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МОДЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМІВ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ СУМІЖНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ  
 

 

Мандич О. В., Устік Т. В., Бережна Ю. Г., Заїка О. В. Моделювання алгоритмів управління марке-
тингом суміжних економічних систем. 

Актуальність статті полягає у формуванні моделей управління стратегічним маркетингом, які потре-
бують пошуку нових технологій, що вдосконалюються в результаті розвитку економічних систем. Об’єктом 
дослідження є реінжиніринг бізнес-процесів, який використовується для підвищення ефективності стратегічного 
управління підприємством. Одним із найбільш проблемних місць є можливість проведення маркетингових дослі-
джень для забезпечення конкурентоспроможності підприємств. На основі дослідження запропоновано моделювання 
та реінжиніринг бізнес-процесів шляхом впровадження організаційних, корпоративних, ділових та функціональ-
них стратегій. У статті представлені концептуальні положення в дослідженнях науковців щодо моделювання 
маркетингового менеджменту. Алгоритм маркетингового моделювання є частиною побудови механізму страте-
гічного управління. Він поєднує різні теорії та утворює єдиний маркетинговий кластер суміжних економічних 
систем. Поєднання суміжних моделей економічних систем дозволяє визначити основні принципи створення кон-
курентних переваг на кожній ланці ланцюга створення вартості. Крім того, маркетингові механізми кожного з 
учасників мають об’єднати суміжні сфери в єдину цілісну маркетингову стратегічну одиницю. Моделювання 
стратегій на основі певних алгоритмів з урахуванням можливих конкурентних переваг і ризиків є основним за-
вданням управління маркетингом. Детальний процес формування алгоритму має включати етапи побудови ма-
ркетингової моделі для кожного суб’єкта господарювання окремо. Цей алгоритм вимагає включення відповідних 
взаємопов’язаних моделей і чітких цілей. На прикладі аграрно-продовольчої галузі окреслено існуючі моделі марке-
тингу, визначено особливості теоретичних положень формування маркетингового менеджменту суб’єктів гос-
подарювання суміжних економічних систем, розроблено рекомендації щодо створення ефективного стратегічного 
управління в суміжних системах. У порівнянні з аналогічними відомими методологіями стратегічного управ-
ління, запропонована система забезпечує підприємствам високий рівень значимості, підвищуючи ефективність 
використання наявних у їх власності ресурсів. А також дозволятиме виділяти нові сегменти ринку, щоб залу-
чити не тільки існуючих, а й потенційних споживачів. 

Ключові слова: інноваційні інструменти, стратегічне управління, маркетингові дослідження, 
конкурентоспроможність підприємств, аграрні підприємства. 
 

Постановка проблеми. Формування мо-
делей стратегічного управління маркетинго-
вою діяльністю вимагає пошуку нових техно-
логій, які повною мірою мають відповідати 
етапам розвитку економічної системи. Одно-
часно слід розуміти, що економічні системи, 
побудовані для окремих ринкових сегментів, 
мають не лише свої особливості з точки зору 
методології побудови, а й маркетингові супе-
речності. Основні важелі при проєктуванні 
економічних систем сформовані в площині 
моделювання прикладного застосування тео-
ретичних положень. При цьому існуюча ни-
зка стратегій та моделей управління має для 
кожного окремого випадку створювати 

механізм, який враховуватиме чіткий набір ін-
струментів з метою досягнення кінцевого ре-
зультату. Алгоритм побудови моделей марке-
тингового управління для бізнес суб’єктів в 
різних економічних системах має свої відмін-
ності. Це спричинено рядом чинників 
суб’єктивного та об’єктивного характеру – ви-
робничого та збутового. Створення механізмів 
стратегічного управління маркетинговою дія-
льністю має повною мірою враховувати скла-
дові комплексу маркетингу через можливості 
їх повної синергії між собою з поєднанням в 
кластерний механізм маркетингової взаємодії.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Концептуальними положеннями в 

 

https://orcid.org/0000-0002-4375-2208
https://orcid.org/0000-0001-9967-0669
https://orcid.org/0000-0002-7921-3273


Інноваційні напрями менеджменту підприємств  

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 4 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 6 ~ 

існуючих дослідженнях щодо моделювання 
маркетингового управління слід вважати:  

- забезпечення багатовимірності через 
збільшення якісних та кількісних показників 
з урахуванням розширення базових даних су-
міжних економічних систем та виокремлен-
ням їх конкурентних переваг в різних струк-
турних взаємодіях;  

- через наявність ризиків та умов неви-
значеності існує необхідність опрацювання 
та аналітики окремих блоків стратегії для 
прийняття інтегрованого маркетингового рі-
шення; 

- існування нечітких результативних 
математичних показників в окремих систе-
мах через невідповідність між класичними 
маркетинговими моделями в різних економі-
чних системах; 

- інформаційний супровід маркетинго-
вого моделювання з використанням широ-
кого кола аналітичних інструментів та техно-
логій для забезпечення формування 
комплексного рішення на основі чітко ство-
реного профілю кожної окремої задачі та мо-
делі загалом; 

- залучення моделей економіко-матема-
тичного та статичного дослідження для 
більш повної аналітики бізнес-процесів в різ-
них економічних системах та визначення ба-
гатовимірності між суміжними економіч-
ними системами в ринковому середовищі; 

- залучення інструментів оцінювання 
прийнятих управлінських маркетингових рі-
шень в площині отримання конкурентних 
переваг та з одночасним врахуванням можли-
востей формування єдиного критерію ре-
зультативності для поєднаної економічної си-
стеми [2, 3].  

При зосередженні маркетингового уп-
равління до аналітичного оцінювання ринко-
вої діяльності дуже часто постають питання 
щодо специфіки форм та методів проєктова-
них маркетингових реакцій.  

В більшості випадків проведені дослі-
дження враховують лише ті чинники та ри-
зики, які є широко відомими, і їх вплив зазви-
чай враховується в одній економічній 
системі. Дана система має свої чіткі контури, 
визначену кон’юнктуру, окреслені ринкові 
межі та чітко визначену цільову аудиторію. 
При залученні показників взаємодії з іншими 
системами втрачається причинно-наслідко-
вий ефект та об’єктивність отриманої резуль-
тативної маркетингової стратегії [4]. 

Мета статті: визначення особливостей 
теоретичних положень формування маркети-
нгового управління бізнес-суб’єктів суміжних 
економічних систем (на прикладі сфери 

аграрного виробництва та продовольчої 
сфери), окреслення існуючих маркетингових 
моделей та опрацювання рекомендацій щодо 
створення інтегрованої моделі на засадах кла-
стерного підходу для забезпечення ефектив-
ного стратегічного управління в суміжних си-
стемах. Визначена мета базується на 
поєднанні умов в економічних системах та фо-
рмалізації ринкової поведінки для окремих се-
гментів. 

Виклад основного матеріалу. Суміжні 
економічні системи є не досить широко вжи-
ваним поняттям. Розуміння їх сутності на 
прикладі сфери аграрного виробництва та 
продовольчої сфери вимагає виокремлення 
основних чинників впливу ринкового середо-
вища на розвиток окремих систем. Прийнято 
розуміти визначені сфери окремо, як такі, що 
перетікають одна в одну. Реалії сьогодення та 
особливості функціонування даних ринків 
виключають їх дослідження окремо. Так, 
якщо за теоретичними положеннями при фо-
рмуванні ринків першочергове значення 
приділено виробничій сфері, а отримані ре-
зультати є базою для продовольчої, виника-
ють питання, пов’язані з досягненням основ-
ної мети маркетингу – задоволення потреб 
існуючих та потенційних споживачів.  

Маркетингове моделювання будується 
на засадах створення афільованого ефекту 
взаємодії між товарною, ціновою, комуніка-
ційною та збутовою політиками кожного ок-
ремого бізнес-суб’єкта економічної системи. 
Але інтегрований механізм має включати на-
бір інструментів, які за своїм змістом відпові-
дають певним умовам – взаємодії між факто-
рами виробничого та комерційного 
характеру в самій системі, а також мають мо-
жливість поєднуватись при моделюванні для 
суміжних економічних систем. Маркетингове 
моделювання лежить саме в площині забезпе-
чення умов сталого розвитку, зважаючи на 
циклічність та динамічний розвиток економі-
чних систем – безпосередній вплив на проми-
слову сферу, яка є фінансовим стабілізуючим 
інструментом будь-якої країни.  

Посилення ролі маркетингового управ-
ління при провадженні ринкової діяльності 
відбувається як результат розвитку економіч-
них систем. Однак, зважаючи на змістовне на-
повнення маркетингового управління, слід 
виокремлювати теоретичні засади його засто-
сування з порівнянням отриманих практич-
них результатів. Ефект маркетингового уп-
равління створюється через запровадження 
стратегій та їх алгоритмізації для кожної ок-
ремої системи. Саме перехід від статичного 
маркетингового управління до створення 
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динамічних маркетингових моделей страте-
гічного розвитку на сьогодні є актуальним 
питанням. Тому подальшого дослідження ви-
магають саме проєктні моделі поєднання ма-
ркетингового інструментарію в різних еконо-
мічних системах (в різних умовах 
виробничого та комерційного характеру, з 
одночасним врахуванням маркетингових ри-
зиків та особливостей ринків). 

Особливості ринкової діяльності вима-
гають від суб’єктів бізнесу залучення повного 
інструментарію механізмів: організаційного, 
управлінського, економічного, фінансового 
та маркетингового, які є забезпечуючими 
платформами для ефективного провадження 
виробничо-комерційної діяльності. Слід за-
значити, що розуміння важливості ринкової 
орієнтації компаній будується на створенні 
інтегрованої системи з посиленням кожного з 
визначених механізмів та виокремлення 
більш дієвих інструментів для досягнення по-
ставленої мети. Залучення маркетингового 
механізму через комплексність та тим самим 
приєднання до єдиної системи товарної, ці-
нової, комунікаційної та збутової політик 
створює передумови для можливого проєкту-
вання єдиної інтеграційної моделі. Крім того, 
сучасний стан розвитку управлінської сис-
теми включає в себе спроможність створення 
управлінських центрів без розмежування за 
різними напрямами діяльності компанії, 
тобто, створити єдиний управлінський центр 
ринкової активності.  

Розуміння маркетингової діяльності 
дуже часто має спільні риси з ринковою акти-
вністю. Але при побудові інтеграційних сис-
тем для бізнесу не варто їх повною мірою ото-
тожнювати. Ринкова активність компанії має 
першочергове завдання – створення конкуре-
нтних переваг. За традиційними підходами 
до підвищення рівня конкурентоспроможно-
сті компанії мають вдаватися двома шляхами. 
По-перше, це формування ключових компе-
тенцій через внутрішню взаємодію виробни-
чої та комерційної сфери компанії, зокрема, 
через створення можливостей постійного 
інноваційного розвитку, залучення інвести-
цій для техніко-технологічного оновлення, 
залучення більш вдалих фінансових механіз-
мів та запровадження до діяльності кращих 
виробничих чи комерційних рішень. Їх сине-
ргія надаватиме загальну компетентність 
компанії при виході на ринок з кращим това-
ром, більшими можливостями, інновацій-
ними комерційними рішеннями та отриман-
ням кращих результатів (економічного 
ефекту, ринкових переваг, належного рівня 
конкурентоспроможності). При чому слід 

зазначити, що формування ключових компе-
тенцій має аналітичний базис і повністю є 
прогнозованим для формування бізнес-
плану компанії. Водночас другим шляхом за-
безпечення конкурентоспроможного розви-
тку компаній є посилення ринкових факторів 
успіху. Вони є прерогативою зовнішнього се-
редовища і не мають прямого впливу від ре-
зультативності діяльності компанії. Їх отри-
мання будується на непрямих чинниках 
підвищення конкурентоспроможності, зок-
рема, через збільшення ринкової частки, че-
рез посилення ринкової активності, через 
проведення аналітичних досліджень в сфері 
визначення рівня конкуренції на ринку та 
спроможності компанії нівелювати негативні 
чинники та продукувати вплив позитивних. 

Отже, базові теоретичні положення 
щодо ринкової активності не являють собою 
саме маркетингову діяльність, а мають лише 
окремі схожі ринкові технології для практич-
ного використання. Водночас не слід вважати 
єдиним поняттям ринкову активність та рин-
кові технології. Окреслені категорії мають різ-
новекторну спрямованість і при поєднанні 
створюють систему забезпечення маркетинго-
вої діяльності, тобто є базисом створення мар-
кетингової стратегії. Слід розуміти, що саме на 
таких засадах будується ідея впровадження 
маркетингу в бізнес-процеси, але процес мар-
кетингового моделювання має визначені ком-
поненти, процедури та алгоритми. 

Вибір алгоритмів маркетингового моде-
лювання для суміжних економічних систем є 
більш широким поняттям на відміну від ви-
бору маркетингової стратегії. Процес форму-
вання алгоритму включає: 

- вибір маркетингової стратегії поведі-
нки компанії, починаючи з 4Р і можливос-
тями їх розширення у відповідності до харак-
теристик учасників ринків – суміжних 
економічних систем; 

- вибір маркетингової політики компа-
нії в розрізі стратегії маркетингової поведі-
нки за політиками (за комплексом маркети-
нгу, починаючи з 4Р і можливостями їх 
розширення); 

- вибір маркетингового інструментарію 
забезпечення отримання конкурентних пере-
ваг через ключові компетенції чи ринкові фа-
ктори успіху з метою підвищення існуючого 
рівня конкурентоспроможності компанії; 

- врахування можливих ризиків на кож-
ному етапі та розробка процедур щодо їх ус-
унення; 

- вибір оптимального рішення щодо ма-
ркетингової моделі кожної окремої компанії 
та маркетингового кластеру загалом. 
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Деталізований процес формування ал-
горитму має включати етапи побудови мар-
кетингової моделі для кожного бізнес-
суб’єкта окремо. За цим алгоритмом необхід-
ним є створення релевантних взаємопов’яза-
них моделей та постановка чітких цілей. Од-
ночасно при практичному застосуванні слід 
враховувати процедури побудови алгоритмів 
на засадах економіко-математичного моде-
лювання, зокрема з урахуванням всіх можли-
вих результуючих змінних, незалежних змін-
них та неконтрольованих змінних 
компонентів. При чому опрацьований ре-
зультат має забезпечити бажаний рівень 
отриманого ефекту для окремої економічної 
системи та можливого результату поєднання 
суміжних економічних систем в цілому. 
Тобто деталізований алгоритм моделювання 
стратегій має повністю відобразити ефект від 
компанії до маркетингового кластеру. 

При опрацюванні механізмів маркетин-
гового моделювання для суміжних економіч-
них систем не визначеними для побудови за-
гального деталізованого алгоритму 
залишаються питання, що пов’язані з демон-
страцією повного набору компонентів з ура-
хуванням можливостей вибору. Подальші до-
слідження мають визначити складові 
алгоритму з урахуванням особливостей кож-
ного з об’єктових ринків. 

При формуванні маркетингових моде-
лей розвитку суміжних систем особливу 
увагу слід приділяти проведенню досліджень 
в площині ризик-орієнтації. Варто зазначити, 
що даний процес має супроводжуватись не 
лише використанням методів стратегічного 
аналізу, а й забезпеченням деталізованого 
аналізу кожного з системних елементів. Про-
ведення досліджень вимагатиме, з одного 
боку, визначення результатів ефективності 
функціонування власне єдиної системи та, з 
іншого, визначення критеріїв та чинників 
впливу в розрізі окремих складових систем. 
Крім того, побудова інтегрованого маркетин-
гового механізму для суміжних систем вима-
гає окреслення всіх можливих загроз та ризи-
ків, можливостей та переваг на стадії 
розробки проєкту. Таким чином, актуалізація 
залучення механізмів ризик-менеджменту 
дозволятиме нівелювати чинники негатив-
ного впливу на різних стадіях – починаючи 
від генерування та імплементації ідеї моде-
лювання суміжних систем та закінчуючи ре-
зультатами реалізації створеного бізнесу. По-
пуляризація єдиного маркетингового 

управління саме для суміжних систем має 
сформувати механізм маркетингового моде-
лювання, який реалізовуватиме не лише ме-
тодологічні засади та прикладне викорис-
тання різними суб’єктами бізнесу, а й 
даватиме можливість залучати новітній ін-
струментарій, який до цього часу не викори-
стовувався на окремих рівнях через сталість в 
запровадженні маркетингової діяльності. Та-
ким чином, маркетингове моделювання має 
на меті створити алгоритм, який дозволятиме 
всім учасникам об’єктових суміжних ринків 
використовувати маркетинговий кластер, 
який при правильному використанні за раху-
нок отриманого кінцевого результату дава-
тиме змогу ефективно функціонувати всім 
учасникам ланцюга. 

 В дослідженні запропоновано та пред-
ставлено механізм формування маркетинго-
вої стратегії компанії та відповідно опрацьо-
вано маркетингові різновиди поведінки, 
спираючись на базові маркетингові стратегії, 
з подальшою алгоритмізацією напряму роз-
витку. Запропоновані моделі на базовому 
етапі формують модель поведінки окремої 
компанії, а при поєднанні суміжних економі-
чних систем – в кінцевому результаті дають 
змогу застосувати весь можливий маркетин-
говий інструментарій. Моделювання вклю-
чає необхідність опрацювання маркетинго-
вих ризиків при виборі моделі. Крім того, слід 
перевести основний акцент з виробничо-ко-
мерційної діяльності на комунікаційний ма-
ркетинг та зосередити основну увагу всіх біз-
нес-суб’єктів на необхідності опрацювання 
моделей, починаючи з комунікаційної полі-
тики і запроваджуючи її результати до основ-
ної діяльності. Тобто слід переорієнтувати то-
варні, цінові та збутові стратегії компаній на 
комунікаційну модель із застосуванням нові-
тніх комунікаційних інструментів. Одноча-
сно алгоритми маркетингового моделювання 
мають повністю поєднати комунікації з сучас-
ною інформатизацією.  

На сьогоднішньому етапі функціону-
вання економічних систем для забезпечення 
умов сталого розвитку та нівелювання дина-
мічних змін зовнішнього середовища й нега-
тивного впливу ризиків створення маркетин-
гового кластеру як різновиду управлінської 
системи для поєднання суміжних сфер є од-
ним з найбільш дієвих механізмів отримання 
конкурентних переваг для агробізнесу.  
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Abstract  
Mandych O, Ustik T., Berezhna Y., Zaika O. Modelling of marketing management algorithms of related 

economic systems. 
The article considers the issue of forming models of strategic marketing management that require the search for new 

technologies that improve as a result of the development of economic systems. The object of research is the reengineering of 
business processes, which is used to increase the effectiveness of strategic management of the enterprise. One of the most 
problematic issues is the possibility of conducting marketing research to ensure the competitiveness of enterprises. Based 
on the research, modelling and re-engineering of business processes through the implementation of organisational, corpo-
rate, business and functional strategies was proposed. The article presents the conceptual provisions in the research of 
scientists on the modelling of marketing management. The algorithm for marketing modelling is part of building a strategic 
management mechanism. It combines different theories and forms a single marketing cluster of related economic systems. 
The combination of adjacent economic systems models allows to identify the basic principles of creating competitive ad-
vantage at each link in the value chain. In addition, the marketing mechanisms of each of the participants should combine 
related areas into a single integrated marketing strategic unit. Modelling strategies based on certain algorithms, taking into 
account possible competitive advantages and risks is the main task of marketing management. The detailed process of form-
ing the algorithm should include the stages of building a marketing model for each business entity separately. This algorithm 
requires the inclusion of relevant interrelated models and clear goals. The example of the agricultural and food sector out-
lined the existing marketing models, identified the features of the theoretical provisions of the marketing management for-
mation of business entities in related economic systems, and developed recommendations for creating effective strategic 
management in related systems. Compared to similar known methodologies of strategic management, the proposed meth-
odology provides enterprises with a high level of importance, increasing the efficiency of the use of the resources available 
in their ownership and also allocating new market segments in order to attract not only existing, but also potential con-
sumers. 

Keywords: innovative tools, strategic management, marketing research, enterprises competitiveness, agricultural 
enterprises. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 
  

 

Лагодієнко В. В., Попкова С. О., Лагодієнко В. В. Реалізація підприємницької діяльності суб’єктів 
господарювання в роздрібній торгівлі.  

В статті визначені особливості комерційної роботи з продажу товарів у роздрібних торгових підприємс-
твах, а саме те, що роздрібні підприємства реалізують товари безпосередньо населенню, тобто фізичним особам, 
застосовуючи специфічні способи і методи роздрібного продажу; торгове обслуговування населення припускає на-
явність спеціально влаштованих і обладнаних торгових приміщень, роздрібна мережа, на відміну від оптової ме-
режі, характеризується великою територіальною роз’єднаністю та роздрібненістю, її діяльність можна зараху-
вати переважно до сфери малого бізнесу. Виділено чинники, які стримують розвиток підприємницької діяльності, 
а саме: недостатність вільних фінансових ресурсів у підприємців для того, щоб розвивати власну справу. Сюди ж 
можна віднести і великі відсоткові ставки по банківським кредитам для отримання додаткових коштів, регіона-
льні програми підтримки малого бізнесу не приносять очікуваного результату, інфраструктура, для якої є хара-
ктерним нерівномірне розташування не відповідає сучасним потребам, низький рівень залучення громадськості в 
прийнятті управлінських рішень щодо покращення бізнес-середовища, покращення державно-приватного парт-
нерства в Україні вимагає поміркованої державної політики. В статті виділено чотири основні тенденції, які 
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будуть зберігатися відносно роздрібної торгівлі найближчим часом, а саме: роздрібна торгівля в магазинах прой-
шла свій зеніт. Хоча багато фізичних магазинів, безсумнівно, повернуться до зростання, очевидно, що часи сти-
мулювати зростання за допомогою фізичних магазинів минули. Керівництва підприємств планують звернути 
більшу увагу на людей, порівняно з важливістю отримання прибутків. COVID-19 лише прискорив тенденцію, яка 
вже активно розвивалася. Більшість роздрібних продавців усвідомлюють, що звичайних методів скорочення ви-
трат більше недостатньо для того, щоб отримати прибуток і відновити бізнес. Навіть після того, як агресивні 
стратегії стримування витрат були запроваджені в якості реагування на COVID-19, більшість роздрібних про-
давців визнають, що їм потрібно буде нарощувати зусилля, якщо вони сподіваються повернути свій бізнес до зро-
стання в наступні роки. Скоріше за все в найближчі роки буде багато інвестицій, спрямованих на підвищення 
вартості наявних активів. У сучасних умовах клієнти не настільки беруть до уваги широту асортименту, бі-
льше їх турбує наявність продукції. Це внесе корективи в роботу багатьох роздрібних магазинів, оскільки тепер 
в наявності мають бути всі предмети першої необхідності.  

Ключові слова: підприємницька діяльність, роздрібна торгівля, підприємство, бізнес, компанія.  
 

Постановка проблеми. Підприємниц-
тво стало реальним стратегічним ресурсом, 
який стане одним з основних факторів ви-
ходу з глибокої економічної кризи, дасть 
змогу стати на шлях сталого економічного ро-
звитку та входження у світове господарство 
як рівноправного суб’єкта світових ринкових 
відносин. Підприємницький дохід є найваж-
ливішим внутрішнім джерелом економіч-
ного розвитку, тому підприємці є продуктив-
ною силою, яка перетворюється на 
стратегічний фактор розвитку національної 
економіки. 

В даному контексті все більшого зна-
чення набуває реалізація підприємницької ді-
яльності саме в роздрібній торгівлі, оскільки 
сфера роздрібної торгівлі є основною ланкою 
організації внутрішнього ринку споживчих 
товарів, яка впливає на його розвиток та збала-
нсованість і спричиняє певні структурні зміни 
в економіці країни. Вона є однією з найдина-
мічніших галузей економіки України.  

