок, календарях, каталогах, запрошеннях. 

Варто зазначити, що особливо проблем-
ним виявляється питання про стильові риси, 
естетичні параметри та критерії оцінки сучас-
ного мистецтва та рекламної продукції. Пост-
модернізм має власні типологічні ознаки: ви-
користання будь-яких готових форм від 
художніх до утилітарних, поширення фотог-
рафії і комп’ютерних спецефектів, свідоме по-
рушення співрозмірних величин зображаль-
них елементів, запозичення ідей з інших видів 
мистецтва, рімейк, інтерпретація, комбінація, 

фрагментарність, епатаж, інсталяція, колаж-
ність та тиражування. Нині рамки постмодер-
нізму розширено, формуються нові стилісти-
чні тенденції в архітектурі, мистецтві, дизайні 
та рекламі за рахунок свідомої еклектики, об-
разно-асоціативного підходу у використанні 
елементів, поширюються метафоричність, ам-
бівалентність, візуальні парадокси, іронія, на-
дання старим формам нового контексту, сут-
ність колірної гармонії ускладнюється, 
збільшується різноманіття жанрів, переосмис-
люються художні традиції, не заперечуються 
співіснування різних культурних систем і діа-
лог культур. 

Неокласицизм, гранж, гламур, гіперреа-
лізм, поп-арт на сьогоднішній день у реклам-
ній графіці широко не представлені. Вони є 
стилями, які орієнтуються на окремі категорії 
споживачів або субкультури, зокрема: неок-
ласицизм характерний для реклами дорогих 
меблів, текстилю, годинників або елітних 
парфумів; стиль гранж орієнтований на під-
літків та молодь, чорними неохайними напи-
сами імітуючи графіті; гламуризація дівчат і 
молодих жінок відбувається в глянсових жур-
налах переважно за допомогою фотографій 
атрибутів розкішного життя – реклами одягу, 
взуття, аксесуарів, парфумів, косметики, меб-
лів, яскравої біжутерії. 

Досліджуючи окремо образно-стильові 
ознаки цифрових медіа, варто підкреслити, 
що всі стилістичні проблеми, характерні для 
реклами кінця ХХ ст., перейшли в інтернет-
простір: насамперед, це перевантаженість 
елементами, строкатість, колірна дисгармо-
нія, часто візуальна примітивність та відсут-
ність естетичності. Сучасні WEB-ресурси зде-
більшого демонструють стилістику, 
наближену до кітчу, поп-арту або неопримі-
тивізму. Ендрю Вернік у книзі «Рекламна ку-
льтура» показує, як впливає реклама на су-
часну культуру, оскільки медіа 
розповсюджують візуальну стилістику та ку-
льтурні цінності, в результаті чого просу-
вання товарів і послуг змінило характер усіх 
форм суспільного життя в контексті постмо-
дернізму. Він зазначає, що специфічна нови-
зна візуальної реклами полягає не в тому, що 
вона просто відходить від певної раціоналіс-
тичної норми, а в тому, що її демонстраційна 
функція розширилася до стадії відвертої сим-
волічної ідентифікації, перетворюючи про-
дукт на культурний тотем, фетиш.  

Стилі та техніки не мають особливого 
значення для ейфорійного зображення то-
вару, головними стають наші здатності про-
читати знаки цих мальовничих звернень. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, звертаючи особливу увагу 
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на художньо-естетичні проблеми рекламної 
графіки, доходимо висновку, що викорис-
тання візуальних засобів повинно бути орієн-
тованим на цільову аудиторію з урахуванням 
певних естетичних ідеалів, мистецьких 

трендів та стилістичних тенденцій. Рекламна 
продукція для масового споживача також по-
винна мати естетичний рівень і виконувати 
культурно-виховну функцію. 

 

Література. 

1. Прищенко С. Теорія та методологія дизайну: навч.-метод. посібник. Київ: Альтерпрес, 2010. 208 с. 
Сер.: Бібліотека дизайнера. 

2. Бітаєв В. Естетична природа українського менталітету: соціокультурний аспект .Вісник ДАКККіМ. 
1999. №3. С.9–14. 

3. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2-х т.; пер. с нем. Москва: 
Мысль, 1998. 

4. Берегова О. Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні в ХХІ ст.: монографія. 
Київ: Інст. культурології НАМУ, 2009. 184 с. 

5. Глазычев В. Авангард ХХ века – сдвиги оценок. В сб.: Труды МАрхИ. Москва, 2003. Т.3. С. 159–163. 

6. Visual Arts Glossary. The Museum of Modern Art. URL: www.moma.org. 

7. Сапенько Р. Искусство рекламы в современной культуре: монография. Київ: Типография «Кля-
кса», 2005. 295 с. 

8. Пучков А. Класичне життя і сучасне жевріння поняття «стиль» у мистецтвознавстві. Художня куль-
тура і мистецька освіта: традиції і сучасність: матер. VII Міжнародної науково-творчої конф. Київ: НАКККіМ, 
2018. С. 57–60. 

References. 

1. Prishenko, S. (2010). Teoriia ta metodolohiia dyzajnu. [Design theory and methodology]. Al'terpres. Kyiv. 
Ukrainе. 

2. Bitaev, V. (1999). «Aesthetic nature of the Ukrainian mentality: socio-cultural aspect». Visnyk DAKKKiM. 
No. 3. Pp. 9-14. 

3. Shpengler, O. (1998). Zakat Evropy. Ocherky morfolohyy myrovoj ystoryy:v 2h tomah [Sunset of Europe. Essays 
on the morpholonia of world history in 2 volumes]. Mysl'. Moscow. Russia. 

4. Beregova, O. (2009). Kul'tura ta komunikatsiia: dyskursy kul'turotvorennia v Ukraini v ХХI st. [Culture and com-
munication: discourses of cultural creation in Ukraine in the XXI century]. Inst. kul'turolohii NAMU. Kiev. Ukraine. 

5. Glazichev, V. (2003). 20th century avant-garde - shifts in estimates. Trudy MArhI. Vol. 3. pp. 159-163. 

6. Visual Arts Glossary. The Museum of Modern Art. Веб-сайт. Available at: www.moma.org. 

7. Sapen'ko, R. (2005). Iskusstvo reklamy v sovremennoj kul'ture. [The art of advertising in modern culture]. 
Tipografija «Kljaksa». Kiev. Ukraine. 

8. Puchkov, A. (2018). «Classical life and the modern notion of "style" in art history». Khudozhnia kul'tura i 
mystets'ka osvita: tradytsii i suchasnist'. [Art culture and art education: traditions and modernity]. Proceeding of 
the Materials of VII International Scientific and Creative Conference. NAKKIV. Kiev. pp. 57-60. 
 

Abstract. 
Kralia V., Prokopenko V., Rymar O. Stylistics of modern advertising graphics. 
Introduction. Graphic, coloristic, plastic, linguistic, compositional means are called to create and provide aesthetics 

of advertising production according to the form and the maintenance. Recently, advertising has flourished, in which ex-
travagant ads aim to be remembered at any cost. However, the associations and images that result from viewing advertising 
sometimes outweigh the product itself, and such advertising does not always achieve a commercial goal. 

The purpose of the article is to analyze the style of advertising graphics depending on the cultural and artistic 
processes in Ukraine and the world, changes in the aesthetic tastes of society. 

Results. The paper shows the influence of artistic styles on advertising and the genesis of advertising graphics as a 
form of socio-cultural communication. Also, important factors of stylistics development of advertising graphics are revealed: 
depending on the leading stylistic currents in culture of certain periods visual means of advertising changed. Generaliza-
tion, systematization and classification of empirical material of advertising appeals of the XVIII - beginning of the XXI 
century. allowed us to conclude that advertising significantly borrowed stylistic features of fine and decorative arts. The 
national vector and artistic features of art in Ukraine manifested themselves in such nationally oriented styles as Ukrainian 
Baroque, Ukrainian Art Nouveau, Ukrainian avant-garde, combining world trends and ethno-artistic traditions. Ethnocul-
tural factors in advertising have come a long way from complete leveling during the Soviet era to the conscious involvement 
of the deep values of traditional art in artistic design in the early XXI century. 

Conclusions. Based on the stylistic analysis of ethno-artistic traditions influence on the development of advertising, 
it was concluded that there is a significant gap in the research of other scholars considering the influence of decorative art 
on the development of color graphics and ornamentation in advertising graphics. The use of geometric stylized motifs in the 
context of Ukrainian color traditions is possible and necessary in modern advertising not only to identify the Ukrainian 
state in the world socio-cultural space, but mainly to increase national identity, preserve and enrich our own culture. 

http://www.moma.org/
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 

 
 

Малій О. Г. Джерела фінансового забезпечення інноваційного розвитку. 
Вступ. Стаття присвячена аналізу сучасної системи фінансування інновацій, пошуку резервів поліп-

шення фінансового забезпечення інноваційного розвитку. 
Метою статті є аналіз джерел фінансування інновацій, пошук резервів поліпшення фінансового забезпе-

чення інноваційного розвитку.  
Результати. Досліджено вплив інновацій на економічне зростання країни. З’ясовано особливості фінансу-

вання інвестиційної діяльності, оцінено сучасний стан фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. 
Наведено позицій України у міжнародних індексах, здійснено аналіз інноваційної активності українських підпри-
ємств та результативність інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. Недостатність підт-
римки інноваційної сфери з боку держави, незадовільна інноваційна активність переважної більшості підпри-
ємств, недостатня сформованість інноваційної інфраструктури актуалізують питання фінансового 
забезпечення інновацій. Проведений аналіз дає змогу констатувати фінансову недостатність наявних і дефіцит 
потенційних джерел фінансових ресурсів для забезпечення здійснення інноваційної діяльності і реалізації іннова-
ційних проектів в Україні. Основними проблемами фінансування інноваційного розвитку підприємств в Україні 
є відсутність довгострокового кредитування інноваційних проектів з боку банківської системи; недостатність 
підтримки інноваційної сфери з боку держави, недостатня сформованість інноваційної інфраструктури; підви-
щений ризик інвестування інновацій.  

Висновки. Покращити інвестиційне середовище країни можливо за рахунок різноманітних заходів, зокрема 
запровадження податкових пільг, забезпечення правового захисту інвестицій, покращення інформаційного забез-
печення та інвестиційної інфраструктури. В перспективі основним джерелом фінансування інноваційної діяль-
ності мають стати приватні фінансові ресурси вітчизняних та іноземних інвесторів при підтримці інновацій-
ної сфери з боку держави. 

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, фінансове забезпе-
чення, джерела фінансування інновацій, банківське кредитування, державна підтримка. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Інновації на сучасному етапі стають 
одним із ключових факторів, що визначають 
перспективи соціального та економічного ро-
звитку країни. Однак незадовільна іннова-
ційна активність більшості вітчизняних підп-
риємств, низькі обсяги витрат на інновації в 
Україні актуалізують питання пошуку ресур-
сів для забезпечення інноваційної діяльності. 
Дослідження публікацій, присвячених про-
блемам забезпечення інноваційного розви-
тку, свідчить, що у роботах останнього часу 
широко обговорюються питання обсягу ресу-
рсів, які забезпечують інноваційний процес, 
ефективності інститутів, котрі спрямовують 
потоки ресурсів і координують різні ланки 
інноваційної діяльності, висвітлюються інно-
ваційний досвід розвинутих країн і можливо-
сті його застосування, актуальними є 

питання, пов’язані з розробкою та запровад-
женням механізмів регулювання інновацій-
ної діяльності. Одне з центральних місць се-
ред них належить фінансовим важелям підт-
римки інноваційної сфери.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розв’язанню фінансових проблем підп-
риємств присвячені роботи вітчизняних вче-
них С. Аржевітіна, І. Власової, М. Диби, 
Т. Кваши, О. Коваленко, Т. Майорової, Т. Пи-
саренко, Л. Рожкової, О. Савіцької, Т. Шемет, 
Н. Циганової, О. Юркевич та багатьох інших 
дослідників [1-8]. Поряд з тим, питання забез-
печеності інноваційної діяльності підпри-
ємств фінансовими ресурсами на сьогодні за-
лишаються остаточно не вирішеними.  

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є аналіз джерел фінансування 
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інновацій, пошук резервів поліпшення фі-
нансового забезпечення інноваційного роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу. На між-
народному рівні для характеристики стану 
розвитку інноваційної системи використову-
ється інтегральна оцінка. Україна представ-
лена у кількох міжнародних рейтингах, які 
оцінюють інноваційний потенціал, технологі-
чну та інноваційну конкурентоспроможність.  

За міжнародним рейтингом Global 
Innovation Index (Глобальний індекс іннова-
цій) Україна у 2019 році посіла 47 місце серед 
129 країн і територій світу [11]. Для оцінки ви-
користовувалися 80 параметрів, які дають по-
вну картину інноваційного розвитку, вклю-
чаючи огляд політичної ситуації, стану справ 
в освіті, рівня розвитку інфраструктури та бі-
знесу. Основою української інноваційної кон-
курентоспроможності визнано людський ка-
пітал і дослідження, а також знання й 
результати наукових досліджень [3]. Найсла-
бшими інноваційними аспектами в Україні 
визнано політичне середовище, розвиток ін-
вестицій та фінансової інфраструктури. 

Індекс інноваційного розвитку агентства 
Bloomberg (Bloomberg Innovation Index) аналі-
зує ряд критеріїв, використовуючи сім показ-
ників, серед яких інтенсивність досліджень і 
розробок, тобто співвідношення витрат на до-
слідження і розробки та ВВП, виробництво з 
доданою вартістю та проникнення високих те-
хнологій. Для рейтингу Bloomberg аналізує 
60 економік – переважно, це країни Європи, 
Північної Америки та Азії. У 2020 р. рейтинг 
очолила Німеччина, на другому та третьому 
місцях Південна Корея й Сінгапур відповідно. 
До топ-5 також увійшли Швейцарія і Швеція. 
Росія посіла 26 місце рейтингу, Польща – 25.  

Україна у рейтингу інноваційних еко-
номік світу посіла 56 місце серед 60 досліджу-
ваних країн [9]. Головними конкурентними 
перевагами є інтенсивність досліджень і роз-
робок (витрати на НДДКР по відношенню до 
ВВП) та ефективність вищої освіти (частка ви-
пускників ЗВО в загальній кількості випуск-
ників освітніх установ). Найслабшими аспек-
тами є проникнення високих технологій 
(частка інноваційних компаній у загальній кі-
лькості підприємств) та патентна активність. 

Інноваційний індекс Європейського 
інноваційного табло (European Innovation 
Scoreboard – EIS) відображає основні індика-
тори оцінки ефективності функціонування 
національної інноваційної системи країн ЄС 
та деяких країн, які не є членами ЄС. Усі кра-
їни, що входять до табло, залежно від значень 
узагальнюючого індексу, згруповані у чотири 
групи: “інноваційні лідери”, “сильні 

інноватори”, “помірні інноватори” та “пові-
льні інноватори” [3, 10]. 

Україна знаходиться у групі країн, які 
відносяться до повільних інноваторів. Найси-
льнішими інноваційними аспектами України 
визнано сприятливе середовище для іннова-
цій та вплив на зайнятість, широкосмугове 
проникнення, зайнятість в наукомістких га-
лузях, витрати на інновації не пов'язані з 
НДДКР та експорт наукомістких послуг. Най-
слабшими інноваційними аспектами визнано 
фінанси та підтримку, привабливість дослід-
ницьких систем та інтелектуальні активи.  

За даними статистики в Україні у 
2019 році впроваджували інновації 782 про-
мислові підприємства. Аналіз показує, що уп-
родовж 2015–2019 років їх кількість скороти-
лась з 824 до 782 підприємств, а їх відсоток у 
загальній кількості промислових підприємств 
складав відповідно 17,3 та 15,8% [2]. 