Разом з тим слід зазначити, що суб’єкти 
підприємницької діяльності виявилися не го-
товими до ситуації, яка склалася внаслідок сві-
тової пандемії. Умови діяльності і розвиток то-
рговельної галузі в сучасних складних умовах 
потребують здійснення глибокого наукового 
аналізу для виявлення головних факторів, які 
є потенціалом розвитку економіки України у 
цілому і роздрібної торгівлі зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у розвиток теорії підпри-
ємництва зробили відомі західні та вітчизняні 
науковці А. Сміт, Ж.Б. Сей, А. Маршалл, 
К. Макконнелл, З. Варналій, С. Мочерний, 
Л. Шваб, А. Виноградська, В. Колот, В. Подсо-
лонко, В. Сизоненко, та ін. Тенденції розви-
тку роздрібної торгівлі в Україні розглядали 
такі вчені, як: Азарян О.М., Мазаракі А.А., Го-
лошубова Н.О., Саркісян Л.Г., Апопій В.В., 
Омелянович Л.О. та ін. 

Формулювання цілей статті. Висвіт-
лення проблем реалізації підприємницької 
діяльності суб’єктів господарювання в 

роздрібній торгівлі в Україні та окреслення її 
тенденцій розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підприємництво – це самостійна іні-
ціатива, систематична на свій ризик діяль-
ність для виробництва продукції, виконання 
робіт, надання послуг і заняття торгівлею з 
метою одержання прибутку [1]. 

Підприємницька діяльність у роздріб-
ній торгівлі – це самостійна, ініціативна, сис-
тематична на власний ризик економічна дія-
льність із організації й управління торгово-
оперативними процесами, спрямована на за-
доволення потреб кінцевих споживачів у то-
варах і послугах шляхом їх безпосереднього 
продажу за умов забезпечення високого рівня 
обслуговування та отримання на цій основі 
прибутку [2]. 

Основні ознаки діяльності підприємств 
торгівлі – це: а) залучення споживача у відпо-
відне торговельне середовище; б) здатність 
переконувати залучених споживачів у прид-
банні продукції у відповідному торговель-
ному підприємстві [3, с. 28]. Отже, на думку 
Т. Андросової, фінансовий результат на тор-
говельному підприємстві є різницею між від-
повідними доходами та витратами поточної 
діяльності підприємства торгівлі, що характе-
ризується власними ознаками. 

Покупці через роздрібну торгівлю оп-
тимально задовольняють свої потреби, а роз-
дрібна торгівля, враховуючи в асортименті 
побажання покупців, може більше продати 
товарів і забезпечити собі комерційний успіх. 
Комерційна робота з продажу товарів у розд-
рібних торгових підприємствах, на відміну 
від оптових підприємств, має свої особливо-
сті.  

1. Роздрібні підприємства реалізують 
товари безпосередньо населенню, тобто фізи-
чним особам, застосовуючи специфічні спо-
соби і методи роздрібного продажу.  

2. Торгове обслуговування населення 
припускає наявність спеціально влаштова-
них і обладнаних торгових приміщень, прис-
тосованих для: а) якнайкращого 
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обслуговування покупців; б) уміння запропо-
нувати і продати товар кожній конкретній 
людині; в) здійснення підбору і формування 
торгового асортименту; г) постійного ви-
вчення й обліку споживчих запитів покупців.  

3. Роздрібна мережа, на відміну від оп-
тової мережі, характеризується великою те-
риторіальною роз’єднаністю та роздрібнені-
стю, її діяльність можна зарахувати 
переважно до сфери малого бізнесу. Керівни-
кам роздрібних торговельних підприємств 
необхідні велика заповзятливість та ініціа-
тива в комерційній роботі з організації про-
дажу товарів населенню, вміння добре обслу-
жити покупців, протистояти конкурентам і 
забезпечити нормальний прибуток [4]. 

Загострення економічної кризи останніх 
років суттєво впливає на умови діяльності су-
б’єктів господарювання. Можна виділити два 
суттєвих ризика, які впливають на особливості 
функціонування підприємств в Україні [5]: 

- Знецінення гривні, внаслідок чого 
знижується платоспроможність населення; 

- Підвищення цін на імпортну продук-
цію; 

- Відчутне зростання тарифів на паливо 
та енергію, що в свою чергу впливає на підви-
щення вартості продукції. 

Слід враховувати те, що розвиток торгі-
влі може прискорити вихід з кризового стану 
та створити основу для стабільного розвитку 
країни. 

Як видно з рис. 1, щороку спостеріга-
ється зростання обсягу роздрібного товароо-
бороту підприємств роздрібної торгівлі. 

 
Рис. 1. Роздрібний товарообіг підприємств ро-

здрібної торгівлі в Україні (2017-2020 рр.) [6] 
Разом з тим, існують декілька основних 

чинників, які стримують розвиток підприєм-
ницької діяльності, а саме: 

- Недостатність вільних фінансових ре-
сурсів у підприємців для того, щоб розвивати 
власну справу. Сюди ж можна віднести і ве-
ликі відсоткові ставки по банківським креди-
там для отримання додаткових коштів. 

- Регіональні програми підтримки ма-
лого бізнесу не приносять очікуваного ре-
зультату. 

- Інфраструктура, для якої є характер-
ним нерівномірне розташування, не відпові-
дає сучасним потребам. 

- Низький рівень залучення громадсь-
кості в прийнятті управлінських рішень 
щодо покращення бізнес-середовища. 

- Покращення державно-приватного 
партнерства в Україні вимагає поміркованої 
державної політики. 

Існують декілька ознак, які вказують на 
реалізацію підприємницької діяльності 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Ознаки підприємницької діяльності 

Для того, щоб мати стійкий розвиток і 
надалі, компанії повинні розвиватися разом зі 
споживачем. Бренди мають формувати та де-
монструвати свою культуру та цілі. Сталість 
має бути в основі їх бізнесу та в усьому лан-
цюжку поставок. Особливого значення набу-
ває соціальна відповідальність та технології її 
формування. Якщо кілька років тому це було 
приємне доповнення до іміджу бренду, то за-
раз корпоративна соціальна відповідальність 
стає неодмінною умовою функціонування 
кожної сучасної компанії. 

Свідоме споживання, яке вже кілька ро-
ків змінює поведінку споживачів, продовжує 
залишатися силою, з якою потрібно рахува-
тися. Від екологічних проблем до бажання ба-
чити краще пакування продуктів, які прода-
ються, споживач у 2022 році очікує, що 
підприємства, у яких вони купують, будуть 
працювати краще. 

2022 рік стане цікавим роком для розд-
рібної торгівлі, оскільки сектор прагне позбу-
тися негараздів останніх двох років і зробити 
великий крок вперед до визначення того, як 
виглядатиме майбутній досвід покупок. 

Нові технології відкривають шлях до 
більш цікавого досвіду покупок в Інтернеті, 
нова поведінка споживачів, що стимулює 
інновації як продуктів, так і бізнес-моделей, а 
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найбільші світові бренди зменшують місце-
вий конкурентний тиск, щоб вирішувати 
найбільші проблеми, з якими стикається 
наше суспільство та планета. 

Однак 2022 рік не буде простим для всіх. 
Є багато зустрічних викликів, на які роздрі-
бні торговці повинні швидко реагувати; 
COVID-19 викликає занепокоєння до тих пір, 
поки з’являються нові штами, а населення де-
яких частин світу залишається невакцинова-
ним, проблеми з постачанням у 2021 році – 
особливо через дефіцит напівпровідників – 
не зовсім позаду, а фінанси домогосподарств 
будуть відчувати посилення тиску, оскільки 
вплив на вартість життя набирає силу для ба-
гатьох людей, гальмуючи здатність спожи-
вача витрачати. 

Виділяють чотири основні тенденції, 
які будуть зберігатися відносно роздрібної 
торгівлі найближчим часом [7]: 

1. Ще до COVID-19 ставало все більш 
очевидним, що роздрібна торгівля в магази-
нах пройшла свій зеніт. Хоча існує багато фі-
зичних магазинів, безсумнівно, часи стиму-
лювати зростання за допомогою фізичних 
магазинів минули.  

2. З самого початку переважна біль-
шість урядів і підприємств чітко усвідомлю-
вали, що планують звернути більшу увагу на 
людей, порівняно з важливістю отримання 
прибутків. COVID-19 лише прискорив тенде-
нцію, яка вже активно розвивалася. Згідно з 
дослідженням, проведеним світовим марке-
тинговим агентством Edelman [8] наприкінці 
2018 року, майже дві третини споживачів у 
всьому світі заявили, що вирішили б купити 
або бойкотувати бренд, виходячи виключно з 
його позиції щодо соціального чи політич-
ного питання. 

3. Більшість роздрібних продавців усві-
домлюють, що звичайних методів скоро-
чення витрат більше недостатньо для того, 
щоб отримати прибуток і відновити бізнес. 
Навіть після того, як агресивні стратегії стри-
мування витрат були запроваджені в якості 
реагування на COVID-19, більшість роздріб-
них продавців визнають, що їм потрібно буде 
нарощувати зусилля, якщо вони сподіва-
ються повернути свій бізнес до зростання в 
наступні роки. Скоріше за все, в найближчі 
роки буде багато інвестицій, спрямованих на 
підвищення вартості наявних активів. 

4. У сучасних умовах клієнти не насті-
льки приймають до уваги широту асортиме-
нту, їх більше турбує наявність продукції. Це 
внесе корективи в роботу багатьох роздріб-
них магазинів, оскільки тепер в наявності ма-
ють бути всі предмети першої необхідності.  

Індустрія роздрібної торгівлі має відре-
агувати на виклики, наприклад, шляхом та-
ких дій: 1) переглянути глибину асортименту 
всередині категорії відповідно до зміни по-
питу – для деяких категорій це означатиме 
зменшення кількості одиниць зберігання, а 
для деяких – розширення і збільшення асор-
тиментних позицій; 2) будувати ціновий 
імідж на основі нових категорій – збільшення 
ротації деяких категорій означає, що вони 
«на радарі» споживачів. Зміниться роль про-
дуктів і категорій, і це матиме значний вплив 
на сприйняття ціни; 3) адаптувати рекламну 
політику – споживачам подобаються акції, і 
зараз важко перейти до стратегії EDLP (що-
дня низька ціна). 

Однак багато мереж продовжуватимуть 
використовувати стратегію Hi-Lo, переваги 
якої в тому, що вона проста у використанні та 
точна [9]. У разі високого рівня безробіття 
споживачі матимуть більше часу, щоб виб-
рати найкращі пропозиції з багатьох магази-
нів. Зміна поведінки споживачів також вима-
гає змін у плануванні просування з акцентом 
на нові категорії, що швидко розвиваються. 
Використання інструментів BigData, динамі-
чне ціноутворення та створення індивідуаль-
них, спеціальних пропозицій у рамках про-
грами лояльності – це, безумовно, великі 
можливості. Існують певні проблеми з гене-
руванням додаткової маржі в різних форма-
тах та прогнозами на найближчу перспек-
тиву. Постійний тиск на маржу є одночасним 
впливом двох факторів: 1) зростання витрат, 
викликаного інфляцією, ослабленням націо-
нальних валют; 2) прогнозованою посухою (у 
випадку продуктів харчування). 

Висновки. Складне становище еконо-
міки України, яке пов’язано у першу чергу із 
світовою пандемією COVID-19, призвело до 
того, що підприємницька діяльність суб’єктів 
господарювання у сфері роздрібної торгівлі 
зазнала значних змін. На жаль, вітчизняні 
компанії не завжди швидко та адекватно реа-
гують на зміни, які відбуваються в навколиш-
ньому середовищі.  

Для покращення ситуації необхідно ро-
бити кроки як з боку суб’єктів господарю-
вання, так і з боку держави. Підприємницькі 
структури повинні збільшити увагу до соціа-
льної складової бізнесу, змістити фокус з тор-
гівлі у фізичних магазинах до онлайн прода-
жів, вносити корективи в асортимент 
продукції. 

Із боку держави представники бізнесу 
очікують таких кроків, як зниження відсотко-
вих ставок по банківським кредитам для 
отримання додаткових коштів, 
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доопрацювання регіональних програм підт-
римки малого бізнесу, розвиток сучасної ін-
фраструктури, підвищення рівня залучення 
громадськості в прийнятті управлінських 

рішень щодо покращення бізнес-середо-
вища, покращення державно-приватного 
партнерства в Україні через реалізацію помі-
ркованої державної політики. 
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Abstract 
Lagodiienko V., Popkova S., Lagodiienko V. Implementation of entrepreneurial activity of retail business 

entities. 
The article identifies the features of commercial work on the sale of goods in retail outlets, namely that retailers sell 

goods directly to the public, i.e. individuals, using specific methods and techniques of retail, trade services involves the 
presence of specially arranged and equipped retail space, retail network, in contrast to the wholesale network, it is charac-
terized by great territorial disunity and fragmentation, its activities can be attributed mainly to the sphere of small business. 
Factors that hinder the development of entrepreneurial activity are highlighted, namely, lack of free financial resources of 
entrepreneurs to develop their own business. They include high interest rates on bank loans to raise additional funds, re-
gional small business support programs do not bring the expected results, infrastructure, which is characterized by uneven 
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location, does not meet modern needs, low level of public involvement in management decisions to improve business envi-
ronment, improving public-private partnership in Ukraine requires a moderate public policy. 

The article highlights four main trends that will continue in retailing in the near future, namely, retail in stores has 
reached its zenith. While, no doubt, many physical stores will return to growth, it is clear that the days of stimulating 
growth through physical stores are over. Business leaders plan to pay more attention to people than the importance of 
making a profit. COVID-19 only accelerated a trend that was already actively developing. Most retailers realize that con-
ventional cost-cutting techniques are no longer enough to make a profit and start a business. Even after aggressive cost 
containment strategies have been implemented in response to COVID-19, most retailers recognize that they will need to 
step up their efforts if they hope to return their business to growth in the future. Most likely, in the nearest future there will 
be many investments aimed at increasing the value of available assets. In modern conditions, customers do not take into 
account the breadth of the range, and they are more concerned about the availability of products.  

Keywords: business activity, retailing, enterprise, business, company. 
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ВПЛИВ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
НА КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ  

 
 

Гнатківський Б. М. Вплив умов формування потенціалу економічного зростання на конкурентне 
середовище суб’єктів бізнесу. 

У статті досліджено процеси формування ефективного конкурентного середовища суб’єктів в умовах аг-
рарного бізнесу, які значно залежать від організаційно-правових форм господарюючих суб‘єктів. Встановлено, що 
передумовами формування та результативного функціонування конкурентного середовища мають стати відсу-
тність дискримінації та рівноправність всіх суб‘єктів аграрного бізнесу та окремих сегментів аграрного ринку. 
Зазначено, що вільність вибору суб‘єктами агробізнесу власних організаційно-правових форм своєї виробничо-ко-
мерційної діяльності є першочерговими передумовами формування конкурентних середовищ, які спонукатимуть 
сільськогосподарських товаровиробників до збільшення ефективності виробничої діяльності. Наголошено на тому, 
що зважаючи на реалії сучасного стану функціонування аграрного ринку та результативність основної діяльності 
його операторів, самозабезпечення виробничими ресурсами та формування лише виробничого потенціалу не дає 
змогу аграрним підприємствам нарощувати обсяги виробництва та отримувати необхідні конкурентні переваги 
на певних рівнях ринкової інфраструктури. Підкреслено, що загалом, кожні окремі суб’єкти бізнесу проводять 
конкурентну боротьбу на обраних об’єктових ринках. Тому для глибокого їх дослідження необхідним є сегменту-
вання конкурентного середовища, яке проводять залежно від типу конкуренції, що склалася. Процеси розподілу на 
окремі сегменти ринку мають врахувати той факт, що цільові ринки не є ізольованим сегментом. Вони повністю 
взаємопов‘язані, і заміна існуючих конкурентних середовищ, навіть одного з них окремим чином впливатиме на 
конкурентні середовища іншого. Крім того, у кожному із представлених сегментів конкурентних середовищ 
суб’єктів агробізнесу головною запорукою існування їх гармонізації та постійного конкурентоспроможного розви-
тку має стати економічна свобода окремих суб‘єктів господарювання. Це має відбутися в обраних сферах діяль-
ності. Вибір окремих каналів розподілу товарів має спиратись на формування відповідної системи гнучкого ціно-
утворення. Таким чином, актуалізація необхідності створення інноваційного потенціалу є невід’ємною складовою 
їх конкурентоспроможного розвитку.  

Ключові слова: потенціал економічного зростання,  конкурентне середовище, суб’єкти бізнесу.
 

 

Постановка проблеми. Конкуренція, 
виконуючи в економіці роль системного чин-
ника, визначає основні параметри ринкового 
господарювання. В інституційній організації 
ринкової економіки конкуренція як інститут 
ринку займає особливе становище, дозволя-
ючи підприємцям правильно реагувати на 
ринкові сигнали. Серед інших ринкових 

інститутів конкуренція характеризується 
тією специфічною особливістю, яка позбав-
лена властивостей самоорганізації та стійко-
сті. Вона не може бути ні результатом узго-
джених дій, ні наслідком поведінки суб'єктів 
господарювання, що вказує на необхідність 
регулювання самої конкуренції ззовні як 
умови її збереження. У цьому особливий 
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інтерес представляє виявлення тих інститу-
ційних умов, які б створили максимально 
сприятливе середовище для функціонування 
та розвитку конкуренції. Тільки в цьому ви-
падку конкуренція відіграватиме роль ефек-
тивного координатора та фактору цілісності 
господарської системи. Спираючись на розу-
міння суті конкуренції, слід врахувати, що ха-
рактер поведінки підприємств на ринку зале-
жатиме від їх конкурентного потенціалу та 
здатності реалізувати наявні конкурентні пе-
реваги. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різні аспекти процесів формування ефе-
ктивного конкурентного середовища 
суб’єктів в умовах аграрного бізнесу дослі-
джувало багато науковців, зокрема Ареф'-
єва О., Білоусько Т.Ю., Герасимчук В., Горбу-
нов Є., Григорова З., Дергалюк М., Круш П., 
Лапін Є., Марцин В., Мудрієвська Ю., Орє-
хова А., Плишевський Б., Панчишин А., 
Ульянченко О., Федонін О., Чумаков К. та 
ін. [1-8]. Однак сьогодні існує необхідність до-
слідження впливу різних умов формування 
потенціалу економічного зростання на кон-
курентне середовище підприємств.  

Мета статті: дослідити вплив умов фор-
мування потенціалу економічного зростання 
на конкурентне середовище суб’єктів бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В економічній науковій літературі 
значну увагу приділяють визначенню сутно-
сті категорії «економічний розвиток» та кате-
горії «потенціал економічного зростання». 
Оскільки проблеми забезпечення розвитку й 
зростання завжди були визначальними в дія-
льності суб’єктів бізнесу, окремих галузей та 
національної економіки загалом. Розвиток 
економічної системи можна визначати як 
процеси закономірних змін, перехід суб'єкту 
господарювання з одного становища в інше, 
більш досконале. А також зміна застарілого 
становища на нове, складніше й вище за рів-
нем. Виходячи з останнього, розвиток являє 
собою складне за змістом поняття. Економіч-
ний розвиток є одночасно спрямований рух 
об'єктів, зміни їх якісних станів, а також пере-
думови постійного зростання. Особливос-
тями досліджених економічних категорій мо-
жна визначити свідомі культивації ідей 
потенціалу економічного зростання й еконо-
мічного розвитку в суспільстві. Це проявля-
ється через відділення сучасного і майбут-
нього, встановлюючи при цьому пріоритети 
за майбутнім. Одночасно сутність економіч-
ного розвитку відображатиме стратегії, а сут-
ність зростання полягатиме у тактиці 

досягнення цілі на майбутню тривалу перс-
пективу. 

Наразі, в умовах постійної конкретизації 
потенціалу економічного розвитку, гостро по-
стають питання екологічних та соціальних 
проблем і пов'язаних з цим загроз існування 
живої природи. Тому актуальними є про-
блеми постійного формування та регулярного 
забезпечення можливостей сталого розвитку. 
Він, за визначеннями спеціалізованої Комісії 
ООН, забезпечуватиме потреби нинішніх по-
колінь. При цьому водночас не позбавлятиме 
майбутніх поколінь можливостями задово-
лення власних життєво необхідних потреб. 

Потенціал економічного розвитку є ба-
гатофакторними процесами, які відобража-
ють зміну усіх сфер господарського життя 
країни та умов господарюючих суб’єктів. По-
тенціал економічного розвитку можна також 
продуктивно досліджувати лише в довгостро-
ковому періоді. 

Основними показниками розвитку по-
тенціалу економічного зростання країни слід 
вважати ВВП в розрахунку на душу насе-
лення. За таким показником держави поділя-
ють на розвинені і ті, що розвиваються. На-
прикінці XX ст. до розвинених країн 
відносили з середнім ВВП на душу населення 
більш ніж 12 тис. дол. / рік. В окремих краї-
нах (Кувейт, Саудівська Аравія) такий показ-
ник ВВП дорівнював показникам розвинених 
країн. Однак за іншими схожими в розрахун-
ках показниками такі країни не можна відно-
сити до розвинених.  

Показники результативності функціо-
нування найбільшою мірою характеризува-
тимуть рівень розвитку потенціалу економіч-
ного зростання. Це спричинено тим, що вони 
відбивають ефективність використання голо-
вних факторів виробництва. Серед вагомої 
групи таких показників є найважливішими 
наступні: 1) продуктивність, яка характеризу-
ється ефективністю використання факторів 
«праці» (цей показник у розрізі національної 
економіки розраховують відношенням вало-
вого внутрішнього продукту до кількості 
зайнятого населення. Часто його називають 
виробництвом на одного працівника); 2) капі-
таловіддача (відношення валового внутріш-
нього продукту до основних виробничих фо-
ндів); 3) капіталомісткість (обчислюють як 
співвідношення грошової вартості основних 
виробничих фондів до обсягу валового внут-
рішнього продукту чи національного до-
ходу); 4) матеріаломісткість виробництва 
(співвідношення затрат матеріальних ресур-
сів до виробленої продукції).  
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Економічний розвиток підприємств та 
потенціал економічного зростання являє со-
бою процес, що забезпечує перехід від одного 
становища до іншого з урахуванням мінли-
вих процесів. Особливостями кожного окре-
мого економічного становища господарюю-
чих суб’єктів забезпечуватиметься 
неможливість повного повторення кількісних 
та якісних характеристик, а також сил впливу 
чинників, які його визначатимуть. 

Базовою основою розвитку потенціалу 
економічного зростання суб’єктів бізнесу вва-
жають різноманітні зміни як за внутрішнім, 
так і за зовнішнім характерами, що є резуль-
татами взаємодій економічних об'єктів та їх 
різних характерних властивостей. Соціальні 
та економічні зміни у суб’єктів бізнесу мати-
муть об'єктивність характеру, тому слід вва-
жати, що розвиток системи на різних рівнях 
(а також в розрізі підприємства) може бути ці-
леспрямованою або не спрямованою (спон-
танною). 