Відомо, що існує прямий зв’язок між ро-
зміром підприємства і його рівнем інновацій-
ності, оскільки для впровадження інновацій 
необхідно мати певну кількість персоналу, за-
діяного у виконанні наукових досліджень і 
розробок, що призводять до впровадження 
інновацій. Відповідно найвища частка техно-
логічно активних підприємств була серед ве-
ликих підприємств (31,4%). Із загальної кіль-
кості інноваційно активних підприємств 
здійснювали: внутрішні та зовнішні НДР – 
24,4%; придбання машин, обладнання та про-
грамного забезпечення – 64,7%; придбання 
зовнішніх знань – 4,5%; інші роботи – 20,6% 
підприємств [2]. За видами економічної діяль-
ності найбільші частки впроваджених іннова-
ційних видів продукції припадають на підп-
риємства з виробництва харчових продуктів 
(25,2%), з виробництва машин і устаткування 
(19,8%) та з виробництва основних фармацев-
тичних продуктів і фармацевтичних препа-
ратів (7,3%) [3]. 

Витрати на інновації у 2019 році, згідно з 
даними Державної служби статистики Укра-
їни, складали 14,2 млрд грн., що становило 
0,5% до загального обсягу реалізованої проми-
слової продукції. У 2015 році їх частка складала 
0,8% до загального обсягу реалізованої проми-
слової продукції [2]. Таким чином, витрати на 
інновації мають тенденцію до скорочення та 
недостатні для інноваційного розвитку. 

Основним джерелом фінансового забез-
печення інновацій були власні фінансові ре-
сурси підприємств, частка яких у загальній 
структурі джерел фінансування незмінно є 
високою. Так, у 2019 р. питома вага власних 
коштів підприємств становила 87,7%, кошти 
державного бюджету складали 3,9%, кошти 
інвесторів-нерезидентів – 0,3%, інші джерела 
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– 8,1% . Протягом періоду у структурі джерел 
відбувалися незначні зміни. Так, наприклад у 
2015 році, власні ресурси становили 97,2%, ко-
шти бюджету – 0,4%, кошти інвесторів-нере-
зидентів – 0,4%, інші джерела – 2,0% сукупних 
джерел [2].  

Таким чином, фінансове забезпечення 
інновацій відбувається в основному за раху-
нок власних джерел, які за питомою вагою є 
значними, але недостатніми для фінансу-
вання.  

Відсутність відповідного фінансово-
кредитного забезпечення також стримує роз-
виток інноваційної діяльності. Так, у 
2019 році кошти державного бюджету 
(556,5 млн грн.) отримали лише 6 підпри-
ємств [3]. 

Бюджетне фінансування науки і його 
практична реалізація в Україні недостатні, 
оскільки державні інвестиції до НДДКР пок-
ривають реальні потреби на 20% і є замалими 
для досягнення стійкого та помітного ефекту. 
Законодавством передбачено, що відраху-
вання до науково-дослідної сфери дорівню-
ють 1,7% ВВП, проте реальний показник не 
перевищує 0,5% [1].  

Оцінка банківського кредитування у 
сфері фінансового забезпечення інновацій дає 
змогу дійти висновку, що на сьогоднішній 
день банківські кредити в Україні лише умо-
вно можна розглядати як джерело фінансо-
вого забезпечення інноваційних проектів. У 
розвинутій економіці банки є активними 
суб’єктами інноваційної діяльності, забезпечу-
ють не тільки її фінансування, а й зв’язок між 
іншими учасниками. Водночас поточна ситу-
ація свідчить, що банківський кредит не став в 
Україні потужним джерелом фінансування 
підприємницького сектора, а тим більше інно-
вацій. На підтвердження вищезазначеного ро-
зглянемо показники офіційної банківської 
статистики щодо кредитної діяльності. 

Так, станом на 01.01.2020 р. банківські ак-
тиви становили 1494,5 млрд грн. (на 
01.01.2017 р. вони складали 1256,3 млрд грн., 
на 01.01.2015 р. – 1316,8 млрд грн.). Розмір кре-
дитного портфеля на 01.01.2020 р. становив 
1033,5 млрд грн., в тому числі кредити підпри-
ємствам складали 820,2 млрд грн. [5]. Понад 
80% усіх кредитів банки надавали в поточну 
діяльність позичальників. Інноваційна діяль-
ність залишається поза увагою банків, про що 
свідчить мала частка довгострокових кредитів, 
спрямована в інвестиційну діяльність та у 
пріоритетні галузі економіки [4]. 

Таким чином, банківська система на-
дання кредитів у цій сфері фактично не пра-
цює, оскільки специфіка інноваційних прое-
ктів не відповідає умовам банків, серед яких: 

високі відсотки, велика застава, а капітал 
інноваційного підприємця як правило нема-
теріальний, це технології, крім того кредиту-
вання інновацій пов’язано зі значними кре-
дитними ризиками, що виходять з 
невизначеності результатів впровадження 
інноваційних розробок та окупності витрат. 

Також одним з чинників низького рівня 
використання потенціалу банків в інновацій-
ному секторі вітчизняної економіки є невели-
кий розмір капіталу більшості вітчизняних 
банків. Рівень капіталу всієї банківської сис-
теми України відповідає рівню капіталу од-
ного середнього за розміром банку в Каліфо-
рнії або одного великого банку в 
Центральній Європі [8]. Оскільки фінансо-
вий потенціал банківської системи України є 
незначним, то, відповідно, й можливості для 
кредитування інвестиційної діяльності в 
інноваційному секторі економіки – невеликі. 

Розвитку інноваційного кредитування 
має сприяти законодавча підтримка з боку 
держави, наприклад, через систему компен-
сації відсоткових ставок комерційних банків. 
При цьому держава дану різницю має відно-
сити не на витрати бюджету, а погашати з фо-
ндів, створених для підтримки науково-техні-
чного прогресу. Розвиток інноваційної актив-
ності підприємств також залежить від залу-
чення іноземних інвестицій. При цьому без-
посереднє інвестування іноземного капіталу 
в економіку України є більш пріоритетним, 
ніж отримання кредитів, які збільшують зов-
нішній державний борг країни та витрати 
щодо його обслуговування. 

Прямі інвестиції в економіці України ста-
ном на 01.04.2019 р. становили 32918 млн дол. 
США. Найбільшими інвесторами в економіку 
України були країни ЄС, вони вклали 
25960 млн дол., у тому числі Кіпр – 
9531 млн дол., Нідерланди – 7190 млн дол., Ве-
ликобританія – 2090 млн дол., Німеччина 
1698 млн дол. США. Інвестиції Росії в еконо-
міку України склали 694 млн дол. США [2]. 
Найбільша частка прямих іноземних інвести-
цій зосереджена у промисловості, оптовій та 
роздрібній торгівлі; ремонті автотранспорт-
них засобів і мотоциклів, операції з нерухомим 
майном, фінансовій та страховій діяльності [7]. 

За умов внутрішнього дефіциту ресур-
сів обсяги прямих інвестицій з України в еко-
номіку країн світу складають достатньо сут-
тєву суму. Так, на 01.07.2019 р. прямі 
інвестиції з України становили 6272 млн дол. 
США [2], близько 97% традиційно спрямову-
ється до Кіпру [2]. При цьому вітчизняні інве-
стори вкладають майже всі інвестиції в про-
фесійну, наукову та технічну діяльність за 
кордоном [7]. 
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Зазначене підтверджує процес вилу-
чення фінансового капіталу з України в оф-
шорні зони, звідки він уже повертається лише 
частково у вигляді незначних за розмірами 
зворотних фінансових потоків. Відтак, вітчи-
зняні інвестори до розвитку інноваційної дія-
льності інтересу майже не виявляють, шука-
ючи найбільш прибуткові та доцільні сфери 
вкладання свого капіталу за кордоном.  

Потенційним джерелом фінансових ре-
сурсів для забезпечення здійснення іннова-
ційної діяльності, на наш погляд, є приватні 
фінансові ресурси вітчизняних інвесторів. 
Аналіз показників грошової маси показує, що 
наявні в обігу готівкові кошти протягом 
останнього періоду постійно зростають, так 
агрегат М0 на початку 2020 року складав 
370,0 млрд грн., тоді, як у 2015 р. даний пока-
зник був 282,7 млрд грн. [5].  

Таким чином, на сьогодні в Україні до-
сить висока частка – 25,2% (співвідношення 
М0 та М3) грошових коштів знаходяться в 
обігу поза банківськими установами (вважа-
ється, що частка готівки в структурі грошової 
маси не повинна перевищувати 7%), цей об-
сяг готівки є потенційним джерелом форму-
вання ресурсів комерційних банків. Також, за 
нашими розрахунками, співвідношення М0 
до ВВП станом на початок 2020 р. склало 
9,31%, що є серйозним запасом міцності, який 
може бути використаний для розвитку еконо-
міки. Необхідною умовою забезпечення фі-
нансування інноваційної діяльності є наяв-
ність розвинутої інфраструктури фінан-
сового ринку, зокрема небанківських фінан-
сових установ – страхових, лізингових, факто-
рингових, фінансових компаній, інститутів 
спільного інвестування, кредитних спілок. 

У західних країнах інвестиції у високо-
ризикові проекти здійснюють у формі венчу-
рного фінансування. Це довгострокові (5-7 
років) високоризикові інвестиції приватного 
капіталу в акціонерний капітал новостворе-
них малих високотехнологічних перспектив-
них підприємств (або венчурних підпри-
ємств, що добре зарекомендували себе). Такі 
інвестиції надають для розвитку і розши-
рення підприємств, орієнтованих на розро-
бку і виробництво наукоємних продуктів з 
метою отримання прибутку від приросту ва-
ртості вкладених засобів. Венчурне фінансу-
вання докорінно відрізняється від банківсь-
кого і має певні переваги: не потребує 
щорічних процентних виплат, ліквідної за-
стави, не вимагає страхування інвестором 
своїх ризиків тощо. При цьому, інвестор акти-
вно допомагає новому підприємству пора-
дами, досвідом і діловими зв’язками [1].  

В Україні венчурні фонди створені за 
рахунок іноземного капіталу і фінансують 
здебільшого традиційні процеси або неве-
ликі продуктові інновації. Функцію венчур-
них капіталістів виконують компанії з управ-
ління активами, які на відміну від інших 
країн створюють середні інвестори. Проте, 
венчурний капітал – важкодоступне джерело 
фінансування. Головними недоліками вико-
ристання венчурного капіталу є високий ри-
зик, відсутність гарантованого успіху, можли-
вість втрати контролю над бізнесом і 
передача його венчурному інвестору [8]. 

Таким чином, основними проблемами 
фінансування інноваційного розвитку підп-
риємств в Україні є: низькі обсяги витрат під-
приємств на інноваційну діяльність; нестача 
власних фінансових ресурсів; відсутність дов-
гострокового кредитування інноваційних 
проектів з боку банківської системи; недоста-
тність підтримки інноваційної сфери з боку 
держави, недостатня сформованість іннова-
ційної інфраструктури; підвищений ризик 
інвестування інновацій. Покращити інвести-
ційне середовище країни можливо за рахунок 
різноманітних заходів, зокрема запрова-
дження податкових пільг, забезпечення пра-
вового захисту інвестицій, покращення інфо-
рмаційного забезпечення та інвестиційної 
інфраструктури. Покращити інноваційну ак-
тивність можливо шляхом надання дотацій і 
бюджетних позик на розвиток пріоритетних 
сфер галузей економіки, грантової підтри-
мки інноваційних проектів, компенсації від-
соткових ставок комерційних банків, держа-
вно-приват-ного партнерства, створення 
венчурних фондів і компаній, запрова-
дження механізмів участі індивідуальних ін-
весторів в операціях на фінансовому ринку. 

Висновки. Проведений аналіз дає змогу 
констатувати фінансову недостатність наяв-
них і дефіцит потенційних джерел фінан-со-
вих ресурсів для забезпечення здійснення 
інноваційної діяльності та реалізації іннова-
ційних проектів в Україні. Незадовільний стан 
інноваційної активності переважної більшості 
підприємств України пояснюється обмежені-
стю фінансових ресурсів, спрямованих до 
інноваційної сфери, підвищеним ризиком 
будь-якого інвестування, відсутністю у країні 
дієвої політики, що стимулює нововведення. В 
перспективі основним джерелом фінансуван-
ня інноваційної діяльності мають стати прива-
тні фінансові ресурси вітчизняних та інозем-
них інвесторів за законодавчої підтримки 
інноваційної сфери з боку держави.  
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Abstract. 
Maliy O. Sources of financial support for innovative development. 
Introduction. The article is devoted to the analysis of the modern system of financing of innovations, search of 

reserves for improvement of financial maintenance for innovative development. 
The purpose of the article is to analyze the financial sources for innovative development and to research reserves for 

improvement of financial maintenance for innovative development. 
Results. The influence of innovations on the economic growth of the country is studied. The peculiarities of invest-

ment financing are clarified, the current state of financial support of innovation in Ukraine is assessed. The positions of 
Ukraine in the international indices are given, the analysis of innovative activity of the Ukrainian enterprises and efficiency 
of innovative activity of the industrial enterprises in Ukraine is carried out. 

Insufficient support of the innovation sphere by the state, unsatisfactory innovation activity of the vast majority of 
enterprises, insufficient formation of the innovation infrastructure actualize the issues of financial support of innovations. 

The conducted analysis allows to state the financial insufficiency of the available and the deficit of potential sources 
of financial resources to ensure the implementation of innovative activities and the implementation of innovative projects 
in Ukraine. The main problems of financing the innovative development of Ukrainian enterprises are the lack of long-term 
lending for innovative projects by the banking system; insufficient support of the innovation sphere by the state, insufficient 
formation of the innovation infrastructure; increased risk of investing in innovations. 
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Conclusions. It is possible to improve the country's investment environment through various measures, including 
the introduction of tax benefits, ensuring legal protection of investments, improving information support and investment 
infrastructure. 

 In the future, the main source of funding for innovation should be private financial resources of domestic and foreign 
investors with the support of the innovation sphere by the state. 

Key words: innovations, investments, innovative activity, innovative development, financial provision, sources of 
financing of innovations, bank crediting, state support. 
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ВПЛИВ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН ТА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 
 

Скупський Р. М., Гнатенко Є. П. Вплив світової пандемії COVID-19 на економіку країн та діяль-
ність підприємств. 

В статті встановлено, що сучасний бізнес все більше стикається з новими викликами, які супроводжу-
ються відсутністю сталого розвитку економіки як на мікро так і на макрорівні. І цим викликом є коронавірус, 
який спричинив потужну економічну кризу у світі. Кожна країна прямо чи опосередковано відчуває негативний 
вплив коронавірусу на свою фінансово-економічну систему. В статті представлено рекордні наслідки, які викли-
кала пандемія в країнах світу та в Україні. Представлено великі підприємства у всьому світі, що оголосили себе 
банкрутами в період пандемії. Визначено, що за оцінками МВФ, світова економіка 2020 року скоротиться на 3% 
– тобто, це найгірша рецесія з часів Великої депресії 1930-х років. Також досліджено яка кількість ліквідовано зба-
нкрутілих підприємств в Україні у 2020 році у зв’язку із коронакризею. В статі здійснено аналіз динаміки ліквідо-
ваних збанкрутілих підприємств в Україні за 2012-2020 роки. Визначено, що 2015 рік був найбільш напруженим – 
найбільша кількість ліквідовано збанкрутілих підприємств. Отже, на ринку залишилися платоспроможні підп-
риємства. Дослідження показало, що в період пандемії кількість ліквідованих збанкрутілих підприємств значно 
знизилась порівнюючи з минулими періодами, український бізнес вистояв і продовжує свою діяльність, хоча і від-
чуває значні фінансово-економічні труднощі. В статі вказані напрями стимулювання економіки за Програмою 
стимулювання економіки для подолання наслідків Сovid-19: «Економічне відновлення» для подолання негативних 
наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хво-
роби (COVID-19) на 2020-2022 роки, а саме: розроблено короткострокові ініціативи у відповідь на COVID-19; за-
пропоновано заходи секторального напрямку стимулювання економіки та підтримки економіки за функціональ-
ними напрямками. Крім того в програмі представлено аналіз викликів та підхід Уряду до реагування на виклики. 
Відзначено, що дієвим заходом для стабілізації фінансового стану підприємства є проведення комплексного аналізу 
його діяльності для з’ясування короткострокової та довгострокової перспектив. 

Ключові слова: економіка, пандемія, економічна криза, банкрутство, неплатоспроможність, коронакриза, 
підприємство,стабілізація. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сучасний бізнес все більше стика-
ється з новими викликами, які супроводжу-
ються відсутністю сталого розвитку еконо-
міки, коливаннями та значними спадами 
обсягів виробництва продукції її збуту у різ-
них галузях народного господарства. Але з 
урахуванням впливу науково-технічних, ін-
формаційно-психологічних, політичних і со-
ціальних чинників виникли нові ризики роз-
витку економіки пов’язані із впливом світової 

пандемії COVID-19. Коронавірус спричинив 
потужну економічну кризу, яку потрібно до-
сліджувати та шукати шляхи її подолання.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми впливу пандемії на економіку 
України досліджували експерти та науковці: 
Н. Г. Гахович, Л. В. Дейнеко, Д. В. Долбнєва, 
Г. І. Жекало, О. С. Зарудна, Л. М. Ємельяне-
нко, О. М. Кушніренко, Б. Б. Каргіна, Л. І. Фе-
дулова, О. О. Ципліцька. Вони намагалися 
хоча б приблизно оцінити базові 
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макроекономічні показники у найближчому 
майбутньому і допомогти учасникам ринку в 
ухваленні рішень. Фінансовий аналітик, ви-
конавчий директор інвестиційної компанії 
IMA (США) В. Каценельсон, у своєму дослі-
дженні розглянув, як COVID-19 змінить бізне-
сові взаємовідносини між Китаєм і США [4]. 
Розамунд Хатта здійснив аналіз для WEF 
щодо падіння темпів економічного зростання 
провідних країн світу, падіння індексу бірж в 
Америці, Європі та країнах Азіатсько-Тихоо-
кеанського регіону, уповільнення розвитку 
ринку металів та суттєве зниження цін на на-
фту [5]. Директор Офісу розвитку малого і се-
реднього підприємництва при Мінекономіки 
Андрій Слабінський поділився деталями про 
державну програму доступних кредитів «5-7-
9» та представив заходи для розвитку бізнесу 
в муніципалітетах. Отже, новітній виклик по-
требує ретельного дослідження в зв’язку з 
тим, що дана ситуація може розтягнутися на 
тривалий термін. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є здійснення дослідження впливу світо-
вої пандемії COVID-19 на економіку країн, ді-
яльність підприємств, а також обґрунтування 
напрямів стимулювання бізнесу для подо-
лання негативних наслідків, спричинених 
обмежувальними заходами щодо запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Економі-
чна криза, яку спричинила пандемія COVID-19 
має свою специфіку, яка проявляється в тому, 
що підприємствам раптово потрібно було при-
пиняти свою діяльність спричинену обмежува-
льними заходами щодо запобігання виник-
ненню і поширенню коронавірусної хвороби в 
Україні. Продовжуючи нести витрати бізнес не 
отримує належні доходи та прибуток. Зрос-
тання ступеня неспроможності продовжувати 
фінансування виробничого процесу кваліфі-
кується як банкрутство підприємства. Знизи-
лися платежі та податки до бюджетів різних рі-
внів. Така ситуація ще більше призвела до 
розбалансованості економіки як на мікро так і 
на макроекономічному рівнях.  

Результати дослідження Долбнєвої Д. В. 
дають можливість стверджувати, що економі-
чна криза, спровокована пандемією, зачепила 
усю світову економіку. Кожна країна прямо 
чи опосередковано відчуває негативний 
вплив коронавірусу на свою фінансово-еко-
номічну cистему [2]. Чіткі докази щодо реко-
рдних наслідків, які викликала пандемія ко-
ронавірусу наступні: 

- ВВП Австралії впав на 7% (2й квартал 
2020р.). Дана рецесія відбулася вперше з часів 
1991 року, тому для країни, яка продовжувала 

процвітати навіть у 2008 році, це вважається 
високим рівнем скорочення економіки; 

- Бразилія зафіксувала зниження ВВП 
на рівні 9,7% (квітень-червень 2020р.): це дало 
змогу вважати її країною, що суттєво постра-
ждала від пандемії; 

- ВВП Індії зменшився на 23,9%, але що 
цікаво: це не послугувало кроком до рецесії. 
У 2019 році Нью-Дейлі оприлюднив показник 
зросту ВВП: +3,1% (січень-березень); 

- ВВП у США зменшився аж на 32,9% у 
другому кварталі 2020р.[3]. 

- Великобританія, у неї найбільша реце-
сія: показник ВВП впав на 20,4% (другий ква-
ртал 2020р.). 

- найцікавішим можна вважати спади 
Китаю. Країна уникнула спад економіки: пі-
сля першого спаду на 10%, її ВВП у другому 
кварталі 2020р. піднявся на 11,5%. Звичайно, 
даний рівень зростання є меншим за той, що 
фіксувався останніми десятиліттями, але це 
критичний стан для Китаю [8]. 

Найбільше серед країн Європейського 
Союзу падіння ВВП у другому кварталі зафі-
ксовано у таких країнах: 

- Іспанія (мінус 18,5 відсотка),  
- Угорщина (мінус 14,5 відсотка)  
- Португалія (мінус 13,9 відсотка).  
- Німеччина мінус 10,1 відсотка у порів-

нянні з першим кварталом 2020 року і на 11,7 
відсотка у порівнянні з другим кварталом по-
переднього року.  

Eurostat зазначає, що ВВП Єврозони у по-
рівнянні з другим кварталом попереднього 
року скоригований впав на 15 відсотків, що та-
кож є рекордним зниженням. У цілому в Євро-
союзі падіння у порівнянні з першим кварта-
лом 2020-го становило 11,7 відсотка, а у порів-
нянні з другим кварталом 2019 року - 14,1 від-
сотка [8]. За оцінками ОБСЄ очікується, що у 
2020 році всесвітній ВВП впаде на 4,5%, згідно 
МВФ, світова економіка цього року скоро-
титься на 3% – тобто, це найгірша рецесія з ча-
сів Великої депресії 1930-х років [6].  

Зазнавши великих збитків у 2020 році де-
сятки великих підприємств у всьому світі оголо-
сили себе банкрутами, а саме: у Сполученому 
Королівстві Британський ритейлер роздрібної 
торгівлі Arcadia Group, до складу якого входять 
бренди TopShop, Topman, Dorothy Perkins, 
Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans і Outfit; іта-
лійська авіакомпанія Ernest Airlines; мульти-
брендовий ритейлер J. Crew у США; Hertz 
Global Holdings Inc, один зі світових лідерів із 
оренди автомобілів; канадський Цирк du Soleil; 
найвідоміша у світі круїзна компанія 
Norwegian Cruise Line Holdings та інші [7].  

Вплив пандемії також відчула економіка 
України за даними статистичного відомства, 

https://www.dw.com/uk/vpershe-z-1970-roku-vvp-nimechchyny-skorotyvsia-na-rekordni-10-1-vidsotka/a-54377983
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за весь 2020 рік у порівнянні з 2019 роком про-
мислове виробництво скоротилося на 5,2%. У 
видобувній промисловості та розробці кар'є-
рів падіння склало 3,1%, в переробній промис-
ловості - падіння на 6,9%, в постачанні елект-
роенергії, газу, пари та кондиціонованого 
повітря - падіння на 2,3% [1].  

У скрутному становищі, насамперед 
опинилися малі та середні підприємства. Тре-
тина власників бізнесу (переважно мікропід-
приємства), заявляють про падіння доходів на 
90—100 % з початку карантину. Власники ма-
лого і середнього бізнесу визначають змен-
шення доходів на 25—50 % порівняно з дока-
рантинним періодом і вже звільнили від 10 до 
25 % працівників. Що стосується великих під-
приємств, то втрати прибутків становлять 
10—25 %, там прогнозується скорочення 
штату на 25 % до кінця обмежувальних захо-
дів. За даними дослідження Спілки українсь-
ких підприємців, третина власників бізнесу 
(переважно мікропідприємства), звільнили 
до 50 % штату співробітників [5].  

Діяльність малого та середнього бізнесу 
має велике значення для економіки України, 
адже даний бізнес у порівнянні із великими 
підприємствами більш мобільний. Під впли-
вом зміни кон'юнктури ринку, різноманітних 
чинників: економічних, політичних, соціаль-
них малі підприємства швидко пристосову-
ються до нових умов. У короткий термін мо-
жуть швидко змінювати обсяги виробництва 
продукції, асортимент, номенклатуру, реагу-
вати на нові вимоги та попит держави, інших 
підприємств та населення. Крім того, саме ма-
лий бізнес є стимулом розвитку економіки, 
своєю мобільністю він впливає на діяльність 
великих підприємств, темпи економічного ро-
звитку, на економічне зростання ВВП, його 
структуру та якісну характеристику. Організа-
ція, розвиток та збереження діючих малих під-
приємств сприяє звільненню держави від де-
яких функцій – організації діяльності 
підприємств, робочих місць, їх фінансування, 
виплати заробітної плати тощо. Отже, для під-
тримки громадян і бізнесу у період дії каран-
тинних заходів для запобігання поширенню в 
Україні COVID-19 прийняті і діють закони:  

- Про соціальну підтримку застрахова-
них осіб та суб'єктів господарювання на пе-
ріод здійснення обмежувальних протиепіде-
мічних заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території Укра-
їни гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 № 
1071-ІХ, від 4.12.2020 р.; 

- Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України та інших законів України 
щодо соціальної підтримки платників 

податків на період здійснення обмежуваль-
них протиепідемічних заходів, запровадже-
них з метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2 № 1072-ІХ, від 4.12.2020 р.; 

- Про внесення змін до статті 28 Закону 
України «Про Державний бюджет України 
на 2020 рік № 1073-ІХ, від 4.12.2020 р. Доку-
мент розширює перелік напрямків, за якими 
можуть використовуватися кошти Фонду з 
боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. 

Крім прийнятих законів, для покра-
щення фінансового стану в Україні в період 
коронакризи розроблена та введена в дію 
Програма стимулювання економіки для по-
долання наслідків Сovid-19: «Економічне від-
новлення», яка є додатком до Державної про-
грами стимулювання економіки для 
подолання негативних наслідків, спричине-
них обмежувальними заходами щодо запобі-
гання виникненню і поширенню коронавіру-
сної хвороби (COVID-19) на 2020-2022 ро-
ки [10]. В програмі представлено: аналіз ви-
кликів та підхід Уряду до реагування на ви-
клики; розроблено короткострокові ініціа-
тиви у відповідь на COVID-19; запропоновано 
заходи секторального напрямку стимулю-
вання економіки та підтримки економіки за 
функціональними напрямками. 

За розрахунками Центру економічного 
відновлення, загальний пакет підтримки для 
бізнесу та населення в Україні на час пандемії 
вже перевищує 30 млрд грн. Пандемія продо-
вжується і звісно, що потрібно ще більше ко-
штів, а подолання кризового стану бізнесу по-
требує застосування спеціальних заходів або 
припинення діяльності певного підприємс-
тва і його ліквідації. В таблиці представлено 
аналіз динаміки ліквідованих збанкрутілих 
підприємств в Україні.  

Таблиця 1 
Аналіз динаміки ліквідованих збанкруті-

лих підприємств в Україні* 

Роки 

Кількість лік-
відованих зба-

нкрутілих 
підприємств 

У % до по-
переднього 

періоду 

Відхилення 
% від попере-
днього пері-

оду, +- 
2012 2392 - - 
2013 2243 93,8 -6,2 
2014 1655 73,8 -20,0 
2015 4219 254,9 +181,1 
2016 546 12,9 -242,0 
2017 579 106,0 +93,1 
2018 335 57,9 -48,1 

2019 з квітня 
по серпень 

277 82,7 +24,8 

2020 з квітня 
по серпень 

210 75,8 -6,9 

Джерело: розраховано авторами 
За даними таблиці видно, що 2015 рік 

був найбільш напруженим – кількість 
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ліквідовано збанкрутілих підприємств проти 
2014 року зросла на 181,1%. Така ситуація по-
яснюється тим, що велика кількість зареєст-
рованих підприємств не здійснювала свою ді-
яльність та не платили податки. У зв’язку із 
змінами у законодавстві, у рамках реформи, 
всі підприємства незалежно від того здійсню-
ють вони свою діяльність чи ні зобов’язані 
платити податки. Отже, на ринку залиши-
лися тільки платоспроможні підприємства. 
Дослідження показує, що в період пандемії 
кількість ліквідованих збанкрутілих підпри-
ємств значно знизилась порівнюючи з мину-
лими періодами. За відкритими даними Мі-
ністерства юстиції України у 2020 році в 
Україні стали банкрутами 400 підприємств, в 
період з квітня по серпень включно 356 з них 
підпали під повну ліквідацію. Третина, а саме 
210 підприємств – під час коронавірусного ка-
рантину. Але як стверджує статистика за 8 ро-
ків ліквідовано майже 26,5 тисяч підпри-
ємств [6]. Український бізнес вистояв і 
продовжує свою діяльність, хоча і відчуває 
значні фінансово-економічні труднощі.  

Розглядаючи сценарії виходу з кризи, та 
як може розвиватися економіка України після 
карантину Андерс Ослунд, старший науко-
вий співробітник «Атлантичної ради» США 
відзначив, що Україна легше, ніж більшість 
інших країн відчує коронакризу, так-як голо-
вними продуктами експорту є сільськогоспо-
дарська продукція та залізна руда. Але є і не-
гативний бік. Це – фінанси. Україна дуже 
сильно залежить від міжнародного фінансу-
вання [9]. І в зв’язку з цим потрібні як вітчиз-
няні так і закордонні інвестиції.  

Член Ради Національного банку Укра-
їни Василь Фурман зробив наголос, що бан-
ківська система України є високоліквідною і 
на рахунках банків – більш ніж 180 мільярдів 
гривень і більш ніж 8 мільярдів доларів. Це 
така високоліквідна подушка, яка дозволяє 
банкам витримувати удар – з одного боку, а з 
іншого боку, потрібно Національному банку 
посилити свою роль в економічних процесах 
держави. Якщо подивитися, яку політику 
проводять центральні банки різних країн 
світу, то вони розробляють і фінансують че-
рез комерційні банки програми з підтримки 
малого та середнього бізнесу, вони полегшу-
ють доступ комерційних банків до програм 
рефінансування. В Україні функціонує така 
програма, але вона є жорсткою [9].  

Отже, на наш погляд, Національний 
банк повинен переглянути свою політику та 

адаптувати її до умов в яких знаходиться біз-
нес України. Крім того, вважаємо необхідно в 
країні зробити аудит державних витрат та оп-
тимізувати їх. Не допускати дублювання фу-
нкціональних обов’язків державними чинов-
никами та інституціями. Здійснити 
реорганізацію неефективно функціонуючих 
інституцій на умовах зменшення фінансу-
вання. Розробити та ввести в дію програму 
щодо виходу бізнесу із тіні.  