Розвиток потенціалів економічного зрос-
тання можна розглядати як процеси збіль-
шення можливості та бажань задовольняти 
власні запити та потреби інших. Тому розви-
ток потенціалів економічного зростання еко-
номічної та виробничої систем являє собою 
процеси переходу систем у нові якісні стани 
через нагромадження кількісних потенціалів, 
змін та ускладнень структур і складу. Наслід-
ком останнього має стати збільшення її здат-
ностей чинити опір впливам чинників зовніш-
нього середовища та збільшення 
результативності функціонування. До показ-
ників розвитку потенціалу економічного зрос-
тання відносять наступні: 1) зростання реаль-
ного обсягу ВВП / ЧНП / НД як в абсолютних 
вибірниках за деякий період часу, так і віднос-
них; 2) зростання реального ВВП / ЧНП / НД 
на чисельність населення; 3) зростання за ок-
ремий період реального ВВП / ЧНП /НД в ро-
зрахунку на 1 працівника; 4) виробництво ос-
новних видів товарів на чисельність населення 
(рівень результативності розвитку окремих пі-
дгалузей); 5) кількісні та якісні характерис-
тики  життя населення. 

Економічний розвиток суб’єктів бізнесу 
має формуватися на основі концепції та су-
часної моделі розвитку підприємства. Базо-
вими з них є теорії спрямованого розвитку 
підприємства, циклічного розвитку та конце-
пції життєвих циклів підприємства та його 
продукції.  

Характеристика об'єктивних та суб'єк-
тивних аспектів процесу економічного розви-
тку та потенціалу економічного зростання 
доводить, що її становище є проміжною 

стадією у становленні якісної нової розвину-
тої моделі. Потенціал економічного розвитку 
підприємств впливатиме на їх потенціал, в пе-
ршу чергу саме на ресурсний потенціал. Про-
цеси змін потенціалу підприємств відбува-
ються безперервним шляхом, з різними 
швидкостями, які залежать від рівнів самих 
потенціалів. Обсяги наявних обмежених ре-
сурсів мають велике значення для потенціалу 
економічного зростання підприємств. Однак, 
їх наявність не зумовлює потенціал розвитку. 
Недостатність обмежених ресурсів не зможе 
їх зупинити, тому що чим більшого розвитку 
досягають підприємства, тим вони менше від 
них залежатимуть і здатні краще розпоря-
джатись окремими ресурсами, тим самим ре-
зультативніше зможуть формувати свій влас-
ний ресурсний потенціал. В умовах змін у 
зовнішньому середовищі одним з першочер-
гових завдань має стати формування й оціню-
вання оперативних та перспективних потен-
ціальних можливостей підприємств, тобто їх 
потенціалу. Це зумовлено необхідністю за-
безпечення результативності функціону-
вання і зростання конкурентоспроможності 
підприємств на окремих цільових ринках. 

Теорія спрямованого розвитку підпри-
ємства являє собою розвиток підприємства, 
який слід трактувати як послідовності пере-
ходу від одного становища (внутрішньої чи 
зовнішньої рівноваги) до іншого, яке є анало-
гічним станом, сформованим поточними об-
ставинами і чинниками. Траєкторії розвитку 
потенціалу окремих підприємств можуть 
бути різного виду. Однак, в цілому вони зале-
жатимуть від їх здатності пристосовуватися 
до зміни середовища господарюючого 
суб’єкта та розв'язування внутрішніх супере-
чностей. В основу оцінки та аналізу розвитку 
потенціалу підприємств покладені виробничі 
функції і бюджетні обмеження. 

При цьому основними критеріями дос-
лідження є технічна результативність вироб-
ничих систем. Тобто здатність з відповідними 
якісними характеристиками перетворювати 
обрані фактори виробництва в окремі еконо-
мічні блага. Перехід з однієї стадії технічної 
результативності до іншої потребуватиме до-
даткових затрат ресурсів і часу. Загальний ро-
звиток потенціалу підприємств обмежено до-
сягнутими рівнями розвитку та інновацій в 
науці і техніці. 

Загалом, кожні окремі суб’єкти бізнесу 
проводять конкурентну боротьбу на обраних 
об’єктових ринках. Тому для глибокого їх дос-
лідження необхідним є сегментування конку-
рентного середовища, яке проводять залежно 
від типу конкуренції, що склався. Процеси 
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розподілу на окремі сегменти ринку мають 
врахувати той факт, що цільові ринки не є ізо-
льованим сегментом. Вони повністю взаємопо-
в‘язані і заміна існуючих конкурентних сере-
довищ одного з них окремим чином вплива-
тиме на конкурентні середовища іншого.  

Типове представлення складових конку-
рентних середовищ в умовах проведення ви-
робничо-комерційної діяльності українських 
сільськогосподарських підприємств, які є ос-
новними суб’єктами аграрного бізнесу, наразі 
слід охарактеризувати наступним чином 
(рис. 1). У кожному із представлених сегментів 
конкурентних середовищ суб’єктів агробіз-
несу головною запорукою існування їх гармо-
нізації та постійного конкурентоспроможного 
розвитку має стати економічна свобода окре-
мих суб‘єктів господарювання. Це має відбу-
тись в обраних сферах діяльності. Водночас 
слід включати у визначені механізми 

можливості вільного вибору видів діяльності 
та обирання стратегій підприємств. При 
цьому вибір постачальників матеріально-тех-
нічних та інших необхідних ресурсів має від-
буватись за різними умовами конкурентної 
боротьби. Вибір окремих каналів розподілу 
товарів має спиратись на формування відпові-
дної системи гнучкого ціноутворення.  

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі.  Таким чином, процеси формування 
ефективного конкурентного середовища 
суб’єктів в умовах аграрного бізнесу значно 
залежатимуть від організаційно-правових 
форм господарюючих суб‘єктів. Передумо-
вами формування та результативного функ-
ціонування конкурентного середовища ма-
ють стати відсутність дискримінації та 
рівноправність всіх суб‘єктів аграрного біз-
несу та окремих сегментів аграрного ринку.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Конкурентне середовище суб’єктів бізнесу в різних умовах формування потенціалу 
економічного зростання *Джерело: складено автором  

 

Вільність вибору суб‘єктами агробіз-
несу власних організаційно-правових форм 
своєї виробничо-комерційної діяльності є 
першочерговими передумовами форму-
вання конкурентних середовищ, які спонука-
тимуть сільськогосподарських товаровироб-
ників до збільшення ефективності 
виробничої діяльності. Зважаючи на реалії 
сучасного стану функціонування аграрного 
ринку та результативність основної 

діяльності його операторів, самозабезпе-
чення виробничими ресурсами та форму-
вання лише виробничого потенціалу не дає 
змогу аграрним підприємствам нарощувати 
обсяги виробництва та отримувати необхідні 
конкурентні переваги на певних рівнях рин-
кової інфраструктури. Таким чином, актуалі-
зація необхідності створення інноваційного 
потенціалу є невід’ємною складовою їх кон-
курентоспроможного розвитку. 
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Конкурентне середовище в різних умовах формування потенціалу економічного зростання 

В умовах ринку ресурсів та за-
собів виробництва 

На ринках готових товарів та 
послуг 

В умовах формування та функ-
ціонування ринку праці 

Підприємства конкурують за 
кращі умови купівлі та оренди 
ресурсів виробництва, зокрема 
земельних ресурсів, паливно-
мастильних матеріалів, посів-

ного матеріалу, молодняку тва-
рин, техніки, обладнання для 

переробки с.г. продукції  

Підприємства за таких умов 
конкурують за вигідніші 

умови реалізації товарів та на-
дання послуг. Це є можливістю 
захоплення ними нових рин-

ків збуту та орієнтиром на нові 
сегменти з новими товарами 

Конкуренція між підприємст-
вами в даному середовищі дає 
можливості залучення кваліфі-

кованих трудових ресурсів 
шляхом забезпечення найкра-

щих умов та оплати праці 

На ринку інформаційно-консультаційних послуг Фінансово-кредитна сфера 

Даний тип середовища дає можливість підприємс-
твам змагатись за отримання достовірної оператив-

ної інформації по основних аспектах діяльності 
підприємств, про інноваційні розробки та прове-

дення державної політики в аграрному секторі 

Підприємства даного середовища супернича-
ють за можливості одержання довго- та корот-
кострокових кредитних позик за відсотками, 

що гарантують наявність економічного ефекту 
навіть по неврожайних роках 
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Abstract.  
Hnatkivskyi B. The influence of conditions of economic growth potential formation on the competitive 

environment of business entities.  
The article considers the formation processes of an effective competitive environment of entities in the conditions of 

agrarian business, which significantly depend on the organizational and legal forms of economic entities. It is outlined that 
the preconditions for the formation and effective functioning of the competitive environment should be the absence of dis-
crimination and equality of all agribusiness entities and certain segments of the agricultural market. It is noted that the 
freedom of agribusiness entities to choose their own organizational and legal forms of their production and commercial 
activities are the primary prerequisites for the formation of competitive environments that will encourage agricultural pro-
ducers to increase the efficiency of production activities. It is emphasized that due to the realities of the current state of the 
agricultural market and the effectiveness of its operators, self-sufficiency of production resources and the formation of only 
production capacity does not allow agricultural enterprises to increase production and gain the necessary competitive ad-
vantages at certain levels of market infrastructure. It is also emphasized that, in general, each individual business entity 
competes in selected object markets. Therefore, for their in-depth study it is necessary to segment the competitive environ-
ment, which is carried out depending on the type of competition. The processes of division into separate market segments 
should take into account the fact that the target markets are not an isolated segment. They are fully interconnected and the 
replacement of existing competitive environments of one of them will individually affect the competitive environments of 
the other.In addition, in each of the presented segments of the competitive environment of agribusiness entities, the main 
guarantee of their harmonization and continuous competitive development should be the economic freedom of individual 
entities. This should take place in selected areas of activity. The choice of individual distribution channels should be based 
on the formation of an appropriate system of flexible pricing. Thus, the actualization of the need to create innovative capacity 
is an integral part of their competitive development. 

Keywords: economic growth potential, competitive environment, business entities. 
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СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 

Янієва Д. Д. Сутність та критерії ефективності управління організаційною культурою орга-
нізації.  

У сучасних умовах ринкової економіки перед керівництвом будь-якої організації завжди постає проблема 
підвищення ефективності її управління. Ця проблема є актуальною як для українських, так і для зарубіжних ор-
ганізацій. Висока ефективність управління підприємством, по-перше, залежить від правильного підходу до управ-
ління персоналом, створення корпоративного духу співробітників та, по-друге, в основі організаційної культури 
керівники компанії повинні закладати ідеї та цінності організації. Тим самим висока ефективність управління 
підприємством зможе забезпечити конкурентні переваги, отже, благополуччя та фінансовий успіх організації. 
Останніми роками організаційну культуру стали визнавати основним показником, необхідним для правильного 
розуміння управління для підприємства. Організаційна культура є важливим чинником успішного функціону-
вання будь-якої організації. Ефективному та швидкому вирішенню поставлених завдань може сприяти лише згу-
ртований колектив, що прагне до єдиної мети, а не команда, яка не відчуває підтримки і не може отримати від 
колег допомоги у складний момент. За допомогою організаційної культури підвищується ефективність обміну 
досвідом, знаннями та навичками. Грамотна побудова організаційної культури може покращити управління ком-
панією, вплинути на відносини співробітників із споживачем послуг, може сприяти прояву ініціативи персоналу, 
а також підвищення нематеріальної мотивації. Організаційна культура допомагає визначити стратегію компа-
нії, а також критерії ефективності у досягненні намічених цілей. В наш час постійні зміни зовнішнього середо-
вища викликають зміни у внутрішньому середовищі підприємств. Саме правильне управління формуванням ор-
ганізаційної культури підприємства допоможе розробити сильний опір зовнішнім перешкодам і залишатися 
конкурентоспроможними на сучасному ринку. 

Ключові слова: управління, організаційний розвиток, організаційна культура, стабільність діяльності, 
підприємство. 

 

Постановка проблеми. Ефективність є 
динамічною якісною категорією, пов'язаною 
з інтенсивністю розвитку організації, яка по-
казує все те, що відбувається у всіх її структу-
рах та елементах процесу вдосконалення. 

Ефективність організаційної культури 
організації проявляється через рівень мотива-
ції її персоналу, імідж організації серед спо-
живачів пропонованих нею послуг, її репута-
цію як роботодавця. Невірно говорити про 
прямий вплив організаційної культури на по-
точну економічну ефективність організації. 
Більш точним є розгляд організаційної куль-
тури як інвестицій у розвиток нематеріаль-
них активів організації. 

Суб'єктом будь-якої господарської діяль-
ності є людина. Погляд на працівника органі-
зації як один із центральних факторів вироб-
ництва послуг свідчить про роль людського 
фактора в сучасних умовах розвитку, що хара-
ктеризуються наявністю прямої залежності ре-
зультатів економічної діяльності організації 
від якості, мотивації, ціннісних орієнтацій, пе-
реконань, моралі, віри, традицій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методичні основи форму-
вання організаційної культури управління 
підприємством знайшли відображення в ро-
ботах таких вчених, як: С. Дубінський [1], 
Т. Кондратьєва [2], В. Краля [3], О.В. Ареф’є-

ва, О.В. Полоус [4], Т.І.  Лепейко, К.О. Бар-
кова [5], І. Новаківський [6], С. Петренко [7], 
І. Сапіцька [8], М. Тарасюк [9], В. Шу-
мейко [10], О. Щербина [11] та інші.  

Однак аналіз наукових досліджень цих 
авторів дав змогу встановити, що на сьогодні 
вдосконаленню сучасних організаційних ку-
льтур управління підприємством не приді-
лено достатньо уваги у фінансово-економіч-
ній літературі. 

Формулювання цілей статті. Мета 
статті полягає у розгляді сутності оцінки ефе-
ктивності організаційної культури управ-
ління сучасними організаціями. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В умовах ринкової кон'юнктури, що 
постійно змінюється, характеризуються наяв-
ністю жорсткої конкуренції, зростанням об-
сягів інформації в організаціях, відносною 
стійкістю характеризуються їх цінності та ку-
льтура.  

Аналіз теоретичних джерел дозволяє 
виділити чотири основні моделі, що розгля-
дають вплив організаційної культури на ефе-
ктивність діяльності організації (табл. 1).  

Поняття «ефективність» часто співвідно-
ситься з поняттям результативності. Обидві 
категорії відносяться до математичних крите-
ріїв, що не дозволяють визначити цінність до-
сягнутих або недосягнутих результатів 
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організації в цілому, про корисність або мар-
ність для її працівників, цілей, що ставляться 
перед ними, ефективність досягнення яких 
вони оцінюють. Сучасний менеджмент нехтує 
математичним характером результативності 

та ефективності, тому найчастіше поряд з 
ними використовується поняття успіху, що 
стає критерієм для багатьох працівників та ор-
ганізацій у сфері менеджменту. 

 Таблиця 1 
Моделі, що розглядають вплив організаційної культури  

на ефективність діяльності організації 
№ 
з/п 

Модель Характеристики 

1 
Процесна 

модель 
Сате 

Розгляд впливу організаційної культури через 7 процесів: 
- процес кооперації між співробітниками – чи сприяє організаційна культура командному чи інди-

відуальному способу виконання завдань; 
- процес прийняття рішення - чи сприяє організаційна культура мінімізації розбіжностей при 

прийнятті рішень; 
- процес контролю – чи сприяє організаційна культура створенню ефективних методів контролю; 
- процес комунікації – чи сприяє організаційна культура покращенню комунікацій між членами 

організації; 
- процес присвяченості організації – чи сприяє організаційна культура ототожненню працівника з 

метою організації; 
- процес сприйняття організаційного середовища – чи сприяє організаційна культура загальній ін-

терпретації членами організації їхнього досвіду; 
- процес виправдання поведінки співробітника – чи сприяє організаційна культура об'єктивному 

сприйняттю керівництвом поведінки працівника, що йде на ризик на користь організації. 

2 

Модель 
доскона-

лості 
Пітерса -

Уотер-
мана 

Розгляд впливу організаційної культури на ефективність роботи організації у вигляді восьми фак-
торів: 

- орієнтація на споживача: вчитися у людей, яким служимо; 
- автономія та підприємництво: підтримка інновацій та «підживлення чемпіонів»; 

- людський фактор: люди визначають продуктивність та якість; 
- практичність, вірність місії: керівництво показує свою відданість справі; 

- принцип «залишайся з в'язанням»: тримайся тієї справи, що знаєш; 
- простота структури, невеликий штат: найкращі компанії тримають мінімальну кількість управлі-

нців у штаб-квартирах; 
- поєднання свободи та згуртованості: автономність виробничої діяльності при спільності цілей та 

принципів. 

3 
Модель 

Парсонса 
AGIL 

Розгляд успіху організації як соціальної системи на основі специфікації певних функцій: 
- адаптації; 

- досягнення цілей; 
- інтеграції; 

- легітимність. 

4 

Модель 
конкуру-
ючих цін-

ностей 
Квіна-Ро-

браха 

Розгляд впливу організаційної культури на ефективність організації у трьох вимірах: 
- інтеграції, що показує рівень акцентування у бік контролю (стабільність, порядок, передбачува-

ність), або у бік гнучкості (нововведення, адаптація, зміни); 
- фокусу (зовнішнього/внутрішнього), що відображає орієнтацію інтересу на внутрішні проблеми 
організації (інтеграція, єдність, задоволеність персоналу), або переважання інтересу до зміцнення 

становища організації у зовнішньому середовищі); 
- інструментів/результатів, акцент з одного боку, на процеси та процедури (планування, встанов-

лення цілей та ін.), а з іншого – на остаточні результати (продуктивність, рентабельність та ін). 
 

Вплив організаційної культури на дія-
льність організації відбувається за допомогою 
здійснення її працівниками прогнозу розви-
тку тієї чи іншої ситуації, щодо якої прово-
диться оцінка та побудова моделей своєї по-
ведінки. Реалізація їх у процесі діяльності 
дозволяє посилити ті чи інші тенденції, і та-
ким чином створити адекватні їм ситуації. У 
контексті сказаного можливе застосування кі-
лькісного підходу до оцінки впливу організа-
ційної культури на ефективність діяльності 
організації, запропонованого у роботі 
Л.С. Савченко [12].  

Мова йде про концепцію ситуаційної 
бальної оцінки, суть якої полягає у присво-
єнні певного балу кожному окремо критерію 
організаційної культури з метою 

використання його ефективності. Оціню-
ються обрані критерії відповідно до наступ-
ної шкали: 1 – дуже слабкі результати; 2 – ре-
зультати на межі необхідних;  
3 – середні результати, 4 – дуже хороші ре-
зультати, 5 – визначні результати. Потім оці-
нки підсумовуються за такою формулою: 

∑ I = I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + ...+ In,        (1) 
де I – критерій організаційної культури;  
n - кількість критеріїв для розгляду. 
Рейтингова оцінка ефективності кож-

ного з критеріїв заснована на відображенні 
організаційною культурою колективних ба-
зових уявлень. Тому доцільним є форму-
вання експертної групи з працівників органі-
зації, які проводитимуть оцінку критеріїв 
організаційної культури. 
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Коефіцієнт впливу організаційної куль-
тури (КВЛ) на ефективність діяльності орга-
нізації може бути визначений формулою: 

Квл = ∑I / 5 n,  (2) 
Оцінка ступеня впливу організаційної 

культури на ефективність економічної діяль-
ності організації, що визначається співвідно-
шенням результату (ефекту) та витрат, що зу-
мовлюють цей результат, передбачає оцінку 
можливості організаційної культури в забез-
печення економічного зростання організації 
та можливості стимулювання прогресивних 
структурно-якісних змін. 

Організаційна культура впливає на 
стратегічні перспективи розвитку організації 
(наприклад, на репутацію організації, її кон-
курентоспроможність на ринку послуг), а та-
кож на ефективність оперативних управлін-
ських дій, програм / проєктів або 

підвищення ефекту від впровадження управ-
лінських інновацій) (рис. 1). 

Безпосередня оцінка ефективності вдо-
сконалення організаційної культури по-
винна розглядати два напрями: ефективність 
розробленого напряму по розвитку організа-
ційної культури (мета змін); ефективність за-
ходів по вдосконаленню організаційної куль-
тури в обраному напрямі (технологія змін).  

Дуже важливою є оцінка ефективності 
заходів, які необхідно: розробляти відповідно 
до існуючої організаційної культури, необхі-
дно вивчити діючу організаційну культуру і 
використати її як основу; підкріплювати і під-
тримувати заходи на усіх рівнях; розробляти 
і здійснювати заходи в комплексі; робити по-
стійні виміри організаційної культури, кори-
гування у разі відхилень або різко негативної 
реакції з боку співробітників.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Вплив організаційної культури на результативність організації 
 

Для оцінки ефективності заходів по ро-
звитку організаційної культури може бути 
використаний наступний показник: зміна 
співвідношення фінансових результатів і ви-
трат на проведення заходів з розвитку органі-
заційної культури або співвідношення при-
росту фінансових результатів і витрат на 
впровадження заходів з розвитку організацій-
ної культури. Заходи маються на увазі такі, як 
дослідження організаційної культури, розро-
бка моделі відповідної організаційної куль-
тури, впровадження заходів з впровадження 
організаційної культури в практику (сис-
тему) управління персоналом. Оцінити 

ефективність розвитку організаційної куль-
тури можна порівнянням основних показни-
ків діяльності організації.  

До основних показників ефективності 
організаційної культури підприємства відно-
сяться: річний економічний ефект від реалі-
зації заходів із формування, вдосконалення і 
управління корпоративною культурою, тер-
мін окупності додаткових витрат на заходи, 
коефіцієнт ефективності заходів. 

Ефективність організаційної культури 
можна оцінити за допомогою кількох груп 
критеріїв відповідно до типології організа-
ційних структур (табл. 2). 

Таблиця 2 
Критерії економічної ефективності організаційної культури 

Тип  Основні характеристики Основні критерії 

Ієрархічна 
культура 

Акцент на стратегію всередині організації та послідовний образ дій 
у стабільному навколишньому середовищі, внутрішню інтеграцію 
та економічність. Символи, зразки для наслідування та церемонії 
підкреслюють важливість співпраці, традицій та відповідності за-

твердженій політиці 

Чіткість розподілу повноважень 
щодо прийняття рішень, стандар-

тизовані правила та процедури, 
механізми обліку та контролю 

Ринкова 
культура 

Акцент на маркетингову функцію чи уявлення про споживачів над 
ринком. Організація орієнтована на зовнішнє оточення, а чи не на 

внутрішній стан 

Ринкова частка і рівень проник-
нення ринку, випередження кон-
курентів і лідерство над ринком 

Кланова 
культура 

Згуртованість, співучасть, індивідуальність, сприйняття споживачів 
як партнерів, делегування найманим робітникам повноважень та по-
легшення умов їх участі у бізнесі, створення можливостей для демон-

страції їх відданості справі та організації 

Поділ усіма працівниками ціннос-
тей та цілей організації 

Адхокра-
тична ку-

льтура 

Посилення адаптивності організації, забезпечення її гнучкості та 
творчий підхід працівників до справи у ситуаціях невизначеності, 

двозначності та перевантаженості інформацією. Динамічний, підп-
риємницький та творче місце роботи, коли люди готові жертвувати 

собою і йти на ризик 

Відданість експериментуванню та 
новаторству 

 

Корпоративна культура 
Історія; місія, принципи, 

цінності; норми та станда-
рти поведінки 

Елементи корпоративної  
культури 

Сумісні ключові компетенції;  
сумісні переконання; загальні цінно-
сті, принципи та норми поведінки;  

сумісні дії 

Результати 
Успішні стратегії; репутація; 

конкурентоздатність; соціальна  
ефективність; організаційна ефектив-

ність; комерційна ефективність 
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Можна виділити три рівні, на яких слід 
розглядати ефективність управління органі-
заційною культурою в організації: 

перший рівень – управління організа-
ційною культурою як органічною частиною 
управління організацією; 

другий рівень – управління організа-
ційною культурою як цілісною системою; 

третій рівень – управління організацій-
ної культурою як сукупністю елементів уп-
равління  організації. 

У контексті сказаного ефективність уп-
равління організаційною культурою органі-
зації може бути виражена наступними показ-
никами: 

на першому рівні – через результатив-
ність діяльності усієї організації, що виявля-
ється у взаємовідносинах її із зовнішнім сере-
довищем; 

на другому рівні – через характерис-
тики здібності організаційної культури у ви-
рішенні завдань, що стоять безпосередньо пе-
ред організацією, і досягнення поставлених 
нею цілей; 

на третьому рівні – через функціону-
вання окремих елементів організаційної ку-
льтури. 

Кожен із рівнів ефективності управ-
ління організаційною культурою в організа-
ції проявляється на певній стадії її життєвого 
циклу. Так, ефективність управління органі-
заційною культурою як сукупністю елементів 
управління організації, характерний для ста-
дій «зародження» і «спаду» (кожна має власну 
специфіку, що відбивається на ефективності 
управління організаційною культурою).  

Рівень управління організаційною ку-
льтурою як цілісною системою властивий 

зростанню. Рівень управління організаційної 
культурою як органічна частина управління 
організацією досягається лише на стадії зрі-
лості. Розвиток організаційної культури орга-
нізації внаслідок впливу факторів внутріш-
нього та зовнішнього середовища є 
нерівномірним, що безпосередньо відбива-
ється на її життєвому циклі. 

Отже, організаційна культура – це сис-
тема цінностей як матеріальних, так і духов-
них, прояви яких властиві лише даній органі-
зації. Саме організаційна культура дозволяє 
відрізняти одну організацію від іншої, ство-
рює атмосферу повної унікальності для чле-
нів організації, сприяє прихильності до цілей 
організації і характеризується системою пев-
них зв'язків, взаємодій та відносин всередині 
компанії, проявляється через систему певних 
установок та очікувань, які поділяються спів-
робітниками організації, та служить контро-
люючим механізмом. 

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Чим сильніша організаційна куль-
тура, тим сильніше підприємство, а потужне 
підприємство є важливим складником стабі-
льності економічного й громадського життя 
держави. Тобто в сучасному бізнесі організа-
ційна культура виступає важливою умовою 
успішної роботи підприємства, фундамен-
том його динамічного росту, гарантом праг-
нення до підвищення ефективності та забез-
печення сталого його розвитку. З посиленням 
конкуренції з’являється необхідність у ство-
ренні додаткових конкурентних переваг, од-
ним з яких є організаційна культура. 
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Abstract.  
Yaniieva D. Essence and effectiveness criteria of organizational culture management.  
In today's market economy, the leadership of any organization is always faced with the problem of improving the 

efficiency of its management. This problem is relevant to both Ukrainian and foreign organizations. High efficiency of 
enterprise management, firstly, depends on the right approach to personnel management, creating a corporate spirit of 
employees and, secondly, at the heart of organizational culture, company leaders must lay the ideas and values of the or-
ganization. Thus, high efficiency of enterprise management will be able to provide competitive advantages, and therefore 
the well-being and financial success of the organization. In recent years, organizational culture has become recognized as a 
key indicator necessary for a proper understanding of management for the enterprise. Organizational culture is an im-
portant factor in the successful operation of any organization. Only a cohesive team that strives for a common goal can 
contribute to an effective and quick solution of the set tasks, and not a team that does not feel support and cannot get help 
from colleagues in a difficult moment. 

With the help of organizational culture increases the effectiveness of the exchange of experience, knowledge and skills. 
Proper building of organizational culture can improve the management of the company, affect the relationship of employees 
with the consumer of services, can promote the initiative of staff, as well as increase intangible motivation. Organizational 
culture helps to determine the company's strategy, as well as criteria for effectiveness in achieving its goals. Nowadays, 
constant changes in the external environment cause changes in the internal environment of enterprises. Proper manage-
ment of the organizational culture formation at the enterprise will help to develop a strong resistance to external obstacles 
and remain competitive in today's market. 

Key words: management, organizational development, organizational culture, stability of activity, enterprise. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ СТАНІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИКО-
НАННЯ РОБІТ З ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ САНАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

 
 

Попов О. В., Мехович С. А. Аналіз можливих станів системи управління процесом виконання ро-
біт з проведення технологічної санації виробництва. 

Організаційно-економічний механізм управління процесом впровадження інновацій є складовою загальної си-
стеми управління підприємством. Він ґрунтується на дотриманні певних принципів і закономірностей та за 
допомогою важелів та інструментів забезпечує реалізацію планів і задач інноваційного процесу. Будь-яке підпри-
ємство характеризують два протилежних екстремальних стани. Перший стан відповідає можливості ефектив-
ного впровадження інновацій, а другий – не відповідає цій можливості. Обидва стани залежать від оточуючого 
інституційного середовища та від багатьох внутрішніх факторів. Теоретичне дослідження цих властивостей 
можливо на основі подання керуючої системи у вигляді ланцюга Маркова. Обґрунтовано, що першочергове зна-
чення в теоретичному плані має вивчення впливу різного роду обмежень на ефективність управління та визна-
чення ймовірностей переходу розглянутого виробництва в умови, які є критичними з точки зору ефективного 
функціонування його системи управління. Встановлено, що їх вплив на результати виконання комплексу робіт з 
технологічної санації виробництва, що знаходяться в тій чи іншій стадії виробничого процесу, може приводити 
в кінцевому підсумку до різних наслідків, попередня оцінка яких має велике значення для будь-яких спроб і варіантів 
практичного рішення проблеми, що розглядається. Запропоновано графічне вираження дискретного переміщення 
комплексу робіт з технологічної санації вздовж часової осі в процесі виробництва. Розроблено механізм визначення 
можливих станів виробництва в момент контролю та запропоновано алгоритм оцінки остаточних результатів 
ймовірностей переходу виробництва при кожному кроці контролю в одне з визначених станів. 

Ключові слова: оцінка, технологічний аудит, технологічні санації, інноваційні перетворення, управ-
ління виробництвом, ймовірність, ефективність.  

 

Постановка проблеми. Для отримання 
оптимальних результатів в управлінні вироб-
ництвом необхідна наявність даних про здат-
ність керуючої системи гнучко реагувати на 
можливий розвиток виробничої ситуації. 
Про ефективність та гнучкість керуючої сис-
теми можна судити за результатами поперед-
ньої оцінки її динамічних властивостей. У 
зв’язку з цим набувають актуальності до-
слідження процесів впровадження інновацій 
при різних станах виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Суттєвий вклад у дослідження нових ін-
струментів інноваційної політики внесли такі 
закордонні та вітчизняні вчені, як Л. Брехт, 
Б. Бекенферде, Й. Брандштеттер, Н. Вен-
катраман, Т. Гесс, С.-Е. Глесс, Т. Давенпорт, 
С.В. Ільдеменов, Г. Йоханссон, А. Клайкнехт, 
М. Кляйн, Г. Менш, Р. Маннганеллі, Е. Рай-
нерт, М. Робсон, П. Ромер, Й. Спрінк, 
Ф. Уллах, Д. Фехнер, Р. Фішер, Р. Фостер, 
М. Хаммер, Дж. Чампі, Дж. Шорт, Ко-
валь С.С., Ілляшенко С.М., Мехович С.А., 
Оголєва Л.Н., Ойхман Є.Г., Поляков Б.М., По-
пов Е.В., Страссман П.А., Рубцов С.В., Тара-
нюк Л.М., Тельнов Ю.Ф., Череп А.В. та ін. 
Проведений аналіз сучасних наукових дослі-
джень у галузі санації та реінжинірингу про-
мислових підприємств показав, що ці 

процеси стримуються у зв'язку з недостат-
ньою методологічною розробкою механізмів 
управління процесами впровадження іннова-
цій. 

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є розробка механізмів гнучкого 
реагування керуючої системи на можливий 
розвиток виробничої ситуації в процесі здій-
снення технологічного реінжинірингу для за-
безпечення своєчасного оцінювання резуль-
татів впровадження інноваційних 
перетворень, отримання оптимальних ре-
зультатів в управлінні виробництвом та запо-
бігання невиробничих витрат ресурсів і часу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Організаційно-економічний меха-
нізм управління процесом впровадження 
інновацій є складовою загальної системи уп-
равління підприємством. Він ґрунтується на 
дотриманні певних принципів і закономірно-
стей та за допомогою важелів та інструментів 
забезпечує реалізацію планів і задач іннова-
ційного процесу. Будь-яке підприємство ха-
рактеризують два протилежних  екстремаль-
них стани. Перший стан відповідає 
можливості ефективного впровадження інно-
вацій, а другий – не відповідає цій можливо-
сті. Обидва стани залежать від оточуючого ін-
ституційного середовища та від багатьох 
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внутрішніх факторів. Теоретичне дослі-
дження цих властивостей можливе на основі 
подання керуючої системи у вигляді ланцюга 
Маркова [1]. 

Правомірність такої інтерпретації ста-
нів керуючої системи ґрунтується на класич-
ному визначенні ланцюга Маркова. Стан сис-
теми управління при виконанні комплексу 
робіт з технологічного реінжинірингу вироб-
ництва, враховуючи стохастичний характер 
виробничої ситуації в цих умовах, не може за-
лежати від стану, в якому система перебувала 
в попередній момент часу, віддалений на ча-
совій осі на величину кроку контролю. Зворо-
тне твердження дає підставу вважати розгля-
нутий виробничий процес суворо 
детермінованим, що дозволяє повністю пе-
редбачити і однозначно визначити стан керу-
ючої системи, що не має місця в реальних 
умовах. 

Найважливішим наслідком, що випли-
ває з такого представлення поведінки керую-
чої системи, є можливість визначити динамі-
чні властивості системи як здатність швидко 
переходити з одного незворотного стану в ін-
ший. Очевидно, що ефективно функціоную-
чій керуючій системі повинна відповідати пе-
вна, близька до 1, однокрокова ймовірність 
переходу в перший стан незалежно від часу. 
В ідеальному випадку така ймовірність для 
першого стану повинна дорівнювати «1», для 
другого – «0». 

При розгляді питання прогнозування 
очікуваного стану керуючої системи задача 
теоретичного дослідження полягає у визна-
ченні ймовірності стану системи, відповід-
ного критерію ефективності через певний 
проміжок часу (𝛼 кроків контролю). Одер-
жані результати в цьому випадку дозволяють 
з достатньою достовірністю прогнозувати її 
стан. 

Для отримання оптимальних результа-
тів в управлінні виробництвом необхідна на-
явність даних про здатність керуючої системи 
гнучко реагувати на можливий розвиток ви-
робничої ситуації. Про ефективність та гнуч-
кість керуючої системи можна судити за ре-
зультатами попередньої оцінки її 
динамічних властивостей. 

Теоретичне дослідження цих властивос-
тей можливо на основі подання керуючої си-
стеми у вигляді ланцюга Маркова [1], що має 
два можливих екстремальних стани; перший 
стан відповідає можливості ефективного уп-
равління розглянутим конкретним виробни-
цтвом, а друге не відповідає цій можливості. 

Правомірність такої інтерпретації ста-
нів керуючої системи ґрунтується на 

класичному визначенні ланцюга Маркова. 
Стан системи управління при виконанні ком-
плексу робіт з технологічної санації виробни-
цтва, враховуючи стохастичний характер ви-
робничої ситуації в цих умовах, не може 
залежати від стану, в якому система перебу-
вала в попередній момент часу, віддалений 
на часовій осі, на величину кроку контролю. 
Зворотне твердження дає підставу вважати 
розглянутий виробничий процес суворо де-
термінованим, що дозволяє повністю перед-
бачити й однозначно визначити стан керую-
чої системи, що не має місця в реальних 
умовах. Найважливішим наслідком, що ви-
пливає з такого представлення поведінки ке-
руючої системи, є можливість визначити ди-
намічні властивості системи як здатність 
швидко переходити з одного неповоротного 
стану в інший. 

Очевидно, що ефективно функціоную-
чій керуючій системі повинна відповідати пе-
вна, близька до 1, однокрокова ймовірність 
переходу в перший стан незалежно від часу. 
В ідеальному випадку така ймовірність для 
першого стану повинна дорівнювати 1, для 
другого – 0. 

При розгляді питання прогнозування 
очікуваного стану керуючої системи задача 
теоретичного дослідження полягає у визна-
ченні ймовірності стану системи, відповід-
ного критерію ефективності через певний 
проміжок часу (𝛼 кроків контролю). Одер-
жані результати в цьому випадку дозволяють 
з достатньою достовірністю прогнозувати її 
стан. 

Для одержання оптимальних результа-
тів в управлінні процесом виконання компле-
ксу робіт з технологічної санації виробництва 
необхідна наявність даних відносно спромо-
жності системи управління гнучко реагувати 
на можливий розвиток виробничої ситуації. 
Відносно цього можна мати уявлення за ре-
зультатами попередньої оцінки її динаміч-
них можливостей. 

Теоретичною передумовою такого під-
ходу є результати, що одержані при дослі-
дженні рівняння Маркова [1], з якого вихо-
дить, що починаючи з деякого кроку 
контролю гранично скінчені ймовірності 
𝑝𝑘 = 𝑙𝑖𝑚 𝑝𝑘 (𝛼), (𝑘 = 1, �̄�) не залежать від поча-
ткового розподілу 𝑝𝑘

0 і які можна одержати на 
підставі рішення системи лінійних алгебраїч-
них рівнянь 

𝑃𝑘 = ∑ 𝑝𝑗П𝑗𝑘
𝐾
𝑗=1 , (𝑘 = 1, �̄�)         (1) 

що задовольняє додатковій вимозі 
∑ 𝑝𝑘 = 1 ; 𝑝𝑘 ≥ 0, де П𝑗𝑘 – матриця однокроко-
вого переходу системи у наступний стан. 
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Для двох можливих станів системи уп-
равління, матриця однокрокового переходу у 
часових рамках, що обумовлені тривалістю 
виконання робіт з впровадження інновацій, 
буде визначатися заданими на основі крите-
рію ефективності однокроковими ймовірнос-
тями переходу 

𝑝12(𝑡0 + 𝛥𝑡) = 𝑎; 𝑝21(𝑡0 + 𝛥𝑡) = 𝑏 (2) 
і відповідно 𝑝11 = 1 − 𝑎; 𝑝22 = 1 − 𝑏. 

Якщо прийняти k=1,2, одержуємо 𝑝1 =
𝑏

𝑎+𝑏
 і 

𝑝2 =
𝑎

𝑎+𝑏
, причому 𝑎 + 𝑏 ≠ 0, оскільки при ком-

бінації 𝑎 + 𝑏 = 0 система не змінює свого стану.  
Для системи управління, що ефективно 

функціонує, важливе значення має не тільки 
близька до 1 ймовірність переходу до пер-
шого стану за результатами обробки інфор-
мації, що одержана на кожному кроці конт-
ролю, але й також близьке до 1 значення 
ймовірності такого стану у момент, що відпо-
відає початку виконання робіт з впрова-
дження інновацій, тобто 𝑝1(𝑡0) = 𝑝1

0 = 1 і 
𝑝2(𝑡0) = 𝑝2

0 = 0. 
Тільки у цьому випадку ймовірність 

першого і другого стану буде визначатися ви-
ключно ймовірностями переходів 𝑝12(𝑡0 +
𝛥𝑡) = 𝑎 і 𝑝21(𝑡0 + 𝛥𝑡) = 𝑏, причому тривалість 
процесу виконання робіт у даному випадку 
не буде мати принципового значення, оскі-
льки при 𝛼 → ∞ (α – кількість опитувань точок 
виробничого контролю) значення кінцевих 
ймовірностей суттєво не змінюється. Це дає 
підставу наступним чином сформулювати 
умови ефективного прогнозування можли-
вого стану системи управління: 

1. Для підвищення ефективності управ-
ління процесом виконання робіт з впрова-
дження інновацій важливою початковою 
умовою повинна бути не тільки попередня 
підготовка виробництва, але й попереднє 
проведення робіт з безпосередньої підгото-
вки системи управління до керування таким 
процесом (виконання принципу Ешбі [2]). 

Іншими словами, паралельно з прове-
денням заходів з підготовки виробничих під-
розділів до технологічної санації повинна про-
водитися робота з виявлення, формування та 
постановки комплексу взаємопов’язаних орга-
нізаційних і функціональних задач, що відо-
бражають змістовну сторону управління вико-
нанням робіт з впровадження інновацій. 
Рішення цих задач забезпечувало б ефективну 
переробку інформації, що поступає до сис-
теми управління для безумовного забезпе-
чення заздалегідь завданих у якості критерію 
ефективності функціонування системи управ-
ління величини ймовірності її переходів до 
першого стану. 

2. Одночасно з цим до початку вико-
нання комплексу робіт з впровадження інно-
вацій повинні бути проведені усі необхідні 
організаційні та функціональні перетво-
рення в самій структурі системи управління, 
які дозволяють забезпечити початкову ймові-
рність першого стану системи, що дорів-
нює 1. 

При цьому дуже важливим є придання 
організаційно-функціональній структурі не-
обхідної гнучкості за рахунок одержання ін-
формації в режимі «on-line». 

Таким чином, з точки зору теоретич-
ного підходу до розгляду питань ефектив-
ного функціонування системи управління 
проведенням комплексу робіт з впрова-
дження інновацій можлива розробка й реалі-
зація конкретних засобів, що забезпечують 
ефективне прогнозування стану реальної си-
стеми управління у будь-який момент часу, 
що пов’язані з часовим інтервалом, який зале-
жить від кроку переходу до іншого стану. Цей 
інтервал буде визначатися або тривалістю ви-
конання комплексу робіт з впровадження 
інновацій, або тривалістю процесу контролю, 
оскільки до його завершення неможливо 
отримати у повному обсязі достовірну інфо-
рмацію для визначення наступного початко-
вого стану системи управління. Найбільше 
значення при цьому буде мати поточна інфо-
рмація, що адекватно відображає стан вироб-
ничої ситуації, а також інформація, що вклю-
чає дані відносно оцінки припустимого 
впливу негативних факторів. Вказана інфор-
мація є основною для визначення розрахун-
ковим шляхом ймовірностей початкового 
стану та однокрокових ймовірностей пере-
ходу системи у другий стан. 

Розглянуті можливості теоретичних 
оцінок стану системи управління для ефекти-
вного виконання робіт у період проведення 
технологічної санації дозволяє з’ясувати не 
тільки динаміку можливих і найбільш вірогі-
дних змін стану загального процесу з впрова-
дження інновацій, але також і можливість 
прогнозування стану системи управління 
цим процесом при змінах загальної виробни-
чої ситуації. Результати оцінок можна вико-
ристовувати для проведення технологічної 
санації керуючої системи. 

Особливістю процесу проведення техно-
логічної санації виробничої основи підприєм-
ства та його системи управління є незалеж-
ність їх станів і стадій один від одного, що є 
ознакою випадкового процесу. Як відомо, 
один з основних інструментів дослідження ви-
падкових процесів є теорія марківських проце-
сів. Використання для досліджень 
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виробничого процесу виконання робіт з впро-
вадження інноваційних проєктів цієї теорії (з 
теоретичної точки зору цей процес є випадко-
вим процесом) дозволяє більш детально про-
аналізувати питання, що віддзеркалюють спе-
цифіку проведення комплексу робіт з 
технологічної санації системи управління в 
умовах стохастичного факторного впливу на 
функціонування основного виробництва, а 
також розглянути деякі аспекти процедур 
ефективного управління цим процесом [4-7]. 

Першорядне значення в теоретичному 
плані має вивчення впливу різного роду обме-
жень на ефективність управління та визна-
чення ймовірностей переходу розглянутого 
виробництва в умови, які є критичними з то-
чки зору ефективного функціонування його 
системи управління. Їх вплив на результати 
виконання комплексу робіт з технологічної са-
нації виробництва, що знаходяться в тій чи ін-
шій стадії виробничого процесу, може приво-
дити в кінцевому підсумку до різних наслідків, 
попередня оцінка яких має велике значення 
для будь-яких спроб і варіантів практичного 
рішення розглянутої проблеми. Для цього 
слід більш детально визначити можливі стани 
виробництва в момент контролю: 

1) стан i+1, відповідний нормальному, 
запрограмованому ходу виконання компле-
ксу робіт з технологічної санації виробниц-
тва, який є оптимальними для даної виробни-
чої ситуації; 

2) стан i характеризується тільки вико-
нанням термінів мережевого або оперативно-
календарного планування, але не відповід-
ний прийнятим в момент початку виконання 
комплексу робіт з технологічної санації виро-
бництва і управління ним, показникам ефек-
тивності тобто це виконання плану за будь-
яку ціну; 

3) стан i-1 характеризується відставан-
ням від термінів мережевого або оперативно-
календарного планування зі всіма економіч-
ними наслідками для підприємства й приро-
дно для всього комплексу робіт з проведення 
технологічної санації. 

Очевидно, що остаточні результати 
ефективності виконання комплексу робіт з 
технологічної санації виробництва будуть за-
лежати, насамперед, від ймовірностей пере-
ходу виробництва при кожному кроці конт-
ролю в одне з визначених станів. Для більш 
конкретного дослідження цього питання в 
якості основного вихідного стану приймаємо 
стан i, який є досить характерним для збира-
льного і механіко-заготівельного виробниц-
тва більшості машинобудівних підприємств, 
які проводять радикальні інноваційні 

перетворення. Ймовірності переходів вироб-
ництва в той чи інший стан позначимо 
𝜋𝑖,𝑖+1(1) = 𝑎; 𝜋𝑖,𝑖−1(1) = 𝑏; 𝜋𝑖,𝑖(1) = 1 − 𝑎 − 𝑏, а 
події, пов'язані з попаданням комплексу ро-
біт з технологічної санації виробництва в 
критичні умови (такі події слід розуміти як 
випадкові моменти часу на часовій осі гра-
фіка виробничого циклу виконання робіт), 
що характеризуються гранично допусти-
мими станами виробництва i+1 і i-1, позна-
чимо відповідно 𝑄𝑖+1 і 𝑄𝑖−1. Подія 𝑄𝑖−1 озна-
чає відставання від термінів мережевого 
планування, що приводить до реальної за-
грози невиконання плану, а подія 𝑄𝑖+1 озна-
чає їх випередження, але з погіршенням зага-
льних технікою економічних показників 
виробництва, що дуже характерно при зави-
щенні трудових нормативів. Ці події можуть 
наступити лише в ті моменти, коли критеріа-
льні параметри виробничого процесу для ви-
конання комплексу робіт з технологічної са-
нації виробництва опиняться поза їх 
попередньо запрограмованих значень, що об-
межують розглянуті стани виробництва 
(рис. 1). Ці значення є граничними умовами 
(обмеженнями), усередині яких ще можна за-
безпечити ефективне функціонування сис-
теми управління, тобто вони визначають до-
пустимі межі зміни стану виробництва щодо 
стану i. Інтервал від i до i+1 в подальшому 
буде називатися полем ефективності, а від i 
до i-1 – полем відставання виробництва. 

Графічно поле ефективності і поле відс-
тавання можна представити великою кількі-
стю дискретних, випадкових переміщень 
комплексу робіт з технологічної санації виро-
бництва вздовж часової осі, яка визначається 
тривалістю часу виконання робіт, всередині 
деякого інтервалу значень загального крите-
ріального параметра, що визначає стан виро-
бництва. (Імовірність переходу виробництва 
з одного стану в інший усередині інтервалу 
між моментами контролю постулюється тото-
жною нулю). 