Дієвим заходом для стабілізації фінансо-
вого стану підприємства є проведення компле-
ксного аналізу його діяльності для з’ясування 
короткострокової та довгострокової перспек-
тив. При цьому слід звертати увагу на показ-
ники та критерії оцінки фінансового стану, 
вони можуть бути різними. На стабільність фі-
нансів підприємства впливає ефективне розмі-
щенням його засобів і джерел їхнього форму-
вання. Фінансову ефективність роботи 
підприємства відбивають: забезпеченість влас-
ними оборотними коштами і їхня схорон-
ність, стан нормованих запасів товарно-мате-
ріальних цінностей, стан і динаміка 
дебіторської і кредиторської заборгованості, 
оборотність оборотних коштів, матеріальне 
забезпечення банківських кредитів, плато-
спроможність, а також позитивний результат 
діяльності - прибуток. Формування поточного 
та стратегічного потенціалу підприємства є пі-
дґрунтям його успішного бізнесу. На наш пог-
ляд, такі кроки можуть поліпшити фінансову 
ситуацію малого й середнього бізнесу в період 
та після виходу його із карантину. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. За результатами дослідження 
слід зазначити, що наслідки пандемії корона-
вірусу вплинули на економіку всіх країн світу. 
У більшості з них відбулося суттєве зниження 
ВВП. Світова економіка 2020 року скоротиться 
на 3% – тобто, це найгірша рецесія з часів Ве-
ликої депресії 1930-х років. Сповільнення сві-
тової економіки може призвести до згасання 
ділової активності в Україні. Для захисту біз-
несу у період дії карантинних заходів для за-
побігання поширенню в Україні COVID-19 
прийняті і діють закони та Програма стиму-
лювання економіки для подолання наслідків 
Сovid-19: «Економічне відновлення» однак 
цього недостатньо. Необхідно більш дієві за-
ходи, які б сприяли вивільненню та перероз-
поділу коштів на розвиток економіки країни, 
а все це вимагає виважених рішень уряду, ор-
ганів місцевої влади у співпраці з провідними 
науковцями та експертами.  
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Abstract. 
Skupskyі R., Gnatenko Y. The impact of the world COVID-19 pandemic on the economy of countries and 

business activities. 
The article finds that modern business is increasingly facing new challenges, which are accompanied by a lack of 

sustainable economic development at both micro and macro levels. And this challenge is the coronavirus, which has caused 
a powerful economic crisis in the world. Each country directly or indirectly experiences the negative impact of the corona-
virus on its financial and economic system. There are large companies around the world that have declared themselves 
bankrupt during the pandemic. It is estimated that the IMF estimates that the world economy will shrink by 3% in 2020 - 

https://24tv.ua/olena_kuk_tag5872/
https://economy.24tv.ua/bankrutstvo-tsifrah-shho-strashnishe-ekonomichni-novini-ukrayini_n1417185.
https://thepage.ua/ua/exclusive/yaki-kompaniyi-viletili-v-trubu-yaki-vibralisya-z-borgovoyi-yami
https://thepage.ua/ua/exclusive/yaki-kompaniyi-viletili-v-trubu-yaki-vibralisya-z-borgovoyi-yami
https://www.slovoidilo.ua/2021/01/22/novyna/ekonomika/ukrayini-skorotylysya-obsyahy-promyslovoho-vyrobnycztva-derzhstat/
https://www.slovoidilo.ua/2021/01/22/novyna/ekonomika/ukrayini-skorotylysya-obsyahy-promyslovoho-vyrobnycztva-derzhstat/
https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-novini-yak-epidemiya-vpline-na-ekonomiku-kitayu-i-ssha-50074292.html/
https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-novini-yak-epidemiya-vpline-na-ekonomiku-kitayu-i-ssha-50074292.html/
https://economy.24tv.ua/bankrutstvo-tsifrah-shho-strashnishe-ekonomichni-novini-ukrayini_n1417185.
https://economy.24tv.ua/bankrutstvo-tsifrah-shho-strashnishe-ekonomichni-novini-ukrayini_n1417185.
https://thepage.ua/ua/exclusive/yaki-kompaniyi-viletili-v-trubu-yaki-vibralisya-z-borgovoyi-yami


Інноваційні напрями менеджменту підприємств 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 4 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 82 ~ 

that is, the worst recession since the Great Depression of the 1930s. The number of bankrupt enterprises in Ukraine in 2020 
due to the coronary crisis was also investigated. The article analyzes the dynamics of liquidated bankrupt enterprises in 
Ukraine for 2012-2020. It was determined that 2015 was the most stressful - the largest number of liquidated bankrupt 
enterprises. Thus, solvent enterprises remained on the market. The study showed that during the pandemic, the number of 
liquidated bankrupt enterprises decreased significantly compared to previous periods, Ukrainian business has survived and 
continues to operate, although experiencing significant financial and economic difficulties. 

The article lists the areas of economic stimulation under the Economic Incentive Program to overcome the conse-
quences of Соvid-19: "Economic recovery" to overcome the negative effects caused by restrictive measures to prevent the 
emergence and spread of coronavirus disease (COVID-19) for 2020-2022, namely: short-term initiatives have been devel-
oped in response to COVID-19; measures of the sectorial direction of stimulating the economy and supporting the economy 
in functional areas are proposed. In addition, the program presents an analysis of the challenges and the Government's 
approach to responding to the challenges. It is noted that an effective measure to stabilize the financial condition of the 
enterprise is to conduct a comprehensive analysis of its activities to determine short-term and long-term prospects. 

Keywords: economy, pandemic, economic crisis, bankruptcy, insolvency, corona crisis, enterprise, stabilization. 
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Слюсарева Л. В. Концепція розвитку конкурентного виробництва аграрних підприємств на заса-
дах сталого розвитку. 

Вступ. Участь України в глобалізаційних процесах зумовлює необхідність застосування норм і правил, 
які визнаються і використовуються провідними країнами. Таким чином, аграрні підприємства, які орієнту-
ються на участь у міжнародному товарорусі, змушені переглядати власну політику прийняття управлінських 
рішень на користь складових сталого розвитку. Відповідно, в агропромисловому секторі з’являється нове явище – 
стале сільське господарство, орієнтоване на органічне виробництво, біотехнології, захист довкілля, збереження і 
відновлення родючості ґрунтів тощо. Відповідно, мають формуватися нові управлінські механізми забезпечення 
конкурентоспроможності в умовах сталого розвитку аграрних підприємств, що потребує розробки відповідної 
концепції розвитку. 

Метою статті є розробка концептуальних засад розвитку конкурентного виробництва аграрних підп-
риємств України на засадах сталого розвитку. 

Результати. Встановлено, що формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних 
підприємств на засадах сталого розвитку має відбуватися з врахуванням двох суттєвих принципів: по -перше, 
це формування збалансованого зв’язку в тріаді економіка, екологія та соціальна сфера, що означає оптимальне 
використання в інтересах людини і природи тих ресурсів, які дає економічний розвиток; по -друге, розв’язання 
завдань виробництва, на основі впровадження відповідальних інновацій, пов’язаних з розвитком не лише на су-
часному етапі, а і з врахуванням інтересів прийдешніх поколінь. Обґрунтовано, що в рамках концепції розвитку 
конкурентного виробництва аграрних підприємств на засадах сталого розвитку  ключовими напрямами розви-
тку суб’єктів господарювання повинно стати: виробництво екологічно чистої продукції, фінансування з різних 
джерел вітчизняної селекційної роботи і наукових установ, створення агропарків, агробізнес-інкубаторів, венчур-
них фірм та банків з кредитування розробок нових ідей та впровадження у виробництво високоефективних ново-
введень, які забезпечують високий вихід продукції у розрахунку на одиницю затраченої енергії. 

Ключові слова: конкуренція, сталий розвиток, концепція розвитку, аграрні підприємства. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Незадовільний стан розвитку еконо-
міки України значною мірою спричинений 
недостатньо міцними конкурентними пози-
ціями вітчизняних суб’єктів бізнесу як на вну-
трішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Вітчизняну економіку можна охарактеризу-
вати як таку, що орієнтована на підвищення 
рівня ефективності, тоді як економічно роз-
винуті держави в якості пріоритету обирають 
інноваційний розвиток, основним парамет-
ром оцінки якого є конкурентоспроможність. 
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Участь України в глобалізаційних процесах 
зумовлює необхідність застосування норм і 
правил, які визнаються і використовуються 
провідними країнами. Таким чином, аграрні 
підприємства, які орієнтуються на участь у 
міжнародному товарорусі, змушені перегля-
дати власну політику прийняття управлінсь-
ких рішень на користь складових сталого ро-
звитку. Відповідно, в агропромисловому 
секторі з’являється нове явище – стале сіль-
ське господарство, орієнтоване на органічне 
виробництво, біотехнології, захист довкілля, 
збереження і відновлення родючості ґрунтів 
тощо. Відповідно, мають формуватися нові 
управлінські механізми забезпечення конку-
рентоспроможності в умовах сталого розви-
тку аграрних підприємств, що потребує роз-
робки відповідної концепції розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематику сталого розвитку аграр-
них підприємств та аграрної сфери, а також 
впливу даного процесу на формування кон-
курентоспроможності суб’єктів господарю-
вання відображено в працях таких провідних 
науковців, як Н. Басюркіної, М. Дем’яненка, 
Ю. Данька, О. Длугопольського, Л. Забуран-
ної, В. Лагодієнка, П. Макаренка, Р. Мудрака, 
О. Ніфатової, В. Онегіної, Ю. Петрушенка, 
О. Попової, А. Ужви, М. Хвесика та інших. У 
наукових працях вказаних дослідників розк-
рито широкий спектр питань ефективного 
управління конкурентоспроможністю агра-
рних підприємств на засадах сталого розви-
тку. Проте, низка питань все ж таки залиши-
лися поза увагою та потребують додаткового 
теоретико-методологічного опрацювання. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розробка концептуальних засад роз-
витку конкурентного виробництва аграрних 
підприємств України на засадах сталого роз-
витку. 

Виклад основного матеріалу. Будь-який 
розвиток сам по собі є багатофакторним про-
цесом, який зазвичай відбувається нерівномі-
рно, зі своїми спадами та підйомами, коли ві-
дбуваються кількісні та якісні зміни в 
окремих компонентах чи системі взагалі. Ста-
лий розвиток соціально-економічної системи 
передбачає зрівноважені (збалансовані) зміни 
її параметрів відповідно до визначеної мети, 
які б виключали можливості виникнення си-
льно незрівноважених процесів в окремих її 
компонентах та системі загалом [4].  

Зростаюча глобалізація, передумови її 
прояву у вигляді концентрації капіталу, де-
мократизації політичних режимів та політич-
ної влади, лібералізації торгівлі, поширення 
технологічних інновацій, розширення 

масштабів інформатизації тощо чинять знач-
ний вплив на процеси сталого розвитку в усіх 
країнах. Ці явища призводять до підвищення 
рівнів економічних, соціальних та екологіч-
них стандартів, вироблення єдиних прийнят-
них критеріїв розвитку в цілому i за окре-
мими сферами. 

Концепція сталого розвитку передбачає 
задоволення поточних потреб нинішнього 
покоління без посягань на потреби та можли-
вості майбутніх поколінь. Усвідомлення не-
обхідності змін орієнтирів суспільного розви-
тку перш за все пов’язувалося з турботою про 
проблеми наступних поколінь людей. На сьо-
годні можна виділити деякі характеристики 
концепції сталого розвитку: 

- потреба рівності та справедливості 
в забезпеченні прав на розвиток, з одного 
боку – щодо теперішніх та майбутніх поко-
лінь, а з другого боку - між багатими та бід-
ними вже сьогодні; 

- використання перспективного під-
ходу до програм розвитку; 

- побудова моделей та програм роз-
витку на основі системного підходу як до ці-
лого, так i складових частин; 

- розуміння значущості, взає-
мозв’язку та взаємозалежності усіх рівнів ста-
лого розвитку від локального до міжнарод-
ного; 

- усвідомлення значення свого вне-
ску у вирішення проблем виживання та в без-
пеку глобального розвитку. 

В сучасних умовах сталий розвиток ви-
магає глобальної солідарності, глобальної ін-
теграції, синхронізації та координації розви-
тку національних економік та секторів різних 
країн на локальних та міжнародних рівнях. 
Він має характеризуватися певними парамет-
рами стійкості, які б забезпечували життєдія-
льність людей, суспільства, екосистем протя-
гом тривалого часу як єдиної системи, а не 
тільки окремих її складових. Це потребує вве-
дення нових критеріїв споживання ресурсів, 
що характеризують не валові показники, а 
питомі – в розрахунку на душу населення [4]. 

Щодо компонентів сталого розвитку, то 
на сьогодні ними можуть бути такі, як соціа-
лізація, державне регулювання, суспільна від-
повідальність, екологічність, безпека, інфор-
матизація, власність, корпоративна система, 
ринкове регулювання, інтелектуалізація, тра-
нснаціоналізація. Зазначені компоненти ви-
ступають не лише як статичні, а, насамперед, 
як динамічні механізми організації та функ-
ціонування національної, регіональної та сві-
тової економіки, поєднання або взаємний 
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вплив яких певним чином дозволяє визна-
чати зміст та структуру моделі.  

Конкуренцію слід розглядати як еконо-
мічну боротьбу, суперництво товаровироб-
ників, виконавців робіт та послуг, постачаль-
ників ресурсів виробництва, споживачів та 
інших суб’єктів ринку за найвигідніші умови 
їх виробництва, реалізації і споживання. Ві-
домо, що конкуренція  як об’єктивна еконо-
мічна категорія, має велику спонукальну 
силу і вплив на товаровиробників. В умовах 
високих технологій, інтелектуалізації й інтер-
націоналізації виробництва вона набуває які-
сно нового змісту та удосконалення форм її 
проведення, в основі яких знаходяться елеме-
нти інноваційної діяльності і виробництво 
екологічно чистих продуктів харчування.  

Аналіз класичної міжгалузевої конкуре-
нції засвідчує, що за її умов суперництво ви-
ходить за межі однієї галузі внаслідок випере-
джаючого зростання попиту на окремі види 
товарів або групи товарів при підвищенні 
ціни на них. При цьому ресурси з інших га-
лузей переливаються в галузі, що виробляють 
товар підвищеного попиту, а, отже, зміню-
ються пропорції у сферах виробництва, при-
водиться в рух вся структура економіки, інве-
стуються наукові дослідження та прогресивні 
технології і соціальна сфера. Дійсно, це кла-
сичні умови регулювання за допомогою рин-
кових методів (взаємодії попиту і пропозиції) 
міжгалузевої конкуренції, яка має чітко вира-
жений характер і широкі можливості впливу 
держави на прискорення одних і гальму-
вання інших сторін такого суперництва, 
тобто за допомогою податкових пільг та еко-
номічних преференцій спрямовувати хід мі-
жгалузевої конкуренції у необхідне для суспі-
льства русло. 

Такою ідеальною ця форма конкуренції 
була б за умов функціонування на ринку ві-
льного ціноутворення з незначним держав-
ним регулюванням на сільськогосподарську 
продукцію і продовольство. Проте, в сучас-
них умовах, коли на аграрному ринку Укра-
їни панують здебільшого  «декретні» ціни, а 
на промислову продукцію вони практично 
відпущені, міжгалузева конкуренція факти-
чно не діє, оскільки рентабельність виробни-
цтва різних видів продукції сільгоспвиробни-
ків є занадто низькою, і переливання капіталу 
з однієї галузі в іншу не відбувається. 

Розглядаючи стан внутрішньогалузевої 
конкуренції між сільгоспвиробниками, слід 
зазначити, що в агропромисловому виробни-
цтві нашої країни вона практично відсутня, 
не дивлячись на те, що тут діють десятки ти-
сяч агровиробників з різними формами 

власності і господарювання і, на перший пог-
ляд, цього б було цілком достатньо для її фу-
нкціонування. 

Внутрішнім чинником є різке збіль-
шення обсягів виробництва всіх видів агроп-
родукції, особливо овочів, фруктів, молока, 
м’яса та інших продуктів, але для цього необ-
хідне державне втручання у вигляді регулю-
вання цін, дотацій та кредитування сільгосп-
виробників. Зовнішнім чинником є 
встановлення рівноваги між попитом і пропо-
зицією на сільськогосподарську продукцію за 
рахунок зовнішнього ринку, що може стати 
реальним зі вступом України до Світової ор-
ганізації торгівлі, а звідси і зростання відкри-
тості внутрішнього ринку до імпортного, зна-
чно дешевшого, але не завжди якісного 
продовольства. 