Інтегральною характеристикою ефек-
тивності управління виробничим процесом 
виконання комплексу робіт з технологічної 
санації виробництва є максимально близька 
до значення рівного 1 ймовірність переходу 
виробництва в стан i+1 у період виконання 
комплексу робіт з технологічної санації виро-
бництва при кожному кроці контролю, але 
без виходу за межу обмеження. Розглянемо 
смисловий зміст обмежень, що накладаються 
на можливу зміну станів виробництва, вихід 
за межі яких виключає можливість ефектив-
ного виконання комплексу робіт з технологі-
чної санації виробництва. 
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Рис. 1. Дискретне переміщення комплексу робіт з технологічної  

санації вздовж часової осі в процесі виробництва  
*розроблено автором на підставі [3] 

Нехай комплекс робіт, що виконується, 
проходить основні етапи технологічного ма-
ршруту, переміщуючись вздовж часової осі 
при стані виробництва i з деякими відхилен-
нями в поле ефективності або поле відста-
вання, що цілком відповідає реальним умо-
вам. Обмеженнями, що дозволяють оцінити 
межі ефективного управління процесом ви-
конання робіт з технологічної санації, є інте-
рвали можливих (допустимих) відхилень 
стану процесу від значення i.  

Перше обмеження 𝛼(𝑡) є верхньою ме-
жею можливості ефективного управління 
при виконанні робіт з технологічної санації, 
тобто вихід за його межі навіть за умови випе-
редження термінів мережевого або операти-
вно-календарного планування означає різке 
погіршення загальних техніко-економічних 
показників виробничої діяльності підпри-
ємств внаслідок невиправданої перевитрати 
фонду заробітної плати і матеріалів; зрос-
тання обсягу некомплектних заділів та неза-
вершеного виробництва понад встановле-
ного нормативу через випередження 
термінів по окремих позиціях; збільшення 
міжопераційного простою виконавців робіт зі 
всіма прогнозованими звідси наслідками та 
ін., хоча і не призводить до прямої загрози не-
виконання плану за обсягом і номенклату-
рою робіт. 

Друге обмеження 𝛽(𝑡) є нижньою ме-
жею допустимого значення поля відставання 
(стан виробництва i-1), оскільки при виході за 

рамки цього обмеження практично втрача-
ється сама можливість виконання комплексу 
робіт з технологічної санації виробництва в 
задані терміни, наслідком чого є істотна і ціл-
ком реальна загроза загального невиконання 
плану і погіршення техніко-економічних по-
казників роботи всього підприємства. 

Такий варіант обмежень може бути ви-
користаний не тільки для розгляду особливо-
стей проходження комплексу робіт з техноло-
гічної санації виробництва по основним 
етапам технологічного маршруту, але також і 
при більш загальній оцінці ефективності уп-
равління в масштабі всього виробництва. 
Особливістю розглянутих обмежень є їх поте-
нційна здатність до зміни при кожному кроці 
контролю, так як вони визначаються конкре-
тними виробничими умовами і різними фак-
торами, що впливають і, отже, можуть істотно 
змінюватися у часі внаслідок оперативного 
регулювання. Основне значення з погляду 
аналізованої можливості ефективного управ-
ління має стан виробництва i-1, перехід в 
який найбільшою мірою створює передумови 
для появи події 𝑄𝑖−1. 

Якщо в якійсь початковий момент конт-
ролю виробництво знаходилося в стані, обу-
мовленому ординатою 𝑅0, то в момент 𝑡 = 𝑛𝛥𝑡 
(n = 0, 1, 2, ...) стан його може змінитися і ре-
зультат виконання виробничих завдань з 
впровадження інновацій буде визначатися 
ймовірністю виникнення негативної події, 
яку можна визначити як [3]: 
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𝑝(𝑄𝑖−1) = 𝑝𝑅
𝑛𝛥𝑡 = 𝑃{𝑅1(𝑡) ≥ 𝛽(𝑡), . . . , 𝑅𝑛−1 ≥ 𝛽(𝑡), 𝑅𝑛 = 𝛽(𝑡)|𝑅0} 

(3) 
якщо n=0, то  𝑝𝑅

𝑛𝛥𝑡 = {
1 при 𝑅0≥𝛽(𝑡0)

1 при 𝑅0<𝛽(𝑡0)
. 

 

Це означає неможливість виконання за-
вдання щодо виконання робіт з технологічної 
санації навіть у момент t = 0, якщо в цей мо-
мент ймовірність 𝑝(𝑄𝑖−1) = 1. 

Якщо подія 𝑄𝑖−1 відбулася в момент 𝑡 =
𝑛𝛥𝑡 (𝑛 ≠ 0), то 𝑝(𝑄𝑖−1) = 𝑝𝑅

𝑛𝛥𝑡 = 𝑃(𝑄𝑖−1|𝑅0 = 𝑖), 

і остаточний результат тепер вже залежатиме 
від ефективності управління. 

Оскільки при кожному кроці контролю 
стан виробництва може змінюватися і прий-
мати значення i+1, i та  i-1, то в загальному ви-
падку ймовірність виникнення подій 𝑄𝑖+1 та 
𝑄𝑖−1: 

𝑝(𝑄𝑖−1) = 𝑝𝑅
𝑛𝛥𝑡 = 𝑎𝑃{𝑄𝑛−1|𝑅0 = 𝑖 + 1} + (1 − 𝑎 − 𝑏)𝑃{𝑄𝑛−1|𝑅0 = 𝑖} + 

+𝑏𝑃{𝑄𝑛−1|𝑅0 = 𝑖 − 1} = 𝑎𝑝𝑖+1
(𝑛−1)𝛥𝑡

+ (1 − 𝑎 − 𝑏) ⋅ 𝑝𝑖
(𝑛−1)𝛥𝑡

⋅ 𝑏𝑝𝑖+1
(𝑛−1)𝛥𝑡; 

(4) 
 

[𝛼(𝑡) > 𝑅(𝑡) > 𝛽(𝑡)] при виконанні по-
чаткових і граничних умов [3]. 

Сказане вище дозволяє зробити наступні 
висновки: за скільки завгодно тривалий час 
виконання комплексу робіт з технологічної са-
нації виробництва, тобто при їх постійному 
паралельному впровадженні результати ро-
боти виробничого підрозділу можуть бути по-
ставлені під загрозу зриву (виникнення події), 
що викликає необхідність при будь-якому рі-
шенні проблеми підвищення ефективності 
управління в цих умовах приділяти велику 
увагу превентивному плануванню додаткових 
ресурсів (резервів) у процесі впровадження і 
найбільш раціональному використанні резер-
вів для регулювання процесу впровадження 
інновацій в такій ситуації. За цей же період мо-

жуть з'являтися події , що у свою чергу ви-

магає або розробки ефективних методів опти-
мального корегування оперативно-
календарного планування термінів, обсягів і 
номенклатури завдань з урахуванням ймовір-
ностей апріорно встановлюваних значень тру-
домісткості виконання операцій технологіч-
ного процесу з технологічної санації 
виробництва, або методів «вбудовування» 
комплексу робіт з технологічної санації виро-
бництва в оперативно-календарний графік. 

Ефективність реагування на будь-які 
можливі зміни стану виробничого процесу 
вжиттям відповідних заходів буде тим бі-
льше, чим менше буде інтервал між опиту-
ваннями найважливіших точок контролю ви-
робництва ( ), однак, оскільки це 
пов'язано з проблемою надійного функціону-
вання інформаційної системи, в кожному 
конкретному випадку, пов'язаному із збіль-
шенням кількості опитувань, слід врахову-
вати її стійкість. 

Розглянемо випадок, коли комплекс ро-
біт з технологічної санації виробництва про-
ходить основні операції технологічного про-
цесу в рамках окремої виробничої дільниці 
або цеху, а протікання виробничого процесу 
весь час відповідає стану . 

Нижньою межею відхилення критеріа-
льних параметрів виробничого процесу при 
цьому стані є різке зниження ефективності 
використання обладнання і робочих місць. 
На практиці це проявляється найчастіше у 
формі надмірного завищення (для перестра-
хування) первинної трудомісткості основних 
операцій з виконання комплексу робіт з тех-
нологічної санації виробництва або у формі 
використання понаднормових годин і без 
особливих на те підстав. Верхньою межею є 
максимально допустимий час міжоперацій-
ного простою або неефективного викорис-
тання виконавців робіт в результаті значного 
випередження термінів мережевого або опе-
ративно-календарного планування, пода-
льше збільшення якого призводить до відпо-
відних ускладнень і погіршення техніко-
економічних показників роботи виробничого 
підрозділу. 

Наявність цих граничних умов означає, 
що в процесі виконання комплексу робіт з те-
хнологічної санації виробництва є певна ймо-
вірність виникнення події, пов'язаної з пере-
ходом параметрів виробничого процесу до 
значень, що є гранично допустимими з точки 
зору можливості ефективного управління і 
регулювання виробництва. 

Для n-го кроку контролю ця ймовір-
ність 

𝑝𝑖+1,𝛼(𝑡)
𝑛𝛥𝑡 = 𝑎𝑝𝑖+1,𝑅<𝛼(𝑡)

(𝑛−1)𝛥𝑡 + (1 − 𝑏)𝑝𝑖+1,𝛼(𝑡)
(𝑛−1)𝛥𝑡; 

𝑝𝑖+1,𝛽(𝑡)
𝑛𝛥𝑡 = (1 − 𝑎)𝑝𝑖+1,𝛽(𝑡)

(𝑛−1)𝛥𝑡 + 𝑏𝑝𝑖+1,𝑅<𝛽(𝑡)
(𝑛−1)𝛥𝑡 , 

(5) 

де а – ймовірність переходу стану про-
цесу впровадження до граничного значен-
ням a(t); 

b – імовірність переходу стану виробни-
чого процесу до граничного значення (в да-
ному випадку це означає нижню межу стану 
i+1 та перехід до стану i). 

Імовірність того, що комплекс робіт з 
технологічної санації буде знаходитися все-
редині інтервалів станів виробництва, що ви-
значаються граничними значеннями a(t), мо-
жна визначити за аналогією з попереднім 
випадком  

1+iQ

→n

1+i
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𝑝𝑖+1,𝛽(𝑡)
𝑛𝛥𝑡 = 𝑎𝑝𝑖+1,𝑘<𝛽(𝑡)

(𝑛−1)𝛥𝑡
+ (1 − 𝑎 − 𝑏)𝑝𝑖+1,𝑘

(𝑛−1)𝛥𝑡
+ 𝑏𝑝𝑖+1,𝑘<𝛼(𝑡)

(𝑛−1)𝛥𝑡
 (6) 

 

причому 𝛽(𝑡) < 𝑘 < 𝛼(𝑡), при 𝑛 →
∞𝑝𝑖+1 

𝑛𝛥𝑡 → 𝜋𝑘[𝑘 = 𝛼(𝑡), … . 𝛽(𝑡)] 
В остаточному вигляді вираз 𝜋𝑘 дає рів-

новажний розподіл ймовірностей знахо-
дження комплексу робіт з технологічної сана-
ції виробництва в інтервалі станів 
виробництва i+l, обмежених значеннями 𝛼(𝑡) 
та 𝛽(𝑡), що збігається з результатами статис-
тичної обробки даних по ряду вивчених під-
приємств і може бути прийнято за відправну 
точку при розробці, практичних рекоменда-
цій щодо підвищення ефективності управ-
ління процесом виконання робіт з прове-
дення технологічної санації самої системи 
управління. 

Узагальнюючи розгляд питань, пов'яза-
них з проведенням комплексу робіт з техно-
логічної санації виробництва та основних 
стадій технологічного процесу при різних 
станах виробництва для визначення можли-
вості забезпечення ефективного керуючого 
впливу на загальний характер розвитку про-
цесу виконання комплексу робіт з технологі-
чної санації виробництва, можна вважати, що 
в загальному випадку стан виробництва при 
n-му кроці контролю 

𝑅𝑛∆𝑡 = 𝑅0 + ∑ 𝑅𝑖∆𝑡𝑛
𝑗=1 ,  (7) 

де 𝑅0– первісно детермінований або ап-
ріорно заданий стан виробничого процесу; 

𝑅𝑖𝛥𝑡– стан виробничого процесу при j-
кроці контролю, що в загальному випадку 
має випадкове значення, обумовлене бага-
тьма факторами. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Питання ефективності вико-
нання комплексу робіт з технологічної сана-
ції системи управління при різних змінах ста-
нів виробництва не можна вважати 
вичерпаним без розгляду особливостей вико-
нання основних операцій, що представляють 
собою локальні виробничі процеси. Для них 
характерна незначна зміна стану при незнач-
них проміжках часу, що відповідає визна-
ченню безперервного марківського процесу, і 
тому їх можна характеризувати постійною 
умовною щільністю ймовірностей (щільність 
ймовірностей переходу) і початковою щільні-
стю ймовірностей станів, на основі яких мо-
жна обчислити потрібні характеристики і па-
раметри системи управління для її 
технологічної санації.  
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Abstract.  
Popov O., Mekhovych S. Analysis of possible system states in management process of performing work 

on the technological production sanitation.  
The organizational and economic management mechanism of the innovation implementation process is a component 

of the general enterprise management system. It is based on the observance of certain principles and regularities and, with 
the help of levers and tools, ensures the implementation of plans and tasks of the innovation process. Any enterprise is 
characterized by two opposite extreme states. The first state corresponds to the possibility of effective implementation of 
innovations, and the second does not correspond to this possibility. Both states depend on the surrounding institutional 
environment and on many internal factors. A theoretical study of these properties is possible based on the representation of 
the control system in the form of a Markov chain. It is substantiated that the primary importance in theoretical terms is the 
study of the restrictions influence of various types on the efficiency of management and the determination of the probabilities 
of the considered production transition to conditions that are critical from the viewpoint of the effective management system 
functioning. It has been established that their influence on the results of a set of works on the technological rehabilitation of 
production, which are at one or another stage of the production process, can ultimately lead to various consequences, the 
preliminary assessment of which is of great importance for any attempts and options for a practical solution to the problem, 
which is being considered. A graphical expression of the discrete movement of technological sanitation works complex along 
the time axis in the production process is proposed. The mechanism for determining the possible states of production in 
control has been developed and the algorithm for evaluating the final results of the probabilities of production transition at 
each control stage to one of the defined states has been developed. 

Keywords: assessment, technological audit, technological rehabilitation, innovative transformations, production 
management, probability, efficiency. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 
 

 

Носач Н. М. Методичний підхід до комплексної оцінки ефективності системи контролінгу 
підприємства агропромислового виробництва на основі збалансованої системи показників. 

Формування ефективної системи управління підприємства безпосередньо пов’язане із системою конт-
ролінгу, яка, відповідаючи критеріям комплексності та інтегрованості, забезпечує синтетичний і цілісний 
погляд на діяльність підприємства в минулому, теперішньому та майбутньому та системний підхід до ви-
явлення та вирішення наявних і потенційних проблем діяльності. Зі зростанням актуальності контролінгу 
постає питання про оцінку його ефективності у зв’язку із відсутністю єдиного методичного інструментарію 
її здійснення. Для обґрунтування доцільності застосування контролінгу на підприємствах агропромислового 
виробництва необхідно визначити його ефективність, що визначається насамперед ефективністю вирішення 
поставлених при впровадженні завдань. Контролінг спрямовано на підвищення ефективності управління, що 
є головним критерієм його оцінки: вибір найефективніших методів контролю та планування визначатиме 
ефективність управління підприємством. Розглянуто методичний підхід до комплексної оцінки ефективно-
сті контролінгу підприємства на основі оцінки ефективності діяльності об'єкта контролінгу за допомогою 
модифікованої збалансованої системи показників, що базуються на характеристиці досягнення стратегічних 
цілей та системно враховують вимоги основних стейкхолдерів. Ефективність застосування системи конт-
ролінгу на підприємствах визначається передусім ефективністю вирішення поставлених під час впрова-
дження завдань. Питання оцінки ефективності застосування контролінгу на підприємстві агропромислового 
виробництва ставиться у низці досліджень з цієї тематики. Контролінг спрямований на підвищення ефек-
тивності управління, що є основним критерієм його оцінки. Зокрема, вибір найефективніших методів конт-
ролю та планування визначатиме ефективність управління підприємством. Для визначення ефективності 
управління організацією застосовують такі критерії, як економічна ефективність, соціальна ефективність, 
управлінська ефективність. Виокремлено дві групи факторів, що впливають на ефективність контролінгу: 
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фактори, що впливають на ефективність застосування системи контролінгу на підприємстві; фактори, що 
впливають на ефективність функціонування системи контролінгу. 

Ключові слова: контролінг, ефективність, система показників, оцінка, стратегія. 
 

Постановка проблеми. Процес управ-
ління на підприємстві є циклічно повторюва-
ний процес із планування, обліку, контролю та 
прийняття рішень, які призводять до належ-
ного виконання управлінської програми. Ос-
новним інструментом сприяння управлінській 
діяльності є планово-контрольна система. 

Вся інформація такої системи необ-
хідна для здійснення бізнес-процесів в орга-
нізації та досягнення мети організації. Вважа-
ємо важливим зазначити суперечність, що 
з'являється при цьому: з одного боку, такий 
обсяг інформації об'єктивно необхідний; з ін-
шого – цей обсяг занадто великий для обро-
бки особами, які приймають рішення. За до-
помогою низки показників ця суперечність 
може бути вирішена. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблем контролінгу 
займались і займаються багато вітчизняних 
та зарубіжних науковців. Однак, досліджен-
ням саме оцінки ефективності системи конт-
ролінгу займалися такі вчені, як Троян О.В., 
Деменіна О.М., Пилипенко С.М., Хейне П., 
Горошанська О.О., Кащена Н.Б., Олек-
сюк О.І., Саричев Д.О., Ірина Єрфорт, 
Юрій Єрфорт, Ковальчук І.В., Івченко Є.І., 
Карпенко Є.А., Лобов С., Осокіна А.В., Чич-
кан-Хліповка Ю.М., Бедринець М.Д., Мор-
гун Г.В. та Гаврилюк Н.М. Однак, подаль-
шого дослідження потребують питання 
оцінки ефективності контролінгу. 

Формулювання цілей статті. Розро-
бити методичний підхід до комплексної оці-
нки ефективності контролінгу підприємства 
агропромислового виробництва, використо-
вуючи збалансовану систему показників 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Збалансована система показників є 
одним із інструментів, який сприяє у досяг-
ненні намічених стратегічних та оператив-
них цілей організації. Цей інструмент дозво-
ляє на підставі отриманих даних розробляти 
та впроваджувати нові методики, підвищу-
вати конкурентоспроможність та знаходити 
нові можливості підприємства у бізнесі. 

За визначенням П. Хорвата, показники – 
це «числа, які у стиснутій формі несуть інфор-
мацію про стан справ на підприємстві» [10]. 

Показник – інформаційний фільтр, за 
допомогою якого вибирається необхідна та 
достатня інформація для прийняття управ-
лінських рішень. 

Таким чином, збалансована система по-
казників може бути інструментом для 

всебічної оцінки ефективності функціону-
вання системи контролінгу в агропромисло-
вих організаціях. В даний час вітчизняним 
підприємствам притаманне серйозне відста-
вання у формуванні та розвитку системи ко-
нтролінгу, тому такий інструмент здатний 
допомогти з організацією, плануванням та 
контролем ефективності діяльності підпри-
ємства. 

Збалансована система показників (ЗСП) 
– Balanсed Scorecared (BSC) розроблена Р. Ка-
планом та Д. Нортоном у 1992 р. з метою ви-
рішення завдання більш повного представ-
лення результативності роботи підприємства 
за рахунок включення до методики оцінки 
економічної ефективності, крім фінансових 
показників засобів моніторингу, що дозволя-
ють прогнозувати успіх бізнесу в майбут-
ньому [11]. Незважаючи на відносну зрілість 
цього інструменту, в даний час залишається 
відкритим ряд питань щодо її розробки та за-
стосування. 

Основне призначення ЗСП полягає у за-
безпеченні розробки та контролю за вико-
нанням стратегії підприємства. Її основною 
ідеєю є те, що підприємство, що поставило пе-
ред собою цілі стратегічного розвитку, має ус-
відомлювати, що досягнення стратегічних пе-
реваг у сучасній економіці можливе тільки 
при впровадженні інновацій. Інновації, бу-
дучи генератором кількісного та якісного 
зростання підприємств, формують стратегіч-
ний резерв у вигляді запасу навичок персо-
налу, досконалості організаційних процесів, 
контенту загальнодоступних знань та станда-
ртів. Вони відображаються на внутрішніх біз-
нес-процесах та переводять ці процеси на які-
сно новий рівень. 

Збалансована система показників допо-
внює систему фінансових параметрів, а та-
кож: 

✓ вказує, звідки береться зростання до-
ходів, які його клієнти забезпечують і чому; 

✓ виявляє ті ключові бізнес-процеси, на 
вдосконаленні яких повинна зосередитися 
організація, щоб якнайкраще донести свою 
унікальну пропозицію до споживача. 

✓ допомагає спрямувати інвестиції та 
зорієнтувати у цьому напрямі роботу з персо-
налом, розвиток внутрішніх систем організа-
ції, корпоративної культури та клімату. 

В даний час дана система є тією, яка зда-
тна вирішити такі завдання:  

✓ адаптувати стратегію підприємства 
до конкретних дій; 
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✓ запустити процес розробки стратегії; 
✓ позначити стратегічну роботу; 
✓ оцінити повноту реалізації стратегії. 
Баланс у системі проявляється між мо-

нетарними та немонетарними показниками, 
між поточною результативністю та потенціа-
лом підприємства, між цілями та засобами їх 
досягнення. Задум збалансованої системи по-
казників відповідає меті організації, яка поля-
гає у тому, щоб сформулювати та набути зва-
жений набір фінансових та нефінансових 
показників для внутрішньофірмових управ-
лінських цілей.  

Важливими особливостями збалансова-
ної системи показників є те, що в ній: 

✓ простежується спрямованість на коро-
ткострокові цілі та показники, що їх відобража-
ють, збалансовані з довгостроковими цілями; 

✓ зовнішні оцінки діяльності підпри-
ємства співвідносяться із внутрішніми; випе-
реджаючі показники, що відображають ба-
жані результати та фактори, що впливають 
на їх досягнення, розглядаються нарівні з по-
казниками, що вже відбулися; 

✓ у системі збалансованих показників 
присутні як фінансові, так і нефінансові по-
казники оцінки діяльності підприємства. 

Необхідно зазначити, що в системі при-
діляється багато уваги нематеріальним акти-
вам, до яких, на думку Р. Каплана та Д. Нор-
тона, належать людський капітал (досвід, 
знання, навчання), інформаційний капітал 
(системи, бази даних) та організаційний капі-
тал (культура підприємства), відповідність ін-
дивідуальних та колективних цілей стратегії 
підприємства). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Збалансована система показників Р. Каплана та Д. Нортона 
*сформовано автором. 
ЗСП включає: стратегічну карту, сис-

тему показників, цільові значення цих показ-
ників і стратегічні ініціативи (основні заходи 
щодо досягнення стратегічних цілей). Мисте-
цтво керівництва організацією у системі врів-
новажених показників реалізується через без-
ліч зазначених цілей. Ті цілі, пов'язані між 
собою причинно-наслідковими зв'язками, ут-
ворюють стратегічну карту. Наявність обумо-
вленого зв'язку між двома цілями показує, що 
досягнення однієї мети – «причини» створює 
передумови для досягнення іншої мети – «на-
слідки». Багато стратегічних цілей ділиться 
на «перспективи». Прихильники системи 
збалансованих показників розглядають підп-
риємство з погляду чотирьох перспектив: 

фінанси; 
зацікавлені сторони; 
бізнес процеси; 
розвиток та навчання. 
Таким чином, вона покликана дати від-

повіді на чотири найважливіші для підпри-
ємства питання: 

✓ як оцінюють підприємство акціо-
нери («Фінанси»); 

✓ як його оцінюють клієнти (напрямок 
оцінки – «Зацікавлені сторони»); 

✓ які бізнес-процеси можна оптимізу-
вати (внутрішньофірмовий аспект, напрямок 
оцінки – «Бізнес-процеси»); 

✓ яким чином можна досягти подаль-
шого поліпшення становища підприємства. 

Перспектива «фінанси» є головною, її 
цілі визначаються відповідно до відповідей 
на запитання: «Яких результатів очікують від 
підприємства власники?» Ці цілі повинні 
бути визначені в першу чергу, тому що вони 
є цілями найвищого рівня. 

Цілі перспективи «зацікавлені сторони» 
– це цілі, пов'язані з роботою учасників взає-
модії організації із зовнішнім середовищем. З 
їхньою допомогою досягаються мети з перс-
пективи «фінанси». Ці цілі задаються відпо-
відно до відповідей на запитання: «З ким і як 
ми повинні працювати, щоб досягти фінан-
сових цілей?» 

Цілі перспективи «бізнес-процеси» пов'-
язані з бізнес-процесами організації. Вони по-
казують, як необхідно вдосконалити бізнес-
процеси всередині організації, щоб досягти 
цілей, визначених у перспективах «фінанси» 
та «зацікавлені сторони». Цілі даної перспек-
тиви задаються відповідно до відповідей на 
запитання: «Як ми повинні організувати 

Перспектива фінансів «Яку думку ми повинні ство-
рити в акціонерів, щоб досягти фінансових успіхів» 

Перспектива внутрішніх бізнес-про-
цесів «В яких бізнес-процесах ми по-

винні досягти досконалості»  

Перспектива клієнтів «Яку думку 
про себе ми повинні створити у на-

ших клієнтів» 

Перспектива навчання та розвитку «Яким 
чином ми повинні підтримувати і вдоскона-

лювати наших співробітників» 

Бачення та 
стратегія 
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нашу роботу, щоб відповідати вимогам на-
ших власників та зацікавлених сторін?» 

Цілі перспективи «розвиток та нав-
чання» пов'язані з розвитком потенціалу орга-
нізації. Вони вказують на те, які засоби праці 
та технології повинні бути використані і які 
знання повинні мати співробітники підприєм-
ства для успішного досягнення цілей, заданих 
на попередніх перспективах, і, насамперед, 
для вдосконалення внутрішніх бізнес-проце-
сів. Показники служать для виміру ступеня до-
сягнення цілей. Кожній меті надається при-
наймні один показник. Ключове питання при 
виборі показника – чи він показує і наскільки 
досягнення стратегічної мети на карті.  

Слово «збалансований» (Balanced) у на-
зві системи означає однакову важливість усіх 
показників. Таким чином, впроваджуючи 
збалансовану систему показників, організації 
необхідно проаналізувати і розглянути свою 
стратегію з усіх чотирьох взаємоузгоджених 
сторін. 

Збалансована система показників дає 
керівництву підприємства абсолютно новий 
інструмент управління, що переводить ба-
чення організації, її стратегії на набір взаємо-
узгоджених та збалансованих показників, які 
оцінюють критичні фактори не лише зараз, а 
й перспективу. А також дозволяє об'єднати 
стратегію підприємства з набором взаємопо-
в'язаних ключових показників ефективності, 
які розробляються індивідуально для кож-
ного рівня управління та пов'язані між собою. 
Ключові показники результативності є осно-
вою збалансованої системи показників. 

Збалансована система показників вклю-
чає ключові показники ефективності, необ-
хідні для кожного об'єкта контролю та спо-
соби їх оцінки. Ці системи чи методики є 
основою для прийняття рішень, спираються 
на оцінку ефективності діяльності організації 
та орієнтовані досягнення стратегічних цілей 
підприємства.  

На думку вчених, до недоліків збалансо-
ваної системи показників можна віднести те, 
що як зацікавлена особа підприємства в ЗСП 
розглядається тільки клієнт або споживач, 
хоча ним може виступати і постачальник, ін-
вестор підприємства, і державний орган. 

Таким чином, можемо адаптувати кла-
сичний варіант збалансованої системи показ-
ників Р. Каплана та Д. Нортона та запропону-
вати методику комплексної оцінки ефектив-
ності функціонування контролінгу агропро-
мислової організації. Для цього доцільно роз-
ділити класичну перспективу «зацікавлені 
сторони» на перспективи «клієнти», «постача-
льники», «держава», а також модифікувати 

цю перспективу шляхом додавання допоміж-
ної перспективи «чинники успіху», оцінка 
яких дозволить комплексно та системно вра-
ховувати вимоги зацікавлених сторін. 

Перспектива «Фінанси» містить основні 
критерії оцінки діяльності організації – фі-
нансові результати. Як основні цілі для досяг-
нення фінансових результатів, як правило, 
виступають такі, як: збільшення рентабельно-
сті, збільшення обсягу продажів, чистого при-
бутку та ін. має такий індикатор, як вартість 
бізнесу (EVA, CFROI та ін.). 

Перспектива «Клієнти». В даний час ор-
ганізація повинна наголошувати на задово-
ленні клієнта у всіх аспектах. Головним є той 
факт, що незадоволений клієнт може піти до 
іншого постачальника. Незадовільна резуль-
тативність у цьому напрямі є показником 
майбутнього занепаду підприємства, навіть 
якщо поточна фінансова діяльність є позити-
вною. Для розробки індикаторів, що відобра-
жають задоволеність клієнтів, потрібно про-
аналізувати типи клієнтів та процесів, для 
яких виробляється та чи інша продукція. По-
казниками ефективності виступатимуть такі, 
як: задоволеність споживачів, придбання но-
вих та утримання старих клієнтів, прибутко-
вість клієнтів, частка ринку тощо. 

До них також необхідно включити по-
казники, що визначають ціннісні пропозиції 
з боку організації, яка своєю чергою визначає 
лояльність клієнтів по відношенню до поста-
чальника продукції. Так, наприклад, цінність 
для клієнта може становити швидкість реагу-
вання на отримане замовлення. 

Таким чином, дана перспектива дозво-
лить посилити стратегію у галузі маркетингу 
та продажів, що призведе до зростання фі-
нансових показників. 

Перспектива «Постачальники». Узго-
джені дії з постачальниками значно вплива-
ють на розвиток промислової організації та 
сприяють підвищенню її конкурентоспромо-
жності на галузевому ринку. Отже, основні 
елементи процесу обслуговування клієнтів 
організації виражаються у забезпеченні наяв-
ності необхідного асортименту продукції та 
встановленні партнерських відносин із клю-
човими постачальниками. 

Перспектива «Держава». Тут розгляда-
ються та аналізуються аспекти, що характе-
ризують наскільки підприємство задовольняє 
вимогам держави. Показники, які використо-
вуються для цього, показують, чи дотриму-
ється підприємство екологічної безпеки, чи 
сплачує повною мірою податки. 

У класичному варіанті перспектива «за-
цікавлені сторони» включає цілі щодо 
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задоволення зацікавлених сторін, поставлені 
організацією. При цьому простежується важ-
ливий момент: відсутність можливості досто-
вірної та об'єктивної оцінки задоволеності. 
Звісно, у окремих випадках має сенс провести 
опитування і його засобами виміряти задово-
леність. Але здебільшого це неможливо. 

Якщо одночасно розглядати перспек-
тиви «фінанси» та «зацікавлені сторони», 
простежується якась протилежність цілей: з 
одного боку, керівництво організації ставить 
за мету досягнення фінансового результату 
для себе, а з іншого боку, воно змушене ста-
вити цілі задовольнити зацікавлені сторони, 
що при абстрактному розгляді призводить до 
прямого погіршення фінансових результатів 
організації. 

Для легшого моделювання ситуації мо-
жна запровадити допоміжну перспективу 
«чинники успіху». Дана перспектива по-
винна вказувати фактори, пов'язані безпосе-
редньо із зацікавленими сторонами, що впли-
вають на фінансові результати організації, 
визначені на перспективі фінанси. Таким чи-
ном, перспектива «чинники успіху» відобра-
жатиме механізм взаємодії організації із зов-
нішнім середовищем. Тут важливо 
розмежувати фактори успіху та фактори мо-
делей подання фінансових результатів. 

Перші відображають спосіб досягнення 
цього результату, а другі є результатом у ви-
гляді його фактора. Збільшення виробництва 
вже представленої продукції – це ціль (ре-
зультат), передбачуваний засіб (спосіб) досяг-
нення результату – застосування ефективних 
технологій виробництва. Наступним етапом 
іде визначення точок впливу на зацікавлені 
сторони менеджерами організації. Це те, що 

дана організація пропонує зацікавленим сто-
ронам в обмін на отримані від них результати 
– показники успіху. 

Олексюк О.І. [6] виділяє наступні два 
види можливих важелів впливу: 

✓ заохочувальні важелі, що стимулю-
ють зацікавлену сторону до взаємодії з про-
мисловою організацією; 

✓ примусові важелі, які є умовами за-
безпечення управління зацікавленими сторо-
нами під час роботи з промисловою організа-
цією. 

Виявлені таким чином важелі на заціка-
влені сторони стають стартом для встанов-
лення бізнес-процесів, які відповідають за за-
безпечення існування цих важелів. 

Важливо, що контролінг, під час ство-
рення та підтримки системи показників, під-
тримує управління організацією, своєю чер-
гою управління організацією зводиться до 
управління людьми. Таким чином, кваліфіка-
ція співробітників, як і недоліки у засобах 
праці та рівень технологій, впливає на ефек-
тивність бізнес-процесів. 

Збалансована система показників є ін-
струментом керівництва для оцінки ефектив-
ності системи контролінгу та прийняття 
управлінських рішень, а також функціону-
вання організації. За допомогою цієї системи 
можлива оцінка показників, які безпосеред-
ньо не пов'язані з монетарними показниками, 
такими як рівень кваліфікації співробітників 
або задоволеність постачальників і клієнтів.  

Оцінка функціонування системи конт-
ролінгу на основі ЗСП є комплексним аналі-
зом за всіма запропонованими перспекти-
вами діяльності агропромислової організації 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Оцінка функціонування системи контролінгу на основі збалансованої системи показників 
Перспектива Показник для оцінки досягнення цілей Спосіб розрахунку показників 

Фінанси 
Коефіцієнт поточної ліквідності Поточні активи/Поточні зобов’язання 

Рентабельність активів Чистий прибуток/Розмір активів 
Рентабельність продажів Прибуток від продажів/Виторг 

Клієнти 
Ступінь задоволеності клієнтів Експертне опитування 

Залучення нових клієнтів Кількість нових клієнтів/Загальна кількість клієнтів 

Постачальник 
Ступінь ефективності діяльності постачаль-

ників 
Експертне опитування 

Держава Податки Сума оплачених податків/Прибуток 

Внутрішні біз-
нес-процеси 

Система управління якістю 
Кількість продукції, що задовольняє конкретні пот-
реби/Загальна кількість продукції, що випускається 

підприємством 

Розвиток прикладних наукових досліджень 
Кількість реалізованих досліджень на практиці/ За-

гальна кількість досліджень 

Розвиток та нав-
чання 

Підвищення кваліфікації персоналу 
Кількість курсів підвищення кваліфікації/Загальна 

кількість співробітників організації 
Поліпшення мотивації співробітників Експертне опитування 

*сформовано автором. 
Збалансована система показників вико-

ристовує відомості, що накопичуються за 
певний час, з таких джерел, як бухгалтерія, 
фінансовий відділ, відділ маркетингу і 
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комерційний відділ. Також ЗСП дозволяє 
здійснювати аналіз за основними критеріями 
та показниками: прибутку, термінами, клієн-
тами та продукцією. 

Між складовими збалансованої системи 
показників системи є чітко визначені при-
чинно-наслідкові зв'язки. На основі стратегіч-
ного бачення керівництва організації визна-
чаються фінансові цілі та орієнтири. 

Основною метою розробки та впрова-
дження збалансованої системи показників на 
підприємствах агропромислового виробниц-
тва є підвищення керованості організацією, 
насамперед за рахунок підвищення відпові-
дальності у працівників за дії, що викону-
ються ними, підвищення цих дій. І тому необ-
хідно вдосконалити систему мотивації 
персоналу. Тільки постійний та ефективно 
працюючий персонал може організувати ви-
робництво конкурентоспроможної продук-
ції. Таким чином, потрібно визначити місію, 
стратегію, цілі та показники ЗСП. Місія агро-
промислової організації (в загальному ви-
гляді) – «Задовольняти клієнтів, виробляючи 
якісну продукцію, розробляючи нові проду-
кти, скорочуючи час їх виведення на ринок, 
покращуючи продуктивність та удосконалю-
ючи процеси виробництва, налагоджуючи 

контакти зі службовцями, клієнтами та поста-
чальниками. 

Такий підхід дає змогу всебічно оцінити 
систему контролінгу. Враховуючи різнома-
ніття фінансових процесів, наявність великої 
кількості матеріальних та нематеріальних по-
казників, відмінність у рівні їх критичних оці-
нок, складності у загальній оцінці результа-
тивності системи контролінгу, доцільно 
скористатися системою бально-рейтингової 
оцінки. Суть такої оцінки полягає в тому, що 
підприємства класифікуються за рівнем пос-
тавленої мети в залежності від набраної кіль-
кості балів, виходячи з фактичних значень пі-
дсумкових показників. При цьому 
попередньо розробляються критерії оцінки 
підсумкових показників за всіма перспекти-
вами. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, відповідно до ці-
лей системи контролінгу на підприємстві аг-
ропромислового виробництва створюється 
збалансована система показників, яка дає мо-
жливість розпізнати, залучити та використо-
вувати всі наявні ресурси на досягнення ці-
лей підприємства: забезпечення 
конкурентоспроможності, збільшення при-
бутку, підвищення ефективності діяльності. 
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Abstract.  
Nosach N. Methodical approach to the complex assessment of the efficiency of the control system of an 

agricultural production enterprise on the basis of a balanced system of indicators.  
The formation of an effective enterprise management system is directly related to the controlling system, which, 

meeting the criteria of complexity and integration, provides a synthetic and holistic view of the enterprise in the past, 
present and future and a systematic approach to identifying and solving existing and potential problems. With the growing 
relevance of controlling, the question arises about the evaluation of its effectiveness due to the lack of a single methodological 
tool for its implementation. In order to substantiate the expediency of using controlling at agro-industrial enterprises, it is 
necessary to determine its effectiveness, which is determined, first of all, by the effectiveness of solving the tasks set during 
the implementation. Controlling is aimed at improving the effectiveness of management, which is the main criterion for its 
evaluation: the choice of the most effective methods of control and planning will determine the effectiveness of enterprise 
management. The methodical approach to the complex estimation of effectiveness of controlling of the enterprise on the basis 
of effectiveness estimation of controlling activity object by means of the modified balanced system of indicators based on the 
characteristic of achievement of strategic purposes and systematically considering requirements of the basic stakeholders is 
examined. The effectiveness of the application of the controlling system in enterprises is determined primarily by the effec-
tiveness of solving the tasks set during the implementation. The question of assessing the effectiveness of controlling in the 
agro-industrial enterprise is raised in a number of studies on this topic. Controlling is aimed at improving the effectiveness 
of management, which is the main criterion for its evaluation. In particular, the choice of the most effective methods of 
control and planning will determine the effectiveness of enterprise management. Criteria such as economic effectiveness, 
social effectiveness, and managerial effectiveness are used to determine the effectiveness of the organization's management. 
There are two groups of factors that affect the effectiveness of controlling: factors that affect the effectiveness of the control-
ling system in the enterprise; factors influencing the effectiveness of the controlling system. 

Key words: controlling, effectiveness, system of indicators, assessment, strategy. 
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ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
АГРОБІЗНЕСУ  

 
 

Деркач О. В. Економічна природа соціальної відповідальності суб’єктів агробізнесу. 
У статті досліджено економічну природу соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. Виявлено, 

що у сучасних економічних умовах соціальна відповідальність суб’єктів агробізнесу є системою поглядів та різних 
моделей вирішення економічних конфліктів соціально-економічного розвитку аграрної сфери, що має стати осно-
вою ціннісних, домінантних установок сучасної бізнес-спільноти. Зазначено, що основне значення соціальної від-
повідальності полягає в забезпеченні стійкості соціально-економічної системи за рахунок задоволення інтересів у 
зовнішньому і внутрішньому середовищі діяльності суб’єктів аграрної сфери. Масштаби соціальної активності в 
аграрному бізнесі можуть істотно зрости, якщо держава буде її заохочувати та стимулювати шляхом форму-
вання сприятливого соціально безпечного середовища для діяльності підприємців. Соціальна відповідальність 
суб’єктів агробізнесу є важливим інструментом підвищення репутації підприємства, довіри з боку суспільства, 
інвестиційної привабливості, капіталізації та конкурентоспроможності аграрного виробництва. Дослідження 
об'єктивних основ і форм реалізації соціальної відповідальності суб’єктів агробізнесу пов'язане з необхідністю ви-
значення функцій та тенденцій розвитку аграрного виробництва. Практичне втілення концепції соціальної від-
повідальності суб’єктів агробізнесу на засадах опрацювання найбільш сучасних принципів і методичних підходів 
до організації вітчизняного аграрного бізнесу вимагає прийняття інноваційних рішень з боку менеджменту та 
зміни парадигми мислення власників і керівництва. Зміщення ключових орієнтирів з питань максимізації прибу-
тку та підвищення рентабельності на вирішення соціальних питань і інтелектуальну капіталізацію аграрного 
виробництва у сучасних умовах постає головним чинником досягнення економічного успіху та зміцнення конку-
рентних позицій на ринку. Визначено принципи, що дозволяють сформувати організаційно-економічний механізм 
її активізації в підвищенні конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу, дієвість, стратегічну узгодже-
ність елементів та інструментів впливу, ефективність якого забезпечується фундаментальними принципами 
поліструктурності, компліментарності, інституційної визначеності. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, підприємництво, 
суб’єкти підприємництва, суб’єкти агробізнесу. 

 

Постановка проблеми. В наш час спо-
стерігається активізація досліджень у сфері 
соціальної відповідальності суб’єктів аграр-
ного бізнесу, що пояснюється, перш за все, за-
гостренням екологічних та соціальних про-
блем, і, як наслідок, поява нових теорій і 
конкретизація існуючих, що, в свою чергу, 
викликає необхідність уточнення терміноло-
гії і систематизації накопиченої теоретичної 
бази. Особливої ваги соціальна відповідаль-
ність бізнесу та принципи її реалізації як сьо-
гочасного чинника створення іміджу та зни-
ження соціальних ризиків господарської 
діяльності набуває у формуванні конкурен-
тоздатності українських суб’єктів агробізнесу 
в контексті вирішення таких проблем, як по-
кращення якості продукції вітчизняного аг-
рарного виробництва щодо виходу на зовні-
шні ринки та отримання лідерських позицій 
на внутрішніх ринках, у забезпеченні без-
пеки соціально-економічного розвитку вітчи-
зняної аграрної економіки тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання соціальної відповідальності 
суб’єктів агробізнесу все частіше стають пре-
дметом широкого обговорення в дослідженні 
українських вчених, що спричинено вельми 
істотними структурними змінами у економі-
чних взаєминах між державою, бізнес-струк-
турами і суспільством. Зокрема ці питання 

досліджували Атаманчук Ю.М., Гнать-
єва Т.М, Грицина Л.А., Зайкіна Г.М., 
Мескон М.Х, Митяй О.В., Стоянова-Ко-
валь С.С. та ін. Проте, не зважаючи на знач-
ний науковий доробок у галузі соціальної від-
повідальності, дослідження її економічної 
природи та змісту для суб’єктів агробізнесу є 
актуальною тематикою подальших дослі-
джень. 

Формулювання цілей статті. Мета 
статті: дослідити економічну природу соціа-
льної відповідальності суб’єктів аграрного бі-
знесу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відомо, що існують різні визначення 
соціальної відповідальності, сформульовані рі-
зними громадськими і державними організаці-
ями, але важливо зазначити, що практично всі 
визначення вказують на два головні моменти: 
перше – це добровільна діяльність бізнес-стру-
ктури, і друге – така діяльність перевершує 
встановлені законодавством нормативи. Вітчи-
зняними вченими встановлено і доведено, що 
корпоративна соціальна відповідальність – це 
перш за все збереження соціальної стабільності 
в регіоні бізнесу, що зберігає стабільність і для 
самого регіонального виробництва. Так, Стоя-
нова-Коваль С.С. у своїх дослідженнях мето-
дику оцінки потенціалу аграрної сфери до га-
лузево-структурних зрушень обґрунтовано 
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представляє за допомогою механізму здійс-
нення соціальних інвестицій, які вважає пріо-
ритетними за конкурентних умов розвитку віт-
чизняного АПВ [1]. 

Зокрема, Грицина Л.А. виділяє чотири 
методичних підходи до з’ясування гносеоло-
гічного змісту даної категорії: 1) політичний 
підхід; 2) економічний підхід; 3) соціальний 
підхід; 4) етичний підхід [2]. Економічна пло-
щина соціальної відповідальності бізнесу до-
мінує й в роботах Мескона М.Х, який голов-
ним пріоритетом і завданням соціально-
відповідального підприємництва вважає до-
тримання чесної конкуренції на ринку [3]  

Як вважає Атаманчук Ю.М., принци-
пово важливою функцією соціально-відпові-
дального підприємництва є імплементація 
його засад у формування системи управління 
аграрним бізнесом [4]. Поділяє таку думку й 
Зайкіна Г.М., яка соціальний вектор системи 
підприємства в АПВ досліджує крізь призму 
економічної ефективності функціонування 
підприємств та підвищення розвитку управ-
ління сучасними соціально-економічними 
структурами [5]. 

Проведені наукові дослідження пока-
зали, що сама ідея соціально-відповідального 
бізнесу є відносно новою для вітчизняних аг-
ропромислових формувань. Поряд з цим, 
інноваційний базис сприйняття і активізації 
відповідальних соціально-економічних від-
носин втілюється у рамках загальнонаціона-
льної парадигми переходу на інноваційну 
модель розвитку, яка є єдиним шляхом ви-
ходу на європейський ринок та зміцнення 
економіки країни. Як зазначає Гнатьєва Т.М, 
соціальний чинник та капіталізація інтелек-
туального ресурсу є однією з ключових про-
блем формування інноваційної системи Ук-
раїни [6]. Поділяє такий підхід до 
трансформації національної економічної си-
стеми й Митяй О.В., яка вирішення проблеми 
переходу агропромислового сектору еконо-
міки України на інвестиційно-інноваційну 
модель оцінює через спектр розробки й прий-
няття принципово нових соціально-орієнто-
ваних управлінських рішень в напрямі оці-
нки потенційних можливостей розвитку 
аграрних підприємств [7]. 

В останні роки наукові дискусії щодо 
природи і змісту соціальної відповідності 
суб’єктів агробізнесу активно ведуться в ака-
демічній і фінансовій сфері вітчизняного на-
укового простору. Нагромаджений великий 
багаж теоретичних знань, напрацьований 
значний практичний досвід соціально відпо-
відального ведення суб’єктів господарювання 
агробізнесу в зарубіжній літературі, оскільки 
в Європейських країнах накопичено та 

реалізовано успішний практичний досвід со-
ціальної відповідальності, що розглядається 
як неодмінний дієвий інструмент управління 
діяльністю підприємств та як потенціал наро-
щення додаткової доходності активів, на-
буття додаткових компетенцій, які безпосере-
дньо впливають на ринкову вартість суб’єктів 
агробізнесу, з одночасним ефектом пом’як-
шення соціально-економічних проблем в 
країнах ЄС.  