З метою забезпечення за цих умов захи-
сту та конкурентоспроможності вітчизняних 
сільгоспвиробників необхідно провести орга-
нізаційно-економічні заходи, спрямовані на 
створення інноваційних підприємств малого 
і середнього бізнесу з високим рівнем комер-
ціалізації їх діяльності, відповідними  марке-
тинговими і агроконсалтинговими служ-
бами, а також агробізнес-інкубаторів (центрів 
з підготовки і перепідготовки підприємців аг-
рарної сфери), тобто з орієнтацією на 
розв’язання конкретної аграрної ринкової 
проблеми чи завдання, а також впрова-
дження державної підтримки всіх суб’єктів 
виробництва незалежно від форм господарю-
вання, пільгового кредитування галузі, ство-
рення спеціальних (вільних) продовольчих та 
сировинних економічних зон,  іпотечних ба-
нків, розробка стимулюючої системи подат-
кових пільг. 

Предметна конкуренція має велике зна-
чення для підприємств, що продають сільсь-
кому господарству техніку, інвентар, які ма-
ють незначну різницю за технологічними 
характеристиками і призначенням, але сут-
тєво відрізняються якістю роботи техніки. 
Для забезпечення такого підходу виникає не-
обхідність функціонування чисельних одно-
профільних підприємств з виготовлення сіль-
ськогосподарської техніки, що є можливим 
лише за умови подальшої демонополізації ви-
робників техніки з виділенням цехів із завер-
шеним циклом виробництва у самостійні під-
приємства та використання субпідряду і 
суміжного виробництва. 

Функціональна конкуренція в агропро-
мисловому виробництві існує тоді, коли кон-
кретна потреба товаровиробника задоволь-
няється різноманітними методами і є 
альтернатива вибору для задоволення потреб 
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виробництва. Проведені нами дослідження 
стану конкуренції у високорозвинених краї-
нах з ринковою економікою показують, що, 
незважаючи на те, що в економічній теорії 
прийнято вважати існування двох основних 
методів конкуренції – цінового і нецінового, в 
сучасних умовах ринку перевага надається 
неціновим методам конкуренції, тобто підт-
римці цін на одному рівні, тоді як зростання 
прибутку досягається за рахунок зниження 
виробничих витрат та поліпшення якості 
сільськогосподарської продукції (збільшення 
вмісту клейковини у зерні пшениці, цукрис-
тості цукрових буряків, маслянистості  в соня-
шнику та ін.). 

Цілком зрозуміло, що основною озна-
кою ринкової економіки є конкурентна боро-
тьба підприємців за одержання максималь-
них прибутків, проте в аграрному 
виробництві конкуренції притаманні від-
мінні особливості. Як правило, конкуренція 
через систему ринкових відносин і цінового 
механізму координує виробництво матеріа-
льних благ, але в агропромисловому  вироб-
ництві України така конкуренція не здійсню-
ється, оскільки держава не займається 
регулюванням цін, кредитуванням та дотаці-
ями сільгоспвиробників. 

Таким чином, узагальнюючи вищеви-
кладене зазначимо, що особливістю конкуре-
нтних методів є використання нецінових ме-
тодів, оскільки цінові не діють. Така ситуація 
обумовлює падіння доходів сільгоспвиробни-
ків, не дозволяє здійснювати переливання ка-
піталів з однієї галузі в іншу. Саме тому осно-
вним напрямом підвищення 
конкурентоспроможності для вітчизняних 
виробників має бути використання високото-
чних (у т.ч. енергозберігаючих) технологій, 
впровадження інновацій та виробництво еко-
логічно чистої продукції. Для досягнення 
цього необхідно сформувати відповідні 

організаційні передумови, спрямовані на 
створення необхідної ринкової інфраструк-
тури (консалтингових фірм, агропарків, аг-
робізнес-інкубаторів, венчурних фірм та іпо-
течних банків, інформаційного 
забезпечення, маркетингових досліджень,  
комерціалізацію аграрної науки та ін.). Особ-
лива роль у підвищенні конкурентоспромож-
ності підприємств АПК України належить за-
лученню в галузь іноземних інвестицій та 
створенню вільних економічних зон в аграр-
ному секторі. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, з викладеного вище мо-
жемо узагальнити, що формування механіз-
мів управління конкурентоспроможністю 
аграрних підприємств на засадах сталого ро-
звитку має відбуватися  з урахуванням двох 
суттєвих принципів: по-перше, це форму-
вання збалансованого зв’язку в тріаді еконо-
міка, екологія та соціальна сфера, що озна-
чає оптимальне використання в інтересах 
людини і природи тих ресурсів, які дає еко-
номічний розвиток; по-друге, розв’язання 
завдань виробництва, на основі впрова-
дження відповідальних інновацій, пов’яза-
них з розвитком не лише на сучасному етапі, 
а й з урахуванням інтересів наступних поко-
лінь. В межах концепції розвитку конкурент-
ного виробництва аграрних підприємств на 
засадах сталого розвитку ключовими напря-
мами розвитку суб’єктів господарювання по-
винно стати: виробництво екологічно чистої 
продукції, фінансування з різних джерел віт-
чизняної селекційної роботи і наукових уста-
нов, створення агропарків, агробізнес-інкуба-
торів, венчурних фірм та банків з 
кредитування розробок нових ідей та впрова-
дження у виробництво високоефективних 
нововведень, які забезпечують високий вихід 
продукції у розрахунку на одиницю затраче-
ної енергії. 
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Abstract. 
Sliusareva L. Concept of competitive production development of agricultural enterprises on the basis 

of sustainable development.  
Introduction. Ukraine's participation in globalization processes necessitates the application of norms and rules that 

are recognized and used by leading countries. Thus, agricultural enterprises, which focus on participation in international 
trade, are forced to revise their own policy of management decisions in favor of the components of sustainable development. 
Accordingly, a new phenomenon is emerging in the agro-industrial sector - sustainable agriculture, focused on organic 
production, biotechnology, environmental protection, preservation and restoration of soil fertility, and so on. Therefore, 
new management mechanisms should be formed to ensure competitiveness in the conditions of sustainable development of 
agricultural enterprises, which requires the development of an appropriate development concept. 

The purpose of the article is to develop conceptual bases for the development of competitive production of agricul-
tural enterprises in Ukraine on the basis of sustainable development. 

Results. It is outlined that the formation of mechanisms for managing the competitiveness of agricultural enterprises 
on the basis of sustainable development should take into account two essential principles: firstly, it is the formation of a 
balanced relationship in the triad economy, ecology and social sphere, which means optimal use of human interests and the 
nature of the resources provided by economic development; secondly, solving the tasks of production, based on the intro-
duction of responsible innovations related to development not only at the present stage, but also taking into account the 
interests of future generations. It is substantiated that within the concept of competitive production development of agri-
cultural enterprises on the basis of sustainable development the key development areas of economic entities should be: pro-
duction of environmentally friendly products, funding from various sources of domestic breeding and research institutions, 
creation of agricultural parks, agribusiness incubators, venture firms and banks for lending to develop new ideas and im-
plement in the production of highly efficient innovations that provide high yields per unit of energy consumed. 

Key words: competition, sustainable development, development concept, agricultural enterprises. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 

ВИКЛИКІВ 
 

 

Лагодієнко В. В., Радченко О. П. Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності націона-
льної системи охорони здоров’я в умовах глобальних викликів.  

У сучасних реаліях розвитку суспільства загалом та глобальних економічних процесів зокрема, в умовах 
перманентної загрози зовнішніх викликів (пандемії Covid-19 та інші), головним фактором забезпечення стабіль-
ного та безпечного існування людства є  конкурентоспроможність національної та глобальної системи охорони 
здоров’я. Метою статті є аналіз та вдосконалення процесів управління галуззю; моніторинг сучасних проблем, 
викликаних зовнішніми та внутрішніми процесами, вдосконалення системи загалом та процесів подальшого роз-
витку; допоміжних процесів забезпечення якісними та надійними ресурсам тощо. Теоретичним підґрунтям у 
процесі написання статті стали наукові праці відомих українських та зарубіжних науковців, законодавство Ук-
раїни та нормативні акти. Під час роботи над статтею були використані загальнонаукові і спеціальні методи 
дослідження: аналізу, синтезу, індукції, дедукції – для вивчення економічної сутності й особливостей стратегіч-
ного управління розвитком сучасного потенціалу національної галузі охорони здоров’я; було використано метод 
узагальнення та конкретизації щодо розробки рекомендацій із вдосконалення управлінської складової процесу роз-
витку закладів охорони здоров’я тощо. В роботі виокремлюється та підкреслюється необхідність аналізу та стра-
тегічного планування діяльності як окремих медичних відділень різних спрямувань, так і всього медичного закладу 
загалом. За результатами дослідження, доведено, що в сучасних умовах розвитку суспільства гостро постало пи-
тання запровадження довгострокових стратегічних планів з розвитку і реалізації модернізації системи управ-
ління охорони здоров’я. Потрібно сформувати національні орієнтири раціональної системи охорони здоров’я, які 
будуть відповідати стратегії світовим тенденціям безпеки даних, правових і етичних питаннях, взаємодії, ку-
льтурних і мовних питаннях, питаннях інфраструктури, фінансування, а також моніторингу та оцінки їх ді-
яльності. В якості інституційного інструменту вкрай необхідно створити національний орган, який буде зай-
матися питаннями вдосконалення системи управління охорони здоров’я.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, охорона здоров’я, медичні послуги, ефективність, глобальна економіка. 
 

Постановка проблеми. Забезпечення 
та покращення якості медичних послуг, од-
ночасно вдосконалюючи асортимент та як-
ість обслуговування  оптимізуючи основні ви-
трати, є вкрай актуальною проблемою 
сучасності як для систем охорони здоров’я у 
всьому світі так і локально у межах окремої 
країни. Очевидним є той факт, що одним із 
альтернативних, ефективних варіантів вирі-
шення цієї проблеми є створення дієвого кон-
курентного середовища і, як наслідок, забез-
печення та всебічний розвиток конкуренції у 
цій галузі, що в результаті дозволить підви-
щити якість та добробут населення України. 

Як відомо, основні тренди розвитку ме-
дицини майбутнього, яка орієнтується на ін-
новаційні технологічні та організаційні досяг-
нення у сфері медицини і дотичних до неї 
наук, на сьогоднішній день повинна орієнту-
ватися на розвиток сучасних технологічних та 
інформаційних технологій, широко застосо-
вуваних у світовій практиці. Не викликає сум-
ніву той факт, що у розвинутих країнах все 

більше застосовують та поширюють техноло-
гії, пов’язані з введенням нових комп’ютерних 
платформ, інноваційних досягнень, нововве-
день у сфері зв’язку, нові інформаційні техно-
логії. Все більше розповсюджується ідея та ви-
користання на практиці штучного інтелекту 
для обслуговування пацієнтів медичних за-
кладів. Але, слід зазначити, в силу об’єктивних 
причин, в Україні цей процес проходить з ве-
ликими складнощами та досить повільно. А 
отже, нагальним виникає завдання щодо дос-
лідження у цій сфері і на основі отриманих ре-
зультатів постає питання розробки на напра-
цювання пропозицій щодо розвитку 
конкурентоспроможного потенціалу закладів 
охорони здоров’я України. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед видатних науковців, які приді-
лили чимало уваги питанням управління 
конкурентоспроможністю медичної сфери 
загалом, а також діяльності закладів охорони 
здоров’я зокрема, перш за все слід відзначити 
Авраменко Н., Баєву М., Безтелесну Л., Білин-
ську М., Бобровську О., Єлісеєву О., Єрошкіну 
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Т., Жаліло Л., Зиму І., Поживілова О., Ра-
диш Я., Сазонця І., Саричева В., Симоняна А., 
Ситар А., Солоненко І., Степанова В., Хо-
жило І., Шевцова В., Шевцова В. Основні пи-
тання розвитку суспільства, з погляду на його 
інноваційну складову, була окреслена та 
отримала подальшого розвитку в працях та-
ких відомих вчених-класиків, як Белл Д., Дру-
кер П., Клодт Х., Масуда Й., Махлуп Ф., Пор-
тер М., Ростоу У., Стоуньер Т. та інші. 

Але не зважаючи на колосальну теоре-
тичну та методологічну базу наукових ре-
зультатів дослідження з питання конкуренто-
спроможності галузі охорони здоров’я, ще й 
досі залишається безліч питань, особливо в 
умовах сучасних викликів, на кшталт панде-
мії Covid-19, катастрофічного поширення цу-
крового діабету, раку і хвороб серця тощо. 

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є формування та всебічне обґру-
нтування теоретико-методологічних засад і 
розробка науково-практичних обґрунтова-
них рекомендацій щодо розробки та реаліза-
ції стратегічного управління розвитком кон-
курентоспроможності національних закладів 
охорони здоров’я. 

Основні результати дослідження. В 
сучасних умовах складності реалізації страте-
гії конкурентоспроможної системи охорони 
здоров’я та її імплементація до світового полі-
тичного, соціального та економічного прос-
тору зумовлені вагомими об’єктивними при-
чинами, однак, крім незадовільного стану 
національної економіки, головна з них, що 
впливає на її реальний потенціал це невідпо-
відність сучасним викликам організаційної 
та регуляторної функції системи управління, 
відсутність інноваційного розвитку, що в су-
купності знижує ефективність управлінсь-
кого впливу, гальмує впровадження нових 
принципів та механізмів реалізації стратегії 
забезпечення конкурентоспроможності га-
лузі, уповільнює структурно-трансформа-
ційні зміни та активізацію дієвих процесів.  

Як відомо, трансформація діяльності 
національних закладів охорони здоров’я має 
базуватися на реалізації принципів та методів 
стратегічного управління, спрямованого на 
забезпечення конкурентних переваг в сфері 
надання медичних послуг. Таким чином, 
проаналізувавши попередні наукові дослі-
дження та вивчивши світовий досвід функці-
онування закладів охорони здоров’я, ми мо-
жемо сформувати дієві напрями 
реформування системи закладів охорони здо-
ров’я та реструктуризації їх діяльності в ці-
лому, враховуючи вплив чинників глобаліза-
ції, як негативного так і позитивного 
спрямування.  

В процесі трансформації та реорганіза-
ції системи стратегічного управління націо-
нальними закладами охорони здоров’я стає 
зрозумілим, що їх функціонування поєднує в 
собі різні підходи щодо розвитку медицини 
загалом. При цьому, що характерно, асорти-
мент та якість надання медичних послуг за-
кладами охорони здоров’я не повинна знижу-
ватись. Одним із шляхів підвищення 
ефективності управління суб’єктами медич-
ної сфери та запровадження нових методів 
якісного лікування є розвиток інноваційного 
потенціалу закладів охорони здоров’я, що 
створить передумови конкурентоспромож-
ності галузі як на внутрішньому ринку, так і 
на зовнішньому. 

Таким чином, маємо зазначити, що про-
цес трансформації національної системи охо-
рони здоров’я передбачатиме забезпечення 
громадян України до справедливого та рів-
ного доступу щодо якісних медичних послуг, 
і як результат, зміна орієнтирів системи уп-
равління галуззю, з переорієнтацією її на цен-
тральний об’єкт – пацієнта. 

Таким чином, необхідність невідклад-
ного реформування наявної системи охо-
рони здоров’я України назріла давно та не ви-
кликає сумніву, адже за показником витрат 
на охорону здоров’я на одну людину у 2020 
році наша держава посіла 89 місце у світі (се-
ред 184 країн), а за показником тривалості 
життя – 108 місце  серед усіх країн світу [3]. 

При цьому питання забезпечення 
сфери охорони здоров’я достатніми фінансо-
вими ресурсами набувають особливого зна-
чення, оскільки їх достатній обсяг (так само 
як і ефективність використання) значною мі-
рою визначатиме результативність реформи. 