Економічні відносини підприємств аг-
рарного виробництва України мають свою 
специфіку, в теперішній момент відбувається 
трансформація виробничої структури галузі, 
що необхідно ураховувати при використанні 
зарубіжного досвіду імплементації практик 
соціальної відповідальності суб’єктів агробіз-
несу. Тому постає об’єктивна необхідність ви-
вчення природних характеристик, прита-
манних соціальній відповідальності суб’єктів 
агробізнесу як складної економічної категорії 
та адаптації механізмів успішного зарубіж-
ного досвіду застосування до вітчизняних 
умов розвитку агропродовольчої сфери. 
Лише базуючись на науково-обґрунтованих 
теоретико-методологічних підходах дослі-
дження соціальної відповідальності бізнесу 
суб’єктів агробізнесу можливо оцінити вплив 
соціальних інвестицій на соціально-економі-
чний розвиток аграрного виробництва Укра-
їни та прогнозувати позитивні зміни показ-
ників конкурентоздатності окремих суб’єктів 
та галузей агропродовольчої сфери, підпри-
ємств та вітчизняної продукції, що набуває 
своєчасності та актуальності в контексті ви-
ходу на світові ринки.  

Сьогодні, акценти у взаємодії держав-
них органів влади з суб’єктами агробізнесу 
поступово зміщуються у бік добровільного 
саморегулювання та більшого розуміння по-
треб суспільства та підвищення соціальної 
ролі в економічних відносинах. З іншого 
боку, бізнес-структури в агропродовольчій 
сфері першими поступово переходять від без-
системної добродійності до складніших, стра-
тегічних форм взаємодії з громадськістю і 
владою, набуваючи ознак соціальної відпові-
дальності та відповіді перед суспільством, 
власниками, персоналом та державою. 

Соціальна відповідальність суб’єктів аг-
робізнесу є поточною діяльністю компанії, 
спрямованою на збільшення вартості активів 
бізнесу через зміцнення репутації, іміджу 
компанії, бренду, лояльності клієнтів і співро-
бітників, прозорості і прилюдної звітності в 
діловій практиці тощо. Так, принципи соціа-
льної відповідальності в організаційно-еко-
номічній площині практичного втілення су-
часних вартісно-орієнтованих 
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корпоративних концепцій управління домі-
нують у наукових працях Шабатури Т.С., які 
визначають зміст дефініції соціальна відпові-
дальність суб’єктів агробізнесу, розглядають 
її у контексті глобалізації міжнародної еконо-
міки як уніфіковану частину якості управ-
ління виробництва [8]. 

В цілому соціальна відповідальність біз-
несу в агропродовольчій сфері є життєво важ-
ливим і загальновизнаним важелем отри-
мання конкурентних переваг в економічно 
розвинених країнах. Власники провідних віт-
чизняних агропромислових компаній та інші, 
не такі масштабні суб’єкти агробізнесу, тільки 
починають усвідомлювати, що процвітання їх 
бізнесу безпосередньо залежить від якості про-
дукції, що виробляється, стандартизації агра-
рного виробництва, екологічної чистоти та ус-
пішного територіального розвитку та 
розвинення соціально-економічної сфери. 

Передовий світовий досвід наочно свід-
чить про те, що соціальні завдання має вирі-
шувати не лише держава, бізнес утворення в 
агропродовольчій сфері також повинні акти-
візувати соціальні інвестиції у всіх їх формах 
у соціально активні процеси, оскільки замож-
ність суспільства залежить від відповідально-
сті на всіх рівнях соціально-економічних від-
носин, кожної інституції, кожного із суб’єктів 
агробізнесу. Економічна стабільність і конку-
рентоздатність національної економіки та ок-
ремих її галузей і суб’єктів досягається через 
співпрацю інститутів держави і цивільного 
суспільства, що базується на стратегічному 
розвитку соціально відповідальних суб’єктів 
агробізнесу. За останні роки внаслідок транс-
формації та економічних дисбалансів націо-
нальної аграрної економіки було розроблено 
організаційно-економічні механізми вирі-
шення соціально-економічних проблем. Але 
в контексті стратегічних цілей розвитку агра-
рного виробництва України щодо входу до 
числа найбільш конкурентоздатних країн 
світу, вони показали себе як недієві та неефе-
ктивні і, таким чином, постають нові за-
вдання в аспекті соціально-економічного роз-
витку суб’єктів агробізнесу, які неможливо 
вирішити без участі всього суспільства, без су-
купної співпраці і, в першу чергу, співпраці 
держави і найбільш активної частини 
суб’єктів агробізнесу. Зараз, в країнах–ліде-
рах аграрного виробництва Європейського 
Союзу соціальна відповідальність суб’єктів 
агробізнесу розповсюджена як один з еконо-
мічно виправданих інструментів механізму 
стійкого розвитку аграрної сфери та суміж-
них з нею галузей аграрного виробництва.  

Цілком поділяючи такий науковий під-
хід до оцінювання змістовного базису природи 

соціальної відповідальності суб’єктів агробіз-
несу, вважаємо необхідним акцентувати увагу 
на принциповій необхідності формування 
економічного базису реалізації механізмів со-
ціально-орієнтованих програм на всіх рівнях 
інституційного управління. На нашу думку, 
сама система соціальної відповідальності біз-
несу спроможна побудувати каркас відносин 
між різними суб’єктами ринкової економіки, 
який стратегічно постане домінантним бази-
сом забезпечення економічного зростання, 
підвищення соціальних стандартів життя та 
стійкого піднесення аграрної економіки.  

Низка вітчизняних вчених досліджує 
проблему адаптації системи соціальної відпо-
відальності бізнесу в контексті стратегічних 
домінант підвищення рівня конкурентоспро-
можності аграрної економіки та здобуття на-
лежного рейтингу України у світовому спів-
товаристві [9-10]. Загострення фінансово-
економічної кризи, зокрема у сфері агропро-
мислового виробництва, спонукає науковців 
до пошуку ефективних механізмів управ-
ління бізнес-процесами, ринковою вартістю 
суб’єктів агробізнесу та інтелектуальним по-
тенціалом господарюючих структур. В сучас-
них умовах імплементації соціально-інтелек-
туальних факторів у вартісний потенціал 
аграрного бізнесу соціальна відповідальність 
розглядається як головний чинник забезпе-
чення прибутковості та конкурентоспромож-
ності розвитку бізнес-структур. Сучасна євро-
пейська модель соціальної відповідальності 
бізнесу спирається на 3 сфери прояву ініціа-
тиви – економіка, зайнятість і довкілля. 

Виходячи із економічної природи соціа-
льної відповідальності визначено принципи, 
що дозволяють сформувати організаційно-
економічний механізм її активізації в підви-
щенні конкурентоспроможності суб’єктів аг-
рарного бізнесу, дієвість, стратегічну узго-
дженість елементів та інструментів впливу, 
ефективність якого забезпечується фундаме-
нтальними принципами поліструктурності, 
компліментарності, інституційної визначено-
сті. Проте, які вигоди від дотримання прин-
ципів соціальної відповідальності мають суб'-
єкти бізнесу, можна побачити в наступній 
схемі (рис. 1).  

Практичне втілення концепції соціаль-
ної відповідальності суб’єктів агробізнесу на 
засадах опрацювання найбільш сучасних 
принципів і методичних підходів до організа-
ції вітчизняного аграрного бізнесу вимагає 
прийняття інноваційних рішень з боку мене-
джменту та зміни парадигми мислення влас-
ників і керівництва. Зміщення ключових орі-
єнтирів з питань максимізації прибутку та 
підвищення рентабельності на вирішення 
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соціальних питань і інтелектуальну капіталі-
зацію аграрного виробництва у сучасних 
умовах постає головним чинником 

досягнення економічного успіху та зміц-
нення конкурентних позицій на ринку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 1. Переваги суб’єктів агробізнесу, отримані за рахунок імплементації у практику 

принципів соціальної відповідальності 
*Джерело: розроблено автором 

 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, у сучасних еконо-
мічних умовах соціальна відповідальність 
суб’єктів агробізнесу є системою поглядів та 
різних моделей вирішення економічних кон-
фліктів соціально-економічного розвитку аг-
рарної сфери, що має стати основою цінніс-
них, домінантних установок сучасної бізнес-
спільноти. Її основне значення полягає в за-
безпеченні стійкості соціально-економічної 
системи за рахунок задоволення інтересів у 
зовнішньому і внутрішньому середовищі дія-
льності суб’єктів аграрної сфери. Масштаби 
соціальної активності в аграрному бізнесі мо-
жуть істотно зрости, якщо держава буде її за-
охочувати та стимулювати шляхом форму-
вання сприятливого соціально безпечного 
середовища для діяльності підприємців. Со-
ціальна відповідальність суб’єктів агробіз-
несу є важливим інструментом підвищення 

репутації підприємства, довіри з боку суспі-
льства, інвестиційної привабливості, капіта-
лізації та конкурентоспроможності аграр-
ного виробництва. Дослідження об'єктивних 
основ і форм реалізації соціальної відповіда-
льності суб’єктів агробізнесу пов'язане з необ-
хідністю визначення функцій та тенденцій 
розвитку аграрного виробництва. Виходячи 
із економічної природи соціальної відповіда-
льності визначено принципи, що дозволяють 
сформувати організаційно-економічний ме-
ханізм її активізації в підвищенні конкурен-
тоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу, 
дієвість, стратегічну узгодженість елементів 
та інструментів впливу, ефективність якого 
забезпечується фундаментальними принци-
пами поліструктурності, компліментарності, 
інституційної визначеності. 
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Abstract.  
Derkach O. Economic nature of social responsibility of agricultural entities. 
The article considers the economic nature of social responsibility of agribusiness entities. It is revealed that in modern 

economic conditions the social responsibility of agribusiness entities is a system of views and different models for resolving 
economic conflicts of socio-economic development in the agricultural sector, which should be the basis of values, dominant 
attitudes of the modern business community. It is noted that the main importance of social responsibility is to ensure the 
stability of the socio-economic system by satisfying the interests of the external and internal environment in the agricultural 
sector. The scale of social activity in agrarian business can increase significantly if the state will encourage and stimulate 
it by creating a favorable socially safe environment for entrepreneurs. Social responsibility of agribusiness entities is an 
important tool for increasing the company's reputation, public trust, investment attractiveness, capitalization and compet-
itiveness of agricultural production. Research of objective bases and forms of social responsibility realization of agribusiness 
subjects is connected with necessity of defining functions and tendencies of agrarian production development. The practical 
implementation of the social responsibility concept of agribusiness entities on the basis of developing the most modern 
principles and methodological approaches to the organization of domestic agrarian business requires innovative decisions 
by management and changing the paradigm of owners’ thinking and management. Shifting key benchmarks to maximize 
profits and increase profitability to address social issues and intellectual capitalization of agricultural production in modern 
conditions is a major factor in achieving economic success and strengthening competitive positions in the market. The 
principles that allow to form the organizational and economic mechanism of its activation in increasing the competitiveness 
of agribusiness entities, efficiency, strategic coherence of elements and instruments of influence, the effectiveness of which 
is ensured by the fundamental principles of polystructurality, complementarity, institutional certainty. 
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ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК 
 

 

Суркова В. О. Фактори інноваційного розвитку підприємств АПК. 
Продовольча безпека, конкурентоспроможність аграрного сектору, екологічне та соціальне благополуччя 

сільських територій та ефективне функціонування АПК загалом багато в чому залежить від ступеня інновацій-
ного розвитку галузі. Метою дослідження є аналіз та оцінка сучасних тенденцій та факторів інноваційного роз-
витку АПК, а також розгляд можливостей нівелювання бар'єрів, що перешкоджають цьому процесу як резуль-
тату підтримки держави. Проведено аналіз факторів, що впливають на розвиток інноваційної діяльності у 
сільському господарстві, та виявлених у процесі пошуку ефективних заходів щодо стабілізації та покращення 
ситуації в галузі. У статті наведено огляд наявних інтерпретацій поняття «інновація», яке дозволило позна-
чити авторську позицію щодо концептуальної складової інновацій стосовно АПК. Вчені вкладають у ці визначення 
різний зміст, концентруючи увагу на окремих аспектах. Проведений аналіз визначень «інновація» дозволив визна-
чити наявність основних його домінант: процес, результат, зміна. Особливу увагу приділено факторам, що стри-
мують інноваційний розвиток сектора (брак власних коштів, висока вартість інновацій, високі ризики, нестача 
кваліфікованого персоналу, недостатній рівень фінансової підтримки). Перелічені фактори блокують подальший 
розвиток аграрного сектору, і тому першочерговим завданням стає створення умов щодо їх нівелювання. Впрова-
дження та нарощування інновацій та інноваційних технологій в АПК характеризується повільними темпами, 
що підкреслює особливу участь держави та надання її підтримки. Як основні заходи щодо розвитку ключових на-
прямів інноваційного розвитку АПК позначені: зміцнення наукового та кадрового потенціалу, розвиток сільської 
інфраструктури, підвищення фінансової грамотності сільськогосподарських товаровиробників, розширення гра-
нтової підтримки, розробка нових та вдосконалення чинних механізмів субсидування наукових розробок, надання 
преференцій комерційним організаціям. 

Ключові слова: сільське господарство, інновації, фактори інноваційного розвитку, аграрні підприємства. 
 

Постановка проблеми. Сучасні аграрні 
підприємства не відрізняються високим рів-
нем інноваційної активності, втім стабільне 
та конкурентоспроможне функціонування 
сільськогосподарського підприємства немож-
ливе без здійснення ним інноваційної діяль-
ності. Найбільш результативною ця діяль-
ність стає при орієнтації в основному на 
регіональні потреби в інноваціях, які визна-
чаються їх природно-кліматичними умо-
вами, структурою виробництва та держав-
ною інноваційною політикою. Головними 
досягненнями інноваційної діяльності в сіль-
ськогосподарському виробництві є механіза-
ція та автоматизація виробництва, викорис-
тання нових технологій та раціональних 
форм організації праці, створення нових ви-
соковрожайних сортів і гібридів рослин, про-
дуктивних порід тварин та кросів птиці та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В даний час стає більш популярним вжи-
вання таких слів, як «інновація» та «іннова-
ційний розвиток». Активно публікуються 
праці різних авторів, основним завданням 
яких є визначити, що таке «інновація» у сіль-
ському господарстві, і де реалізується та сама 
«інноваційна діяльність», на що вона спрямо-
вана і від чого залежить. 

З латинського «інновація» (innovation) 
перекладається як «оновлення, вдоскона-
лення». Таким чином, інновація є підви-
щення якості результату будь-якої діяльності, 

шляхом внесення в процес діяльності нових 
видів та способів якнайшвидшого та най-
більш кращого отримання результату. Існу-
ють й інші визначення. Так, інновацією (но-
вовведенням) може вважатися впроваджуване 
(або введене) у вживання нововведення, якого 
потребує ринок, і яке призводить в кінцевому 
результаті до підвищення ефективності тих 
чи інших процесів та/або поліпшення якості 
продукції [1], або будь-якого нового (або ная-
вного раніше, але істотно покращеного) про-
дукту, товару, послуги, процесу, методу про-
дажу, маркетингу або організаційного 
методу в діловій практиці, організації робо-
чих місць, зовнішніх зв'язків [2]. Інновація 
завжди є результатом інтелектуальної діяль-
ності, творчості, відкриттів, винаходів, раціо-
налізації [1]. 

Термін «інновація» почав використову-
ватися з кінця ХІХ ст. і вперше був вивчений 
соціологами та антропологами: Г. Тардом [3], 
Ф. Ратцелем [3; 4] та Л. Фробеніусом [3]. На 
початку XX ст. поняття «інновація» знову по-
чало використовуватися в працях Й. Шумпе-
тера [3;5; 6], але вже в сенсі такого нововве-
дення, яке значною мірою збільшує 
ефективність існуючої системи. Друга поло-
вина минулого століття ознаменувалася ви-
значенням теоретичних основ та популяриза-
цією поняття «інновації» Е. Роджерсом та 
Т. Хегерстрандом [3; 7; 8]. Останній дослідник 
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додатково розглянув процес дифузії низки 
соціально-економічних явищ у сільських рай-
онах Швеції (у частині поширення спеціалі-
зованої техніки) та здійснив його моделю-
вання з урахуванням методу Монте-
Карло [7]. Інновація отримала визнання і як 
об'єкт, практична діяльність або навіть особ-
лива ідея, що сприймається окремою особою 
(так званою одиницею впровадження) як 
щось нове. 

Дифузія інновацій у цьому випадку є 
процесом, в основі якого – сприйняття, пере-
дача та впровадження інновацій (нових тех-
нологій, процесів, товарів, повідомлень, ідей 
тощо) з використанням комунікаційних ка-
налів (засобів передачі) серед членів соціаль-
них систем (окремих осіб) та організацій про-
тягом певного часу [7; 8]. Таким чином, цим 
зумовлювалась можливість здійснення ана-
лізу мінливості процесів поширення іннова-
цій як у просторі, так і часі. 

Б.А. Райзбер та Л.Ш. Лозовський дають 
визначення поняття інновація як нововве-
дення у технологію, організацію праці, уп-
равління; абсолютно нові досягнення в науці 
та використання цих нововведень у великій 
кількості різних областей та сферах діяльно-
сті [9]. У свою чергу, К.Р. Макконел і С.Л. Брю 
вважають, що такі поняття як «новинка» та 
«інновація» є словами-синонімами, тобто від-
криття у підприємстві нового методу вироб-
ництва є інновація, як і використання нового 
способу фінансування виробництва або ство-
рення нового продукту [10]. Аналізуючи роз-
глянуті визначення, можна зрозуміти, наскі-
льки широкий кількісний діапазон інновацій 
у сільському господарстві (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні види інновацій в АПК 
Мета статті проаналізувати класифіка-

цію факторів інноваційного розвитку та їх 
вплив на функціонування підприємств АПК. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З метою підвищення конкуренто-
спроможності та економічної стабільності 
сільськогосподарського підприємства необхі-
дно активне використання всіх результатів 

досліджень та розробок, які можуть підви-
щити ефективність та якість результатів ви-
робничих процесів, тобто у виробництві 
вкрай необхідне освоєння нових видів проду-
кції та передових технологій. Підприємства, 
які займаються інноваційною діяльністю, що 
охоплюють всі стадії інноваційного процесу, 
з самого початкового етапу появи ідеї, до кін-
цевого – реалізації виробленого (як нового, і 
на основі інноваційної технології) продукту 
на ринку. 

Основним завданням, що стоїть перед 
сільськогосподарськими підприємствами, є 
вихід на ринок з конкурентоспроможною 
продукцією, а для цього насамперед необхі-
дно виробляти високоякісний товар. Саме 
тому вкрай важливо розвиток та повсюдне 
впровадження у сільськогосподарське вироб-
ництво інновацій, досягнення науково-техні-
чного прогресу мають використовуватися по-
всюдно, що дозволить вести безперервне 
оновлення виробництва в АПК. Викорис-
тання інноваційних розробок, що призво-
дить до зниження витрат, а, отже, до збіль-
шення прибутковості сільськогосподарського 
виробництва, внаслідок чого підвищується 
економічна ефективність, сприяючи в ре-
зультаті розвитку національної економіки в 
цілому. 

Незважаючи на необхідність, наявний 
потенціал, значне бажання та прагнення роз-
витку інноваційної діяльності у сільському 
господарстві нашої країни, в будь-якому ви-
падку найбільше значення в даний час мають 
фактори загальмовування інноваційного роз-
витку сільськогосподарського виробництва 
країни. Насамперед, в сучасних умовах, як і 
раніше, досить слабо розвинена інноваційна 
інфраструктура аграрного сектора. Багато 
товаровиробників досі працюють по прийня-
тим ще з часів Радянського Союзу правилам 
та настановам. Так само низька й інноваційна 
активність сільгоспвиробників. Відсутність 
бажання, а часом і нестача вкладень в іннова-
ції на своєму підприємстві призводить в під-
сумку до малого прибутку. 

Особливе місце займає фактор вкрай 
низького рівня фінансової підтримки з боку 
держави. Малі фермерські господарства пра-
цюють фактично лише на покриття витрат 
на власні потреби, а у кращому випадку – на 
отримання лише невеликого прибутку, при 
цьому відсутність допомоги від держави за-
криває можливість вивчення та впрова-
дження у виробництво нових техніки та тех-
нологій. Фінансування могло б дати 
можливість товаровиробникам збільшити ви-
трати на інновації, тим самим підвищуючи 

Нові матеріали 

Методи лікування та профілактики тварин 

Нові сорти рослин та види тварин 

Добрива та засоби захисту рослин та тварин 

Технології рослинництва та тваринництва, 
переробної промисловості 

Підвищення кваліфікації кадрів 

Способи фінансування та кредитування ви-
робництв 
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потенціал та економічну ефективність свого 
підприємства [11]. 

Для подолання кризової ситуації у сіль-
ському господарстві необхідно підвищити ін-
вестиційну привабливість галузі для приват-
них інвесторів, як вітчизняних, так і 
зарубіжних. Необхідне якнайшвидше збіль-
шення темпів технічної модернізації сільсь-
когосподарських виробництв Для приваб-
лення додаткових трудових ресурсів 
важливий розвиток соціальної інфраструк-
тури на селі, що можливе лише за повного ко-
нтролю державою соціальної сфери. 

У сільському господарстві інноваційні 
процеси мають цілу низку особливостей, що 
випливають зі специфіки аграрного вироб-
ництва [12]: 

- видова різноманітність сільгосппроду-
кції; 

- переплетення технологічних процесів 
з процесами, що відбуваються в природному 
середовищі, 

- участь у виробництві живих організмів 
(рослин, тварин, мікроорганізмів); 

- суттєві відмінності в технологіях виро-
бництва сільгосппродукції, їхня залежність 
від непередбачуваних погодних та приро-
дно-кліматичних умов; 

- сезонність виробничих процесів окре-
мих видів сільгосппродукції; 

- територіальна роз'єднаність аграрного 
виробництва; 

- відносна відособленість різних типів 
сільськогосподарських товаровиробників за 
формами власності, спеціалізації, розмірами, 
інтегрованістю та кооперацією; 

- слабкий взаємозв'язок між сільгоспто-
варовиробниками та організаціями, що виро-
бляють науково-технічну продукцію; 

- недостатня активність інноваційної ді-
яльності у сільському господарстві, обумов-
лена відсутністю платоспроможного попиту 
на науково-технічну та наукомістку продук-
цію; 

- потенційні споживачі інновацій у сіль-
ському господарстві, як правило, мають недо-
статньо власних коштів і відрізняються низь-
кою кредитоспроможністю для залучення 
кредитних та інвестиційних ресурсів, внаслі-
док чого інноваційні процеси у сільському го-
сподарстві неможливі без участі держави та 
ефективної державної підтримки; 

- невисокий рівень життя на селі; 
- недостатня кваліфікація працівників 

АПК у галузі інноваційного менеджменту; 
- різноманіття науково-технічних роз-

робок, запропонованих для використання в 
АПК, різна їхня цільова спрямованість; 

- тривалий процес розробки інновацій, 
насамперед, у зв'язку з проведенням селек-
ційної та племінної роботи; 

- недостатня опрацьованість організа-
ційно-економічного механізму передачі дося-
гнень НТП аграріям; 

- інновації, як правило, мають покращу-
ючий, а не радикальний характер. 

Учасники інноваційного процесу відо-
кремлені один від одного, а механізм ефекти-
вної взаємодії між агропромисловим вироб-
ництвом та наукою недостатньо розвинений. 
В результаті спостерігається низький рівень 
практичної віддачі досліджень фахівців – до 
60% щорічних розробок залишаються незат-
ребуваними. 