Результатом реорганізації системи уп-
равління охорони здоров’я після проведення 
реформи має стати: відповідно сучасним тре-
ндам ефективна і доступна система охорони 
здоров’я, що відповідатиме потребам насе-
лення України, особливо враховуючи нові ви-
клики сьогодення. Вирішення питання під-
вищення рівня і якості життя населення на 
основі забезпечення розширення доступно-
сті, вдосконалення якісних параметрів обслу-
говування пацієнтів та повної безпеки медич-
ної допомоги, створення умов продуктивної 
зайнятості наявного та залученого персоналу 
галузі, а також підвищення їх рівня матеріа-
льного та соціального забезпечення, всебіч-
ного розвитку і гармонійної оптимізації наці-
ональної системи соціально-психологічної 
підтримки, має стати першочерговою зада-
чею реформування медичної сфери, що і 
стане запорукою її конкурентоспроможності. 
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З цією метою, з 1 вересня 2020 року пра-
цівникам галузі охорони здоров’я підвищено 
заробітну плату, а саме +70 % (3561 грн.) поса-
дового окладу для лікарів та +50 % (2362 грн.) 
для медичних сестер, +25 % (1181 грн.) для мо-
лодших медичних сестер [3]. 

Метою реформування національної си-
стеми охорони здоров’я має стати, впрова-
дження та використання нових фінансово-
економічних механізмів та інструментарію 
на рівні спеціалізованої та високоспеціалізо-
ваної медичної допомоги (амбулаторного та 
стаціонарного рівнів); враховуючи кризовий 
стан національної економіки, низьку плато-
спроможність постає питання забезпечення 
фінансового захисту населення від надмір-
них витрат; дієвим важелем підвищення кон-
курентоспроможності галузі використання 
ефективної, функціональної моделі держав-
ного гарантування пакета медичної допо-
моги, який має бути доступним для всього на-
селення, незалежно від соціального стану, 
вікових критеріїв, статі, місця проживання 
(місто чи сільська місцевість), рівня статків 
пацієнта та будь-яких інших територіальних 
чи соціально-демографічних аспектів; інно-
ваційний розвиток та радикальне оновлення 
матеріально-технічної бази, гармонійне за-
безпечення розвитку інформаційного та кад-
рового  ресурсу закладів охорони здоров’я на 
всіх рівнях медичної допомоги відповідно до 
міжнародних стандартів; створення умов та 
стимулів щодо впровадження інноваційних 
технологій у щоденній медичній практиці та 
забезпечення доступу до високотехнологіч-
ного лікування всіх верст населення, за анало-
гом розвинутих країн світу. 

Отже, конкурентоспроможність медич-
них закладів та системи охорони здоров’я за-
галом залежить від цілком об’єктивних чин-
ників. Сучасні національні теорія та 
практика управління конкурентоспроможні-
стю суб’єктів охорони здоров’я вказують на 
те, що найбільш ефективне та дієве управ-
ління конкурентоспроможністю медичною 
сферою можливе лише за умови дотримання 
раціональних принципів та втілення відпові-
дних методів управління й методології фор-
мування функцій, організаційної структури і 
системи управління загалом. Свого часу, по-
ява стратегічного управління стало новим 
етапом розвитку управлінської науки в галузі 
охорони здоров’я. Це було обумовлено ваго-
мими об’єктивними причинами і формува-
лося поетапно. Можна виділити наступні осо-
бливості управління для кожного з етапів: 
управління, яке здійснювалося як постфак-
тум - контроль після завершення події; управ-
ління на основі екстраполяції; управління на 

основі передбачення; управління на основі 
гнучких рішень тощо [1]. 

У міру зміни умов зовнішнього середо-
вища (передусім нових викликів пов’язаних з 
розповсюдженням Covid-19), прискорення 
темпів зміни її параметрів і зростання неви-
значеності управлінська практика виробила 
ряд методів організації діяльності суб’єктів 
охорони здоров’я. Таким чином, чим складні-
шим та непередбачуваним ставало прогнозу-
вання майбутнього, тим більше ускладнюва-
лися системи, причому кожна наступна 
доповнювала попередню. 

В якості оптимального організаційно-
економічного механізму слід розглядати ком-
плексну систему, що безпосередньо склада-
ється з системи забезпечення, функціональної 
та цільової системи, які містять певну сукуп-
ність організаційних і економічних важелів, 
які впливають на економічні і організаційні 
параметри системи управління закладами 
охорони здоров’я та їх складовими елемен-
тами з метою забезпечення ефективності уп-
равління й отримання ними об’єктивних кон-
курентних переваг у конкретній сфері [2]. 

Загалом, поглиблюючись у дефініцію 
«конкуренція» можемо відзначити, що це по-
няття належить до фундаментальних катего-
рій наукових досліджень. Воно представляє 
собою безкінечний процес суперництва з ме-
тою отримання конкретної вигоди.  

В свою чергу, управління конкуренто-
спроможністю означає постійне прагнення 
до підвищення ефективності власної діяльно-
сті, спрямованої на отримання бажаних ре-
зультатів із меншими затратами [3]. 

На наш погляд, принциповим питан-
ням є формування стратегії конкурентоспро-
можності у галузі охорони здоров’я, врахову-
ючи специфіку та значення цієї сфери 
діяльності для суспільства. Формування сис-
теми стратегічного управління конкуренто-
спроможністю суб’єктів медичної сфери, 
перш за все повинно відповідати основним 
вимогам національних інтересів. Серед них 
слід відмітити орієнтацію на попит, задово-
лення потреб суспільства та вимоги конкрет-
них отримувачів цих послуг. Управління кон-
курентоспроможністю в сфері охорони 
здоров’я має передбачати постійне праг-
нення до підвищення ефективності та якості 
надання послуг, і як наслідок отримання ба-
жаних результатів із меншими затратами [4]. 

В глобальному світі, ефективні управлін-
ські рішення процесу забезпечення конкурен-
тоспроможності впливають на економічні, со-
ціальні та технологічні процеси у сфері 
охорони здоров’я. Загалом, весь управлінсь-
кий процес системою охорони здоров’я на 
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національному рівні можна представити у ви-
гляді трьох взаємопов’язаних складових форм 
його реалізації:  адміністративної, першочер-
говим завданням якої є розробка і втілення ра-
ціональної політики − (як системи цілей, за-
вдань і шляхів їх вирішення);  економічної, що 
полягає у забезпеченні матеріально-фінансо-
вими ресурсами; оперативної, що забезпечує 
безперебійну оперативну діяльність, спрямо-
вану переважно, на технологічну і технічну 
організацію об’єкта управління конкуренто-
спроможністю (рис. 1).  

В сучасних умовах, управління конку-
рентоспроможністю системи охорони здо-
ров’я яке здійснюється безпосередньо на всіх 
рівнях, починаючи від організації елементар-
них медичних маніпуляцій, первинного ви-
значення вартості конкретного лікувального 
процесу для кожного окремого пацієнта і за-
кінчуючи стратегічним прогнозуванням і 
оперативним плануванням діяльності лікува-
льно-профілактичних закладів (ЛПЗ) зок-
рема так і регіональних систем охорони здо-
ров’я загалом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні параметри та складові системи управління закладами  
охорони здоров’я (Джерело: розробка автора)  

 

Таким чином, система управління охо-
роною здоров’я у даному контексті представ-
лена своєрідною формою відносин управ-
ління, виражених у законах управління, 
функціях, цілях, структурі, методах , процесі 
управління тощо. 

Варто відзначити, що управління систе-
мою охорони здоров’я, в контексті впливу 
глобалізаційних чинників, є збалансований 

розрахунок її реальних потреб у фінансових 
та інших матеріальних ресурсах; обґрунто-
ване визначення очікуваних доходів та вида-
тків; створення дієвого механізму ефектив-
ного та гармонійного функціонування, як 
кожного окремого елементу системи, так і 
всієї системи загалом, щодо надання якісних 
медичних послуг та задоволення суспільних 
потреб.  

 
 
 
 
 

Рис. 2. Параметри конкурентоспроможності галузі та її складові (Джерело: розробка автора)  
 

Втілення інструментарію надання якіс-
них медичних послуг з повним асортиментом 
потребує подальшого комплексного, глибо-
кого дослідження, як у фінансово-економіч-
ній, так і у регуляторній площинах, причому 
центральне місце дослідження зазначеної 
проблематики має займати раціональне дер-
жавне регулювання системи якісних медич-
них послуг та їх нормативно-правове забезпе-
чення. В свою чергу, подальше дослідження 
економічних питань управління системою 
охорони здоров’я вимагає проведення класи-
фікації та здійснення обрахунку витрат на 

якість медичних послуг, що дозволить дове-
сти зв’язок між якістю згаданих послуг та 
отриманими фінансовими результатами, що 
позитивно відіб’ється на конкурентоспромо-
жності галузі. 

Висновки. Підсумовуючи попереднє 
дослідження можемо зазначити, що ство-
рення умов конкуренції в системі охорони 
здоров’я, дія механізмів цивілізованого супе-
рництва між суб’єктами медичної сфери є за-
вданням для держави вкрай важливим, без 
осмислення і вирішення якого неможливо 
отримати якісних змін. Як було зазначено 

Суб’єкти охорони здоров’я 

Керівник закладу охорони здоров’я 
організовує і несе відповідальність за 
якість медичного обслуговування на-
селення, адміністративно-господар-

ську та фінансову діяльність закладу. 

Керівники державних, комуналь-
них закладів охорони здоров’я та 
їх заступники призначаються на 

посаду шляхом укладення з ними 
контракту. 

Визначення мети та основної  
діяльності закладу 

Керівником закладу охорони здо-
ров’я може бути головний лікар 

(генеральний директор, директор, 
начальник, завідувач) та/або його 

заступники. 

Вимоги до керівників закладів охороною здоров’я 

Узгодження прав та 
обов’язків працівників 

Систематизація внутрі-
шнього контролю діяль-

ності закладу 

Оптимізація порядку взаємодії струк-
турних підрозділів 

Узгодження спеціалізації,  
типу і профілю 

Сфера управління 
охороною здоров’я 

Державні органи влади 

Заклади охорони здоров’я 

Фізичні особі - підприємці 

Медичні і фармацевтичні праці-
вники 

Громадяни - пацієнти 

Визначення структури закладу (стру-
ктурних підрозділів) 

Оптимізація 

Вартість послуг медичної га-
лузі 

Асортимент послуг медичної 
галузі 

Якість послуг медичної галузі 

Фінансування послуг медич-
ної галузі Конкурентоспроможність галузі 
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вище, з позицій системності й комплексного 
підходу конкурентні переваги медичних пос-
луг в умовах глобальних викликів забезпечу-
ються передусім правовими, професійними, 
технологічними, ринковими, інноваційними, 
економічними, організаційними, психологіч-
ними й іншими аспектами, а також їх 

системним співвідношенням. А отже, ство-
рення гармонійних умов формування та ста-
новлення конкурентного середовища в галузі 
охорони здоров’я, забезпечення і розвиток 
конкурентоспроможності медичних послуг і 
медичної праці гарантує створення умов сус-
пільного розвитку. 
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АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ 

 
 

Писанко С. В. Адаптація міжнародного досвіду регулювання електроенергетичного ринку Укра-
їни та її регіонів. 

Для України в інтеграції електроенергетичного ринку залишається в пріоритеті європейський вектор. 
Однак при розумінні кращих практик країн ЄС Україна має розробляти національний регулятор електроенерге-
тичного ринку. Міжнародний досвід в електроенергетиці розмаїтий за різними її сферами і напрямками. Країни 
різняться своїми природними, географічними, демографічними, соціально-економічними особливостями. Для Ук-
раїни на даному етапі важливо обирати стратегічних партнерів та в першу чергу інтегрувати їхні практики у 
вітчизняне середовище. Програшні позиції вітчизняної електроенергетики – в способах підтримки залучення ін-
вестицій та міжнародного співробітництва з метою інноваційної діяльності. ЄС зберігає підвищений інтерес до 
інвестування проектів в Україні з огляду на перспективи її інтеграції та потреби використання транзитного і 
виробничого потенціалу. Значний вплив також мають міжнародні протистояння в боротьбі за «ресурси». Проте 
для України все одно потрібно підвищувати інтерес до інвестицій в електроенергетичну галузь, в тому числі на 
інноваційні цілі, позиціонуючи свої сильні сторони – високий потенціал розвитку окремих сфер електроенерге-
тики, зокрема ядерної, гідро-, сонячної, вітрової (офшорних вітропарків), унікальний транзитний потенціал (що 
одночасно є додатковим ризиком, оскільки втягує країну в міжнародні війни за «ресурси»), а також високий кад-
ровий потенціал (співпраця на рівні наукових шкіл, дослідно-конструкторських інститутів). Міжнародний досвід 
розвитку електроенергетичного ринку вказує на тренд лібералізації управлінських впливів. Інший показовий 
тренд – регіоналізація регулювання. З огляду на провідний інтерес розвинутих країн світу до ВДЕ, для України 
актуально розуміти, окрім загальнодержавних пріоритетів регулювання інвестиційно-інноваційних процесів за 
даним напрямом, особливості розвитку альтернативної енергетики в регіонах. Це дасть змогу оптимізувати 
управлінські рішення згідно специфіки регіональної економіки, природних екосистем і соціуму. 

Ключові слова: адаптація, міжнародний досвід, електроенергетична галузь, системний підхід, регіональні 
особливості. 

 

Постановка проблеми. Електроенерге-
тична галузь відзначається високим рівнем 
природного монополізму. Даний імператив 
регламентує чинне законодавство України: 
передача і розподіл електричної енергії, тран-
спортування теплової енергії належать до 
сфер діяльності суб’єктів природних монопо-
лій. У той же час, згідно з владними заявами та 
законодавчими ініціативами в Україні з 2019 
року почав функціонувати ринок електроене-
ргетики, що вкрай важливо для активізації ін-
вестиційно-інноваційних процесів галузі. Не-
зважаючи на заявлені реформи зі спрощення 
процедурних та інституційних засад купі-
влі/продажу електроенергії, ринок наразі від-
значається низкою гострих проблем, які мо-
жна узагальнити за трьома базовими блока-
ми [18]: висока заборгованість перед виробни-
ками атомної й гідроелектроенергетики (НАК 
«Енергоатом», ПАО «Укргідроенерго»), які 
представляють сфери, що продукують наріз 
найдешевшу електроенергію; дискусійна об-
ґрунтованість «зелених» тарифів, поступова 
монополізація даного сегменту та зростання 
заборгованості перед виробниками «зеленої» 
енергетики (сонячної, вітрової); нерівномір-
ність тарифоутворення для різних груп спо-
живачів, необхідність подальшого підви-
щення тарифів для населення з одночасно 
прозорим субсидіюванням неплатоспромож-
них домогосподарств. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На сьогоднішній день, велика кількість 
проведених досліджень вже була реалізована 
широким колом дослідників, серед яких: 
В. Купчак, В. Лагодієнко, К. Павлов, О. Пав-
лова та інші. В цей же час в недостатній мірі є 
дослідженими питання що стосуються по-
шуку шляхів та підходів, що б сприяли адап-
тації міжнародного досвіду щодо регулю-
вання електроенергетичного ринку в Україні 
та її регіонах. На тлі численних проблем щодо 
інфраструктурного забезпечення, ринкові не-
доліки не дозволяють балансувати інтереси 
учасників та сприяти формуванню конкурен-
тного середовища, орієнтованого на інновації. 
Фактично відбувається суперечливість між 
владними заявами щодо становлення ринку 
електроенергетики в Україні, що дало певний 
поштовх для активізації інвестиційної діяль-
ності, особливо в сфері ВДЕ, та поточними те-
нденціями розвитку ринку, що ускладнюється 
низьким попитом на електроенергію в умовах 
пандемії та нестабільного макроекономічного 
і політичного середовища. Усе це дає підстави 
говорити, що для України та її регіонів, особ-
ливо які є потужними продуцентами електро-
енергії, як Південно-Східний, залишається ак-
туальним вивчення міжнародного досвіду 
регулювання електроенергетичного ринку, 
особливо в частині активізації інвестиційно-
інноваційних процесів. 
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Формулювання цілей статті. Метою 
статті є визначення шляхів адаптації міжна-
родного досвіду щодо регулювання електро-
енергетичного ринку України та її регіонів. 
Для досягнення визначеної мети та відпо-
відно до логіки наукового дослідження були 
поставлені завдання: дослідити основні мо-
делі електроенергетичного ринку в залежно-
сті від міри регулювання та конкурентних 
умов; визначити сфери співробітництва Ук-
раїни та ЄС: фокус на електроенергетичний 
ринок та його інвестиційно-інноваційні про-
цеси; розкрити базові напрями розвитку ене-
ргетики в країнах ЄС як вказівники для елек-
троенергетичної галузі України. 

Основні результати дослідження. Пе-
ред Україною стоїть складне завдання: щодо 
внутрішніх процесів – максимально викорис-
товувати природний потенціал, реанімувати 
та модернізувати інфраструктурне і кадрове 
забезпечення електроенергетичної галузі з 
становленням ринкових відносин щодо виро-
бництва, розподілу і споживання електроене-
ргії на конкурентних засадах, що сприятиме 
постійним інвестиціям та інноваціям; щодо зо-
внішніх процесів – економічно та екологічно 
обґрунтована інтеграція регіональних елект-
роенергетичних ринків з міжнародними, зок-
рема європейськими, енергосистемами. 

Для України доречним є вивчення між-
народного досвіду країн, які вже пройшли 
шлях становлення ринкових відносин в елек-
троенергетиці, а також стратегічних партне-
рів й опонентів зовнішніх відносин. У той же 
час слід розуміти, що значний потенціал 
атомної й гідроенергетики, транзитні можли-
вості ставлять перед Україною додаткові ви-
моги щодо розвитку галузі та пріоритетних 
сфер залучення інвестицій з метою стимулю-
вання її інноваційного розвитку. 

У науці і практиці описані основні мо-
делі електроенергетичного ринку, які є типо-
вими для багатьох країн світу – регульована 
природна монополія, єдиний покупець (це 
регульовані ринки), конкурентний оптовий 
ринок електроенергії, конкурентний опто-
вий і роздрібний ринки електроенергії (кон-
курентні ринки) [14] (рис. 1).  

Зазначені моделі можуть диференцію-
ватись для різних сегментів і сфер електрое-
нергетичного ринку. Модель регульованої при-
родної монополії обирається країною у 
залежності від загальних підходів до антимо-
нопольного регулювання. Для прикладу, в 
США вважається високим рівнем монополі-
зму 6 % концентрації ринку одним учасни-
ком, коли в Європі допустимими є значення 
25-50 % [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні моделі електроенергетичного ринку в залежності від міри регулювання та 
конкурентних умов [1, 21, 22] (Джерело: розробка автора)  

 

Для України хоча й декларуються рин-
кові правила гри, проте прихований монопо-
лізм і «картельні угоди» деформують конкуре-
нтні умови та дестимулюють інвестиційно-
інноваційні процеси. Регульована природна 
монополія характерна для Скандинавських 
країн. У частині розподілу електроенергії з зо-
середженням повноважень у руках однією тра-
нспортної компанії природна монополія окрім 
Скандинавії характерна також для Франції. 

Як правило, ознаки природної монопо-
лії в електроенергетиці надає регулятор тари-
фоутворення. Лише країни з високим рівнем 
економічного розвитку та соціального захи-
сту населення здатні повністю перейти на ри-
нкові засади встановлення цін на електрику. 

Модель єдиного покупця спостерігається в 
Китаї, де виробництво електроенергії 

здійснює 5 крупних компаній, хоча й на ри-
нок допускаються компанії приватної і кому-
нальної (муніципальної) форм власності.  

Модель конкурентного оптового ринку від-
значається порівняно високим ступенем 
впливу конкуренції на галузь. При цьому по-
ширеними є два її види: 1) модель обов’язко-
вого пулу або біржі, на якій продається вся 
вироблена електрична енергія; 2) модель за-
лишкового пулу, коли торгівля електроенер-
гією відбувається, здебільшого, після укла-
дення двосторонніх угод поза пулом [6].  

Дана конкурентна модель використову-
ється більшістю країн ЄС. 

Модель конкурентного оптового ринку 
декларує Російська Федерація, для якої, як і 
для України, в реальності властиві ознаки ви-
сокого рівня прихованого монополізму та 

Конкуренція між декількома виробниками і поку-
пцями – розподільно-збутовими компаніями Модель 1: Регульована 
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«картельних» домовленостей. Фактично в 
країні діє ринок з обмеженою конкуренцією, 
що називається оптовий ринок електричної 
енергії; він складається з двох сегментів – ри-
нку двосторонніх договорів (поділяється на 
сектор регульованих договорів, в якому діють 
граничні тарифи на електроенергію, визна-
чені Федеральною службою по тарифах, і се-
ктор вільних двосторонніх договорів, в якому 
ціни і контрагенти поставки визначаються 
учасниками ринку) та товарної біржі елект-
роенергетики ВАТ «Арена»; діють ринок «на 
добу наперед» та балансуючий ринок [9]. 

Вивчення моделі електроенергетичного 
ринку Росії як геополітичного опонента та-
кож дозволяє розуміти закономірності погли-
блення деструктивів, формалізму поши-
рення ринкової ідеології та низького рівня 
інноваційності галузі в умовах високого при-
родного потенціалу та виробничо-генерую-
чих потужностей. 

Модель конкурентного роздрібного та оп-
тового ринків (див. рис. 1) притаманна США 
та Японії, де більшість генеруючих, розпо-
дільчих та збутових компаній в електроенер-
гетиці є приватної форми власності [6]. 

Таким чином, зазначені моделі є своєрід-
ним відображенням ходу реформ в електрое-
нергетичній галузі з становленням ринкових 
відносин, що має провідне значення для акти-
візації інвестиційно-інноваційних процесів. З 
кінця 90-х років ХХ століття все більше розви-
нутих країн почали відходити від вертика-
льно-інтегрованих схем з регулюванням з боку 
держави усіх процесів виробництва, розподілу 
і споживання електроенергії, а натомість по-
чали сприяти перетворенню енергетичної 
сфери з природної монополії на структуру ри-
нкової спрямованості, що власне декларує й 
Україна [10]. Однак даний процес має відбува-
тись поступово і регульовано та не супрово-
джуватись прихованою монополізацією окре-
мих сфер електроенергетики, як це сьогодні 
відбувається в Україні стосовно ВДЕ з фактич-
ним збереженням монополізму в інших секто-
рах. Для України в першу чергу актуальним є 
досвід країн Європейського Союзу (ЄС) щодо 
розвитку електроенергетичного ринку, які ма-
ють значні здобутки та через базові конкурен-
тні умови активно продукують інновації задля 
здобуття статусу кліматично-нейтральних 
країни. В Угоді про асоціацію між Україною та 
ЄС у розділі «Економічне та галузеве співробі-
тництво» окрема глава присвячена співробіт-
ництву в сфері енергетики, де зазначено пріо-
ритетні сфери співпраці (табл. 1). Також 
прописані питання торгівлі електроенергією, 
зокрема цінові аспекти, однак найширший 
спектр взаємодії розкриває саме розділ 

співробітництва. Визначені сфери окреслюють 
можливості розвитку електроенергетичного 
ринку України та особливо тих регіонів, які 
мають значний виробничий і транзитний по-
тенціал. Дані сфери мають високе значення 
для інвестиційно-інноваційних процесів у га-
лузі. Вони формують інституційну, організа-
ційно-правову, інфраструктурну та матеріа-
льно-технічну платформи для інтеграції 
електроенергетичного ринку України з ЄС, 
зберігаючи при цьому специфіку внутріш-
нього ринку та балансуючи інтереси його уча-
сників з національним пріоритетом.  

З наведеного переліку сфер співробіт-
ництва (див. табл. 1) значні можливості для 
активізації інвестиційно-інноваційних про-
цесів дає те, що Україна з 2011 року набула 
статусу Договірної Сторони в Енергетичному 
Співтоваристві Південно-Східної Європи. Це 
сприяє встановленню довгострокової фінан-
сової стабільності енергетичного сектора та 
поліпшенню інвестиційного клімату в Укра-
їні, стимулює регіональну інтеграцію та тор-
гівлю, допомагає запровадженню енергозбе-
рігаючих технологій [5].  

Підвищений інтерес для співробітниц-
тва викликає інвестиційна й інноваційна 
сфери. Діючий Європейський інститут інно-
вацій та технологій (ЕІТ) реалізує низку нау-
ково-дослідних програм, що дозволяє мобілі-
зувати вітчизняний інтелектуальний ресурс 
на шляху генерації нових ідей в електроенер-
гетичній галузі. Це одна з сильних сторін Ук-
раїни при співпраці з країнами ЄС. 

Незважаючи на пріоритет євроінтегра-
ції, при уніфікації вітчизняного ринку Укра-
їни з європейським слід виробити власну мо-
дель національного регулятора електроенерге-
тичного ринку, яка обґрунтовує: 

- загальний підхід до регулювання – 
«конкурентний оптовий і роздрібний ринки 
електроенергії»; 

- мету регулювання – стимулювання ін-
вестицій та інновацій для ефективізації вико-
ристання енергоресурсів та управління енер-
госистемами; 

- принципи інтеграції – узгодження з пі-
дходами в ЄС з одночасним відстоюванням 
внутрішніх інтересів щодо природного, тра-
нзитного й інфраструктурного потенціалу, 
розвитку на цій основі відповідного інститу-
ційно-організаційного забезпечення. 

Формування власної моделі національ-
ного регулятора електроенергетичного ринку 
спостерігається в країнах ЄС, які узгоджують 
свої політики в галузі за складними схемами, 
орієнтуючись на діяльність Енергетичного 
Співтовариства та через прийняття низки ене-
ргетичних пакетів [3, 25]. 
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Таблиця 1 
Сфери співробітництва України та ЄС: фокус на електроенергетичний ринок  

та його інвестиційно-інноваційні процеси [26] 
№ 

з/п 
Сфера співро-

бітництва 
Напрямки співробітництва 

Інвестиційно-інноваційні 
можливості 

1 
Нормотворча, 
стратегоутво-

рююча 

Імплементація енергетичних стратегій та політик, співробіт-
ництво в рамках органів стандартизації 

Розробка спільних інноваційних стра-
тегій, програм сприяння залученню ін-

вестицій 

2 
Інформаційна, 

аналітична 

Розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв, удоскона-
лення статистичної облікової системи, що базується на своє-

часному обміні інформацією про енергетичний баланс та 
потоки  

енергоносіїв 

Розширення статистичної бази аналізу 
процесів інвестицій та інновацій, фор-
мування на цій основі інвестиційних 

паспортів об’єктів 

3 Безпекова 

Забезпечення довготермінової стабільності та безпеки торгі-
влі енергоресурсами, їх транзиту, розвідки, видобутку, очи-

щення, виробництва, зберігання, транспортування, пере-
дачі, розподілу, маркетингу та збуту 

Створення стабільних умов для ринку 
як чинника залучення інвестицій в 

інновації 

4 Антикризова 
Створення ефективних механізмів вирішення потенційних 

кризових ситуацій у дусі солідарності 
Залучення довгострокових капіталь-

них інвестицій 

5 
Інфраструкту-
рна, мережева 

Модернізація, посилення енергетичної інфраструктури, зок-
рема енергогенеруючих потужностей; цілісність, надійність, 

безпека енергетичних мереж 

Підвищення інвестиційної привабли-
вості за рахунок інфраструктурних 

умов 

6 
Інфраструкту-
рна, екологі-

чна 

Створення нової інфраструктури з метою диверсифікації 
джерел, постачальників енергії та шляхів і методів її транс-
портування, що відповідає принципам економічної доціль-

ності та збереження навколишнього середовища 

Залучення інвестицій у різні сфери, зо-
крема ВДЕ, пошук нових джерел і спо-

собів генерації енергії 

7 
Транзитна, об-

лікова 

Повне відновлення транзитної інфраструктури і встанов-
лення транскордонної системи обчислення на зовнішніх ко-

рдонах 

Міжнародна інвестиційна й іннова-
ційна діяльність в рамках функціону-

вання транзитної інфраструктури 

8 
Економічна, 

ринкова 

Розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискриміна-
ційних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом 

проведення регуляторних реформ 

Створення ринкових умов для інвести-
цій та інновацій 

9 Інвестиційна 

Встановлення привабливого та стабільного інвестиційного 
клімату шляхом забезпечення інституційних, правових, фіс-

кальних та інших умов, а також шляхом сприяння взаєм-
ному інвестуванню на недискримінаційній основі 

Ефективізація комплексну заходів дер-
жави з залучення зовнішніх інвестицій 

10 Інноваційна 

Науково-технічне співробітництво та обмін інформацією з 
метою розвитку технологій у сфері виробництва, транспор-

тування, постачання й кінцевого споживання, особливу 
увагу приділяючи енергозберігаючим і екологічно безпеч-

ним технологіям 

Ефективізація комплексну заходів дер-
жави з організації співробітництва у 

сфері інновацій 

11 
Інституційна, 
інвестиційна 

Ефективне співробітництво з ЄІБ, ЄБРР та іншими міжнаро-
дними фінансовими організаціями й інструментами 

Залучення додаткового фінансування 
(вигідних кредитів, грантових коштів) 

12 
Екологічна, 
інноваційна 

Сприяння енергоефективності та енергозбереженню, у тому 
числі шляхом формування політики щодо енергоефектив-

ності та структури права і нормативно-правової бази 

Пріоритет стимулювання інвестицій в 
енергозберігаючі технології, підтримка 
розробок і впровадження інновацій у 

даній сфері 

13 
Екологічна, 
інноваційна 

Розвиток відновлювальної енергетики з урахуванням прин-
ципів економічної доцільності та охорони навколишнього 

середовища, а також альтернативних видів палива, зокрема 
стале виробництво біопалива і співробітництво у сфері нор-
мативно-правових питань, сертифікації та стандартизації, 

технологічного і комерційного розвитку 

Пріоритет стимулювання інвестицій у 
ВДЕ, біоенергетику, підтримка розро-
бок і впровадження інновацій у даних  

сферах 

14 Договірна 
Співробітництво в рамках Договору про заснування Енерге-

тичного Співтовариства 

Підвищення інвестиційної привабли-
вості за рахунок утворення спільного 

енергетичного ринку з ЄС 

15 Інтеграційна 
Інтеграція електроенергетичної системи України до євро-

пейської електроенергетичної мережі 

Висока інвестиційна привабливість, 
інноваційна кооперація в умовах кон-
солідації зусиль та формування прозо-

рого конкурентного ринку 

Джерело: розробка автора 
Останній четвертий енергетичний пакет 

ЄС 2019 року чітко орієнтований на іннова-
ційні цілі розвитку галузі. Його основна ідея – 
«чиста енергія для кожного європейця», відтак 
Україна, почавши його імплементацію, зо-
бов’язується збільшувати частку відновлюва-
них джерел енергії, зменшувати споживання і 
правильне, ощадливе ставлення до енергоно-
сіїв, забезпечуючи таким чином інноваційний 

розвиток галузі (рис. 2) [27]. Окремим напря-
мом розвитку електроенергетики та й енерге-
тики в цілому для країн ЄС виділено «дослі-
дження, інновації та 
конкурентоспроможність». З огляду на підви-
щений інтерес ЄС до інтеграції України в еле-
ктроенергетичній сфері, такий пріоритет до-
зволяє використовувати досвід розвинутих 
країн щодо інновацій та залучати їхні кошти в 
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рамках програм міжнародного співробітниц-
тва. Вітчизняні експерти, як правило, розгля-
дають переваги інтеграції енергосистеми Ук-
раїни до європейської в ключі безпекової 
парадигми, сприяння лібералізації ринку еле-
ктроенергії, що власне відбувається сьогодні 
під тиском владних інститутів ЄС [21, 22].  

Проте основним аргументом має слугу-
вати інноваційний з можливістю значної ди-
ференціації джерел інвестування в електрое-
нергетичну галузь, у тому числі з 
використанням ресурсів численних фінансо-
вих програм регіонального розвитку. Значну 
увагу в Європі приділяють стану інфраструк-
тури електроенергетики. З цією метою з 2009 
року функціонує мережа операторів системи 
передачі електроенергії ENTSO-E (European 
Network of Transmission System Operators for 
Electricity). Її масштаби та всеохоплюючий ха-
рактер орієнтований на базові цілі розвитку 
галузі країн ЄС – сталий доступ до електрое-
нергії. Україна з 2019 року активізувала спів-
працю з ENTSO-E за посередництвом НЕК 
«Укренерго». Наразі розроблено багаторіч-
ний алгоритм інтеграції, який охоплює пе-
ріод 2006-2023 років: у 2006 році румунський 

оператор системи передачі «Transelectrica» 
подав заявку на розширення синхронної 
зони ENTSO-E за рахунок приєднання ОЕС 
України та ЕС Молдови; у проміжні роки ре-
алізувалась різні заходи щодо синхронізації 
роботи об’єктів електроенергетичної галузі, 
впровадження автоматизованих систем регу-
лювання, контролю виробництва й розподілу 
електроенергії; у 2021-2022 роках заплановані 
синхронне приєднання енергосистем конти-
нентальної Європи та України й Молдови, те-
стова робота в ізольованому (від енергосис-
тем Росії та Білорусі) режимі; 2023 рік – 
початок роботи об’єднаної енергетичної сис-
теми України, в тому числі електроенерге-
тики, у синхронному режимі з ENTSO-E [8].  

Очікується, що завдяки інтеграції Об’єд-
наної енергосистеми України в європейську 
енергосистему ENTSO-Е істотно підвищиться 
стабільність і безпека енергопостачання в 
Центрально-Східній Європі, що, в свою чергу 
створить сприятливі передумови для активіза-
ції інвестиційно-інноваційних процесів з пос-
туповою акумуляцією додаткових фінансових 
ресурсів при стабільному попиті [7].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Базові напрями розвитку енергетики в країнах ЄС як вказівники для електроенер-
гетичної галузі України [30] (Джерело: розробка автора)  

 

Однією з сильних сторін країн ЄС є фор-
мування міждержавних інституційних та біржо-
вих утворень з метою консолідації зусиль у га-
лузі та задоволення власних інтересів. Для 
прикладу, ринок Іспанії поєднаний з Португа-
лією та називається Іберійський ринок елект-
роенергії (MIBEL), біржа Nord Pool (та її web-
система Nord Pool Spot) об’єднує Норвегію, 
Швецію, східну частину Данії [9]. Для України 
утворення таких «локальних» міждержавних 
ринків ускладнене в силу поточних геополіти-
чних конфліктів, однак перспективне в умо-
вах подальшої інтеграції з Європою. Врахову-
ючи зовнішні ініціативи та геополітичні 
інтереси, перспективним є утворення біржо-
вого електроенергетичного ринку України з 
Румунією (ініціатор приєднання до ENTSO-E), 
Молдовою (перспективи приєднання до 
ENTSO-E), Угорщиною (активізація співпраці 
з 2019 року з узгодженням паралельної роботи 

енергосистем), Словаччиною й Чехією (кра-
їни, що працюють на тій ж IT-платформі, що 
й ДП «Оператор ринку» України [16]. Ефекти-
вна організація спільного ринку електроенер-
гії з сусідніми європейськими державами на-
даватиме переваги не лише прикордонним 
регіонам. У першу чергу функціонування та-
кого ринку дозволить оптимізувати вироб-
ничі потужності, що буде особливо вигідним 
для регіонів-продуцентів електроенергетики в 
Україні. Лідером у даному аспекті безумовно є 
Південно-Східний регіон. 

Окрему увагу при вивченні міжнарод-
ного досвіду слід звернути щодо програм «Smart 
Grid» та переходу на цифрові технології в електро-
енергетиці. Особливої популярності наразі 
вони набувають для обліку електроенергії. Ґру-
нтовні розробки за даними напрямами здійс-
нюють США, країни ЄС, а також Китай. Для 
України в цьому плані розкриваються значні 
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можливості, адже сфера ІТ є однією з провідних 
в національній економіці. Системна співпраця 
провідних енергокомпаній з ІТ з утворенням 
інформаційно-аналітичних кластерів стане по-
штовхом для ефективізації управління енерго-
системами. У тих регіонах, де ІТ активно розви-
вається, як от Дніпропетровська і Харківська, 
налагодженнях такої співпраці має входити до 
пріоритетів обласних стратегій розвитку. 

Про програми «Smart Grid» в Україні 
почали активно говорити лише в 2020 році за-
вдяки реалізації Проекту передачі електрое-
нергії-2 МБРР за сприянням Фонду Чистих 
Технологій (проект реалізується НЕК «Укре-
нерго») [20]. У той самий час в Європі вже 
сформований певний досвід щодо розумних 
мереж, починаючи з 2010 року. Співпраця з 
європейськими партнерами в даній сфері 
дасть змогу перейти на принципово нові під-
ходи в управлінні енергосистемами на заса-
дах прозорості, інноваційності та об’єктивної 
оцінки енергоефективності. 

Великий об’єм роботи розвинуті країни, 
зокрема в ЄС, проводять стосовно впрова-
дження технологій енергоефективності та енер-
гозбереження (енергоощадності). У зв’язку з цим 
налагоджена тісна співпраця з інститутами бу-
дівництва (використання відповідних техно-
логій з їх плануванням вже при проектуванні 
об’єктів та можливостей подальшої експлуата-
ції), промисловості (перехід на низьковугле-
цеве виробництво) й транспорту (з мінімаль-
ними викидами вуглецю). Якщо в Україні 
розпочнеться системна робота з питань енер-
гоефективності й ощадності на платформах 
міжгалузевої співпраці, це дозволить залучати 
іноземні інвестиції у значно більших масшта-
бах з посередництвом органів регіональної 
влади та місцевого самоврядування. 

Вивчаючи міжнародний досвід щодо роз-
витку електроенергетичного ринку, для Укра-
їни є актуальним розуміння ефективних ін-
струментів регулювання інвестиційно-
інноваційних процесів у розрізі окремих сфер. 
Очікуючи підвищення попиту на ресурси еле-
ктроенергетики, розвинуті країни ЄС плану-
ють його задовольняти за рахунок атомної та 
відновлюваної енергетики [6]. В Україні поки 
активно і певною міро стихійно розвивається 
сфера ВДЕ та вимушено занепадає атомна еле-
ктроенергетика. Проблема криється в зноше-
ності устаткування АЕС та переважанні виму-
шених заходів щодо продовження їхньої 
експлуатації. Натомість інвестиції на іннова-
ційні цілі в атомній електроенергетиці є мізер-
ними. У світі розвиток атомної електроенерге-
тики, незважаючи на масштабні трагедії, 
залишається в пріоритеті. На атомну енерге-
тику припадає близько 12 % світового 

виробництва електроенергії і за прогнозами 
її частка у виробництві електроенергії неухи-
льно зростатиме; фактично атомна енергія на 
сучасних ядерних енергоблоках розгляда-
ється як екологічне джерело енергії поряд з 
ВДЕ [19]. Тому інвестиційна привабливість 
даного сектору є високою і для України. Да-
ний сегмент електроенергетичного ринку є 
дуже перспективним та потребує активізації 
міжнародної інвестиційної діяльності за посе-
редництва НАЕК «Енергоатом».  

Інвестиційні ініціативи в атомній енер-
гетиці України наразі є слабкими. Періоди-
чно піднімається питання будівництва двох 
енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Однак 
ринкові протистояння з сегментом ВДЕ на-
разі суб’єктивно гальмують атомну енерге-
тику, що є неприпустимим для конкурент-
ного розвитку ринку, коли прогресивні 
держави світу навпаки слідують ідеології ін-
теграції різних джерел електроенергії. 

Розвиток АЕС має однозначно відбува-
тись на інноваційних засадах. Зростання ядер-
ної енергетики можливе завдяки прискореному 
переходу на стандартні реактори ІІІ та IV поко-
лінь, а також на реактори на швидких нейтро-
нах; це дозволить вирішити проблеми як забез-
печення країн урановою рудою, так і відпра-
цьованого ядерного палива, підвищити еконо-
мічні показники роботи та безпеку АЕС [29]. 

Перспективним сектором електроенер-
гетичного ринку залишається гідроелектроенер-
гетика. У розвинутих країнах з відповідними 
природними умовами ГЕС розглядаються як 
один з замінників забруднюючих екологію 
ТЕЦ. Зокрема в Європі відбувається процес їх-
нього закриття. У 2020 році найбільша в Авст-
рії електроенергетична компанія закрила 
останню в країні ТЕЦ, що працювала на вугіллі 
(електростанцію переобладнають на газ та за-
лишать у резерві); про наміри повністю відмо-
витися від вугілля в електрогенерації вже впро-
довж наступного десятиліття заявили Франція 
та Швеція (до 2022 року), Великобританія (до 
2025 року), Греція (до 2028), Угорщина (до 2030 
року) та низка інших країн [28]. 

Незважаючи на те, що провідні країни 
світу орієнтуються на відмову від ТЕЦ, одно-
часно розвиваються новітні технології вугіль-
них електростанцій – які працюють на над- 
(поширені в Китаї, Індії) і супернадкритич-
них (Китаї, США, Німеччині, Данії, Півден-
ній Кореї) параметрах пари, технологіях спа-
лювання в циркулюючому киплячому шарі 
(Китаї, США), ПГУ із внутрішньоцикловою 
газифікацією вугілля (Китаї, США), ПГУ з ки-
плячим шаром під тиском (Японії) та інших 
ефективних технологій [19].  
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Для України актуально включатись у 
процеси розробок та впровадження зазначе-
них технологій, хоча первинною залишається 
проблема модернізації діючих ТЕЦ. Щодо ви-
конання цього завдання з залученням інвес-
тицій доцільно вивчати досвід Китаю як най-
більшого споживача електроенергії в світі у 
силу демографічних особливостей. Дана кра-
їна, починаючи з 2010 року, проводить акти-
вні заходи з залучення інвестицій у модерні-
зацію існуючих ТЕЦ та будівництво нових. 
Це дозволило їй значно підвищити енергое-
фективність роботи зазначених об’єктів. Зна-
чний потенціал розвитку в Україні, зокрема в 
Південно-Східному регіоні, має вітрова елек-
троенергетика. У розвинутих країнах її поши-
рення відбувається на основі належних еко-
номіко-екологічних обґрунтувань з 
врахуванням інтересів місцевої влади і гро-
мадськості (питання наближеності до житло-
вих забудов) [31]. За прогнозом «Bloomberg 
New Energy Finance», вартість роботи вітря-
них електростанцій до 2040 року впаде на 
41 % і через 25 років вони разом з сонячними 
електростанціями стануть найдешевшими 
способами виробництва електроенергії [2]. 
Такі прогнози роблять даний сегмент елект-
роенергетичного ринку привабливим для ін-
весторів. Україна в силу своїх природних 
умов викликає підвищений інвестиційний ін-
терес у розбудові вітрових електростанцій, 
зокрема з боку Китаю. Для географічної ди-
ференціації доцільно брати до уваги досвід 
США з застосуванням податкових пільг та 
урядових субсидій. 

Висновки. Отже, для України в інтегра-
ції електроенергетичного ринку залишається 
в пріоритеті європейський вектор. Однак при 
розумінні кращих практик країн ЄС Україна 
має розробляти національний регулятор еле-
ктроенергетичного ринку. Міжнародний до-
свід в електроенергетиці розмаїтий за 

різними її сферами і напрямками. Країни рі-
зняться своїми природними, географічними, 
демографічними, соціально-економічними 
особливостями. Для України на даному етапі 
важливо обирати стратегічних партнерів та в 
першу чергу інтегрувати їхні практики у віт-
чизняне середовище. Програшні позиції віт-
чизняної електроенергетики – в способах під-
тримки залучення інвестицій та 
міжнародного співробітництва з метою інно-
ваційної діяльності. ЄС зберігає підвищений 
інтерес до інвестування проектів в Україні з 
огляду на перспективи її інтеграції та пот-
реби використання транзитного і виробни-
чого потенціалу. Значний вплив також мають 
міжнародні протистояння в боротьбі за «ре-
сурси». Проте для України все одно потрібно 
підвищувати інтерес до інвестицій в електро-
енергетичну галузь, в тому числі на іннова-
ційні цілі, позиціонуючи свої сильні сторони 
– високий потенціал розвитку окремих сфер 
електроенергетики, зокрема ядерної, гідро-, 
сонячної, вітрової (офшорних вітропарків), 
унікальний транзитний потенціал (що одно-
часно є додатковим ризиком, оскільки втягує 
країну в міжнародні війни за «ресурси»), а та-
кож високий кадровий потенціал (співпраця 
на рівні наукових шкіл, дослідно-конструк-
торських інститутів).  

Міжнародний досвід розвитку електро-
енергетичного ринку вказує на тренд лібера-
лізації управлінських впливів. Інший показо-
вий тренд – регіоналізація регулювання. З 
огляду на провідний інтерес розвинутих 
країн світу до ВДЕ, для України актуально ро-
зуміти, окрім загальнодержавних пріоритетів 
регулювання інвестиційно-інноваційних 
процесів за даним напрямом, особливості ро-
звитку альтернативної енергетики в регіонах. 
Це дасть змогу оптимізувати управлінські рі-
шення згідно специфіки регіональної еконо-
міки, природних екосистем і соціуму. 
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Abstract. 
Pysanko S. V. Adaptation of international experience of regulation of the electricity market of Ukraine 

and its regions.  
Introduction. Against the background of numerous problems related to infrastructure, market shortcomings do not 

allow to balance the interests of participants and promote the formation of a competitive environment focused on innovation. 
In fact, there is a contradiction between the government's statements on the formation of the electricity market in Ukraine, 
which gave some impetus to intensify investment activities, especially in the field of RES, and current market trends, com-
plicated by low demand for electricity in a pandemic and unstable macroeconomic and political environment. All this gives 
grounds to say that for Ukraine and its regions, especially those that are powerful producers of electricity, such as the South-
East, it remains relevant to study the international experience of regulating the electricity market, especially in terms of 
intensification of investment and innovation processes.  

The purpose is identification of ways to adapt international experience in regulating the electricity market of 
Ukraine and its regions. 

Results. For Ukraine, the European vector remains a priority in the integration of the electricity market. However, 
in understanding the best practices of the EU countries, Ukraine needs to develop a national regulator of the electricity 
market. International experience in the power industry is diverse in its various areas and directions. Countries differ in 
their natural, geographical, demographic, socio-economic characteristics. At this stage, it is important for Ukraine to choose 
strategic partners and, first of all, to integrate their practices into the domestic environment. 

Conclusions. The losing position of the domestic electricity industry is in the ways of supporting the attraction of 
investments and international cooperation for the purpose of innovative activity. The EU maintains an increased interest 
in investing in projects in Ukraine, given the prospects for its integration and the need to use the transit and production 
potential. International confrontations in the struggle for "resources" also have a significant impact. However, Ukraine 
still needs to increase interest in investing in the electricity sector, including for innovation purposes, positioning its 
strengths - high development potential of certain areas of electricity, including nuclear, hydro, solar, wind (offshore wind 
farms), unique transit potential (which is also an additional risk, as it draws the country into international wars for "re-
sources"), as well as high human potential (cooperation at the level of scientific schools, research and development insti-
tutes). International experience in the development of the electricity market indicates a trend of liberalization of managerial 
influences. Another indicative trend is the regionalization of regulation. Given the leading interest of developed countries 
in RES, it is important for Ukraine to understand, in addition to national priorities for regulating investment and innova-
tion processes in this area, the peculiarities of the development of alternative energy in the regions. This will allow to 
optimize management decisions according to the specifics of the regional economy, natural ecosystems and society. 

Key words: adaptation, international experience, electric power industry, system approach, regional features. 
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