Також слід зазначити, що затребува-
ність нових технологій у різних типів сільгос-
птоваровиробників суттєво відрізняється 
(табл. 1). 
Як показують дані, найбільший попит на нові 
агротехнології пред'являється з боку великих 
та середніх сільгосппідприємств та організа-
цій. Аналіз даних щодо впровадження інно-
вацій у сільському господарстві дозволяє 
дійти висновку, що найбільш затребуваними 
серед процесних інновацій виступають за-
провадження прямого ланцюжка поставок (з 
ферми на прилавок), точне землеробство, 
глибока переробка, застосування процесу 
збору та зберігання генетичної інформації з 
виробництва; серед впроваджених у сільсь-
кому господарстві технологічних інновацій 
переважають повна автоматизація окремих 
бізнес-процесів, передові системи обліку та 
повна автоматизація ланцюгів процесів, 
«хмарні» інформаційні технології [11]. 

Саме в аграрній сфері, на відміну від ін-
ших сфер, розвиток інновацій відбувається 
повільніше, що потребує особливої уваги. 
Найбільш поширеними інноваціями є: нові 
сорти та гібриди рослин, породи тварин, 
штами мікроорганізмів, марки та модифіка-
ції сільськогосподарської техніки, технології, 
хімічні та біологічні препарати (вакцини), 
економічні розробки (документовані проце-
дури, різні рекомендації тощо). 

Найбільш тривалим є процес створення 
інновацій. Проведення фундаментальних та 
прикладних досліджень та розробок, незва-
жаючи на те, що це пов'язано з певним ризи-
ком отримання незадовільних результатів, є 
необхідним етапом у процесі створення нау-
ково-технічної продукції. 

Наукова розробка стає інновацією лише 
після апробації та рекомендації її до масового 
впровадження у виробництво. Процес апро-
бації фундаментальних інновацій у 
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сільському господарстві також є тривалим 
етапом: результати наукових досягнень у се-
лекції сільськогосподарських культур дають 
максимальну віддачу через 15-20 років від по-
чатку фінансування кожного окремого на-
пряму наукової роботи, а в селекції порід тва-
рин – 20-30 і більше років. Апробацію та 
перевірку отриманих зразків здійснюють на-
укові установи, спеціальні державні установи 
та організації. Відтворення новацій у сільсь-
кому господарстві здійснюють насінницькі 

господарства (вирощування елітного та ре-
продукційного насіння нових сортів та гібри-
дів сільськогосподарських культур); племінні 
заводи (розведення чистих породних ліній 
тварин); машинобудівні підприємства (серій-
ний випуск нової техніки); біологічні фаб-
рики (випуск вакцин тощо). Впровадження 
розробок у виробництво чи перетворення но-
вацій в інновації здійснюється за ініціативою 
суб'єктів підприємницької діяльності з метою 
досягнення комерційних вигод. 

Таблиця 1 
Затребуваність нових технологій господарюючими суб’єктами АПК 

Технологія 

О
со

б
и

ст
е 

се
л

я
н

сь
к

е 
го

сп
о

-
д

ар
ст

во
 

Ф
ер

м
ер

сь
к

е 
го

сп
о

д
ар

ст
во

 

С
/

г 
п

ід
п

р
и

єм
ст

ва
, 

к
о

о
п

е-
р

а
ти

ви
 с

ер
ед

н
ьо

го
 р

о
зм

ір
у

 

С
/

г 
х

о
л

д
и

н
ги

 

-«Органічне» сільське господарство /Organic agriculture 
-Точне сільське господарство /Precision agriculture 

-Крупномасштабне «конвеєрне» тваринництво / Large-scale animal husbandry 
-Безорне землеробство / No-till farming 

-Безприв'язне утримання худоби /Loose housing livestock 
-Крапельне зрошення / Drip irrigation 

-Індивідуальна підготовка тукосумішей /Individual preparation of fertilizer mixtures 
-Інтегрований контроль за шкідниками/ Integrated pest control 

-Урбанізоване сільське господарство /Urbanized agriculture 
-Автоматизація та комп'ютеризація /Automation and computerization 

-Безвідходне сільське господарство /-Waste-free agriculture 
-Біопаливо / Biofuels 
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Наукові дослідження вимагають щоріч-
ного масштабного фінансування та всебічної 
державної підтримки, оскільки від цього за-
лежить науковий рівень та якість новацій, що 
надзвичайно важливо в умовах розповсю-
дження на вітчизняному ринку науково-тех-
нічної продукції конкурентоспроможній іно-
земній техніці та технологіям. Особливо це 
стосується імпорту сільськогосподарської те-
хніки, насіння іноземних сортів культур рос-
лин та засобів захисту рослин. Фінансова під-
тримка інноваційної діяльності потрібна 
також на інших етапах інноваційного про-
цесу, оскільки стимулювання впровадження 
має забезпечити попит на вітчизняні наукові 
розробки. Впровадження та ринкове осво-
єння інновацій стримується низкою факто-
рів, серед яких найважливішими є низька 
платоспроможність господарств, відсутність 
достовірної та повної інформації про новітні 
вітчизняні наукові розробки в галузі 

сільського господарства. В економічних дос-
лідженнях можна зустріти поділ факторів, 
що впливають на інноваційний розвиток 
АПК, на внутрішні та зовнішні. Так, на думку 
автора, внутрішні обумовлені недоліком вла-
сних фінансових ресурсів, недостатнім рів-
нем інноваційного потенціалу безпосередньо 
самих сільськогосподарських товаровироб-
ників, низьким рівнем попиту на результати 
науково-технічної діяльності, слабкою кому-
нікативністю у процесі інноваційної діяльно-
сті. Зовнішні фактори представлені високою 
вартістю інновацій, нерозвиненим інститу-
ційним механізмом їх створення та впрова-
дження, супутніми економічними ризиками, 
недостатністю заходів фінансової та інфор-
маційної державної підтримки. Результати 
експертного опитування показали, що найбі-
льший вплив на розвиток АПК будуть нада-
вати наступні інновації: 
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Рис. 2. Рейтинг впливу основних технологій та трендів 

 

1-е місце у рейтингу займають інформа-
ційні технології. Так, на думку експертів, ци-
фровізація та впровадження інтернету речей 
будуть основними факторами впливу на 
інноваційну складову галузі найближчими 
роками 

Вплив цифрових технологій вплине на 
сам процес сільськогосподарського виробни-
цтва, сприятиме зростанню виробництва 
сільськогосподарської продукції, спрямова-
ної на експортний попит, що у свою чергу 
стане гарантом забезпечення продовольчої 
безпеки,  незалежності країни та підвищення 
її конкурентоспроможності 

Агробіотехнології. Розвиток цього на-
пряму забезпечуватиме стабільне зростання 
впливу геть на всю галузь. Значними техноло-
гіями визначено геномну селекцію, нові біоте-
хнології захисту рослин та забезпечення здо-
ров'я тварин, розвиток синтетичної біології. 

Роботи та автоматизована техніка/об-
ладнання. Такі рішення трансформують сек-
тор вже нині, а основними трендами у серед-
ньостроковій перспективі (до 5 років) буде 
поширення систем автоматичного управ-
ління технікою, в окремих сегментах також 
роботизованого обладнання. 

Перехід на нові продукти харчування. 
Впровадження інновацій, зумовлених зміною 
ціннісних орієнтацій споживачів (екологіч-
ність, безпека асортименту) буде відбуватися 
під помірним впливом зазначеного фактора. 

Впровадження нових систем землеробс-
тва (вертикальні, контейнерні ферми та поді-
бні) стримується недоліками використовува-
них рішень, зокрема високими 
енерговитратами. Подібні моделі можуть іс-
тотно змінити галузь овочівництва, подола-
вши бар'єри підвищення ефективності альте-
рнативної енергетики та технологій. 

Управління інноваційною діяльністю 
на підприємствах АПК ускладняється через 
низку факторів, що обмежують ефективний 
розвиток сільського господарства. Серед них 
можна відзначити такі, як невизначеність 
економічної ситуації, жорстка конкуренція, 
інфляційні процеси, зниження попиту, дис-
паритет цін, недостатні обсяги інвестицій у 

основний капітал підприємств, необхідність 
імпортозаміщення. 

Під час планування інноваційної діяль-
ності вітчизняні підприємства агропромисло-
вого комплексу стикаються з низкою таких 
проблем[12]: 

✓  брак власних коштів та відсутність 
стабільного джерела їхнього припливу у зв'я-
зку з високою часткою кредиторської забор-
гованості; 

✓ відсутність ефективної системи регу-
лювання цін на напівфабрикати та готову 
продукцію; 

✓ високі відсоткові ставки на банківські 
продукти для аграріїв країни. 

Для ліквідації зазначених проблем пот-
рібна розробка комплексної програми стиму-
лювання інвестиційної діяльності агропро-
мислових підприємств. Без її участі 
неможливе збільшення інноваційної актив-
ності вітчизняних підприємств, які відчува-
ють дефіцит ресурсів [13]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що од-
ним з найбільш актуальних завдань у сучас-
них реаліях аграрної економіки стає ство-
рення умов для підвищення інноваційної 
активності підприємств АПК. Ефективний 
інноваційний розвиток національного сільсь-
когосподарського виробництва можливий 
при консолідації зусиль та взаємодії органів 
влади (створення сприятливих економічних 
передумов та пряма підтримка інновацій), 
науки шляхом розробки прогресивних техно-
логій, освіти (підготовка та перепідготовка 
спеціальних кадрів) та бізнесу здійснює інве-
стування інновацій. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Сучасна ситуація на внутріш-
ньому й зовнішньому ринках України харак-
теризується суттєвим загостренням конкуре-
нтної боротьби у сфері інноваційної 
діяльності, за цих умов інновації стають 
обов’язковим елементом діяльності суб’єкта 
господарювання та їх основною рушійною 
силою й передумовою розвитку.  

Також слід зазначити, що актуальність 
інноваційної моделі розвитку підприємств 
зумовлюється стрімким зростанням впливу 
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науки та нових технологій на розвиток світо-
вої економіки. Тому підприємствам України, 
котрі хочуть стабільно працювати у новій 

економіці та отримувати прибуток, слід розу-
міти, що інноваційний шлях – це їх шлях до 
успіху. 

 

Література. 

1. Інновація Вільний тлумачний словник. Новітній онлайновий словник української мови. 
URL: http://sum.in.ua/f/innovacija 

2. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. М., 2010. 
107 с. 

3. Культурология. XX век: Энциклопедия.  СПб.: Университетская книга, 1998. 447 c. 

4. Ратцель Ф. Народоведение. СПб.: Тип. т-ва «Просвещение», 1903. Т. 1. 764 с. Т. 2. 877 с 

5. Базилевич В. Д. Неортодаксальна теорія Й.А. Шумпетера. Історія економічних учень: У 2 
ч. Київ: Знання, 2006. Т. 2. С. 312-324. 

6. Schumpeter J. A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Verlag von 
Duncker&Humblot, 1911. 548 р. 

7. Hägerstrand T. Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: University of Chicago Press, 
1967. 334 p. 

8. Rogers E. M. Diffusion of innovations. New York: The Free Press, 1962. 367 p. 

9. Яковцев Ю. В. Эпохальные инновации XXI в. М.: Ариал, 2004. – 448 с 

10. Макконели К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М.: ИНФРА-М, 
2003. – 983 с. 

11. Дацій О.І., Гаман М.В., Дацій Н.В. Інноваційна модель розвитку економіки України в умо-
вах глобалізації: монографія. Донецьк: ЮгоВосток. 2010. 368 с. 

12. Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Ладика С.В. Проблеми формування національної інно-
ваційної системи України. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 4 (82). С. 73—81. 

13. Жук М.В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного ро-
звитку економіки. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7 (85). С. 30—36. 

References. 

1. Innovatsiia Vil'nyj tlumachnyj slovnyk. Novitnij onlajnovyj slovnyk ukrains'koi movy. Available at: 
http://sum.in.ua/f/innovacija 

2. Rukovodstvo Oslo. Rekomendatsyy po sboru y analyzu dannykh po ynnovatsyiam. M., 2010. 107 s. 

3. Kul'turolohyia. XX vek: Entsyklopedyia.  SPb.: Unyversytetskaia knyha, 1998. 447 c. 

4. Rattsel' F. Narodovedenye. SPb.: Typ. t-va «Prosveschenye», 1903. T. 1. 764 s. T. 2. 877 s 

5. Bazylevych V. D. Neortodaksal'na teoriia J.A. Shumpetera. Istoriia ekonomichnykh uchen': U 2 ch. Kyiv: 
Znannia, 2006. T. 2. S. 312-324. 

6. Schumpeter J. A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Verlag von Dunck-er&Humblot, 
1911. 548 r. 

7. Hägerstrand T. Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: University of Chicago Press, 1967. 
334 p. 

8. Rogers E. M. Diffusion of innovations. New York: The Free Press, 1962. 367 p. 

9. Yakovtsev Yu. V. Epokhal'nye ynnovatsyy XXI v. M.: Aryal, 2004. 448 s 

10. Makkonely K. R., Briu S. L. Ekonomyks: pryntsypy, problemy y polytyka. M.: YNFRA-M, 2003. 983 s. 

11. Datsij O.I., Haman M.V., Datsij N.V. Innovatsijna model' rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlob-
alizatsii: monohrafiia. Donets'k: YuhoVostok. 2010. 368 s. 

12. Denysenko M.P., Voronkova T.Ye., Ladyka S.V. Problemy formuvannia natsional'noi innovatsijnoi sys-
temy Ukrainy. Aktual'ni problemy ekonomiky. 2008. № 4 (82). S. 73—81. 

13. Zhuk M.V. Peredumovy formuvannia natsional'noi innovatsijnoi systemy pryskorenoho rozvytku 
ekonomiky. Aktual'ni problemy ekonomiky. 2008. № 7 (85). S. 30—36. 
 

Abstract.  
Surkova V. Factors of innovative development of agriculture enterprises. 
Food security, competitiveness of the agricultural sector, ecological and social well-being of rural areas, and the 

effective functioning of the agricultural sector in general largely depend on the innovative development level of the industry. 
The research method is the analysis and assessment of modern trends and factors of innovative development in the agricul-
tural industry, and the possibilities of establishing barriers that hinder this process as a result of state support are consid-
ered. The analysis of the factors affecting the development of innovative activity in agriculture and the effective measures 
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of stabilization and improvement of the situation in the industry revealed in the search process was carried out. The article 
provides an overview of existing interpretations of the concept of "innovation", which made it possible to indicate the 
author's position regarding the conceptual component of innovation in relation to the agricultural sector. Different contents 
are included in these definitions, focusing attention on certain aspects. The conducted analysis of the definition of "innova-
tion" allows us to apply its main dominants: process, result, change. Particular attention is paid to the factors that support 
innovative development of the sector (lack of own funds, high cost of innovation, high risks, lack of qualified personnel, 
insufficient level of financial support). The listed factors block the further development of the agrarian sector, and therefore 
the creation of conditions for their level becomes the primary task. The introduction and expansion of innovations and 
innovative technologies in the agricultural sector is characterized by a free pace, which emphasizes the special participation 
of the state and its support. The main measures for the development of the key areas of innovative development of the 
agricultural sector are defined as: strengthening of scientific and personnel potential, development of rural infrastructure, 
improvement of financial literacy of agricultural producers, expansion of grant support, development of new and improve-
ment of existing mechanisms for subsidizing scientific developments, granting preferences to commercial organizations. 

Keywords: agriculture, innovations, factors of innovative development, agricultural enterprises. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

 

Полтавець А. М. Інституціональні засади побудови механізмів управління земельними ресурсами 
в системі менеджменту аграрних підприємств.  

У статті досліджено інституціональні засади побудови механізмів управління земельними ресурсами в си-
стемі менеджменту аграрних підприємств. Сучасні умови вимагають вироблення нових концептуальних підходів 
до здійснення процесів управління земельними ресурсами на основі врахування умов трансформації відносин земе-
льної власності, вимог забезпечення сталого розвитку та сучасних тенденцій посилення ролі органів управління. 
Виявлено, що сучасна ситуація вимагає активного розвитку системи земельного менеджменту та менеджменту 
аграрних підприємств, які є основними економічно важливими суб’єктами земельних відносин. Наголошено на 
тому, що така система менеджменту аграрних підприємств має поєднувати у собі функції вартісного моніто-
рингу ринку земель, аналізу ефективності використання землі та комплекс заходів щодо санації існуючих земель-
них ресурсів як елементів механізму сталого землекористування. Запропоновано як елементи механізму забезпе-
чення сталого землекористування інституціональний інструментарій механізму управління земельними 
ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств виділяти не тільки економічну та екологічну складові, 
а й проміжну позицію між ними, а саме землеохоронну складову, яка включає механізми моніторингу та оцінки 
земельних ресурсів, а також фінансові механізми відшкодування збитків навколишньому середовищу. У рамках 
комплексу заходів щодо реалізації принципів сталого землекористування механізму управління земельними ресу-
рсами в системі менеджменту аграрних підприємств можна виділити чотири групи багато в чому взаємопов'я-
заних заходів щодо покращення використання земельних ресурсів: покращення стану земельних ресурсів аграрних 
підприємств (боротьба з ерозією, органічні добрива, різного виду меліорації тощо); обмеження впливу несільсько-
господарських галузей, різке скорочення вилучення угідь із сільськогосподарського обороту, компенсація втрат з 
боку несільськогосподарських користувачів, зменшення забруднення земельних ресурсів; раціоналізація викорис-
тання земельного фонду з точки зору кінцевих результатів сільськогосподарського виробництва; використання 
вільних земель, придатних в аграрному плані. 

Ключові слова: земельні ресурси, земельні відносини, менеджмент аграрних підприємств, управління зе-
мельними ресурсами, механізм управління. 

 

Постановка проблеми. Земельні відно-
сини – це цілий комплекс юридичних та еко-
номічних питань, деталі якого в повному об-
сязі остаточно не вивчені й досі. Існує цілий 
ряд аспектів, які враховуються при управ-
лінні земельними ресурсами, які є об’єктом 
земельних відносин. Зокрема щодо земель 

сільськогосподарського призначення вони 
проявляються по-різному залежно від того, на 
якій території вони розташовані: сільські те-
риторії; у межах міста; у приміській зоні; у да-
чному масиві та інших ділянках, включених 
до категорії сільськогосподарських земель. 
Лише ринковими механізмами врегулювати 
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ці відносини неможливо. Введення ринко-
вого обігу землі вимагає науково-практич-
ного опрацювання широкого кола проблем 
щодо його інфраструктурного забезпечення: 
кадастрової та економічної оцінки землі; дос-
лідження питань вартості землі; плати за неї, 
земельного податку та орендної плати. Всі ці 
питання можуть бути вирішені лише на дер-
жавному рівні. Дії держави щодо запобігання 
та усунення негативних явищ у земельних ві-
дносинах, якісному стані землі та її викорис-
танні мають спиратися на теоретичні та мето-
дологічні положення, стратегічні та 
концептуальні розробки аграрної науки. При 
цьому необхідний системний та комплекс-
ний підхід до вдосконалення управління зе-
мельними ресурсами, їх взаємозв'язку із зону-
ванням сільських територій, землеустроєм, 
моніторингом, екологічною оцінкою стану 
земельних ресурсів тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналізу питань управління земельними 
ресурсами присвячували дослідження 
В.В. Горланчук, Ю.Г. Гуцуляк, Д.С. Добряк, 
О.С. Дорош, В.В. Кулінич, А.Г. Мартин, 
Л.Я. Новаковський, Ю.М. Палеха, А.Я. Сох-
нич, А.М. Третяк, М.А. Хвесик та ін. [1-8]. При 
цьому в дослідженнях з цієї проблематики на 
даний момент не склалося цілісної концепції 
та підходів, що відображають організаційно-
економічні та управлінські аспекти форму-
вання системи сталого землекористування. 
Проблема земельних відносин, власності на 
землю є ключовими питаннями, що стосу-
ються як сільського господарства, так й суспі-
льства загалом. Ця проблема є гостро актуаль-
ною за сучасних умов, коли сільське 
господарство перебуває у важкому стані, а 
природні ресурси залишаються для країни 
надійним джерелом грошових надходжень. 
Внаслідок цього, тема земельних відносин та 
власності нині перебуває у центрі гострих 
дискусій. І насамперед це стосується питання 
управління земельними ресурсами в кон-
тексті менеджменту аграрних підприємств.  

Мета статті: дослідити інституціона-
льні засади побудови механізмів управління 
земельними ресурсами в системі менеджме-
нту аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Земля як об'єкт ринкових відносин 
має унікальне, вирішальне значення у всій 
системі підприємницької діяльності, оскільки 
є основним і природним фактором у будь-
якій сфері бізнесу, прямо чи опосередковано 
беручи участь у виробництві всіх товарів і 
благ. Земельні відносини – це специфічна 
сфера виробничих відносин з приводу воло-
діння та користування землею – загальною 

умовою праці та засобів виробництва, що 
включає велике коло питань: форми власно-
сті та господарювання, ринок землі, ренту, 
податок на землю, управління земельними 
ресурсами тощо. 

Сучасні зміни в галузі земельних відно-
син аграрних підприємств, які відбулися з по-
явою вільного обігу сільськогосподарських 
земель, передбачають, насамперед, перефор-
матування власності на землю, а згодом – фо-
рмування відповідних цим відносинам влас-
ності форм господарювання. При цьому 
підлягає докорінній зміні система соціально-
економічних відносин з приводу володіння, 
розпорядження, користування об'єктами вла-
сності та присвоєння внаслідок цього матері-
альних благ. Для здійснення цих перетворень 
необхідно дотримуватися їх послідовності, 
поступовості, врахування особливостей, пра-
вове забезпечення всіх заходів, а також брати 
до уваги всі соціально-економічні умови та 
форми господарювання, що склалися до по-
чатку перетворень. 

Корінні зміни у соціальному та економі-
чному житті країни вимагають вироблення 
нових концептуальних підходів до здійс-
нення процесів управління земельними ресу-
рсами на основі врахування умов трансфор-
мації відносин земельної власності, вимог 
забезпечення сталого розвитку та сучасних 
тенденцій посилення ролі органів влади та 
управління. Багато в чому це обумовлено 
тим, що сучасна практика землекористу-
вання свідчить про низький рівень ефектив-
ності використання земель сільськогосподар-
ського призначення. Найчастіше 
землекористування здійснюється при ігнору-
ванні основ потенційної продуктивності зе-
мель та науково обґрунтованих сівозмін сіль-
ськогосподарських культур, адаптованих до 
місцевих ґрунтових кліматичних умов та ін-
ших факторів. Ці тенденції зумовлюють по-
яву цілого комплексу негативних наслідків 
екологічного, економічного та соціального 
характеру. Зокрема, процеси деградації зе-
мель сільськогосподарського призначення 
створюють загрозу продовольчій безпеці як 
України, так світовій спільноті загалом, завда-
ючи величезних збитків продуктивному по-
тенціалу земельного фонду. У зв'язку з цим, 
на нашу думку, виникає необхідність застосу-
вання нових підходів до управління землеко-
ристуванням, що ґрунтуються на взаємозв'я-
зку та взаємозалежності 
сільськогосподарського виробництва, еколо-
гічних процесів, середовища життєдіяльності 
людини та інтегруючи таким чином еконо-
міку, екологію та соціальні аспекти. 
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Формування ринку земель сільськогос-
подарського призначення, крім інших функ-
цій, покликаний запобігти вилученню з еко-
номічного обороту сільгоспугідь та 
переведення їх в інші категорії, підвищити 
відповідальність землекористувачів у цільо-
вому використанні цих земель. 

У міру поглиблення ринкових відносин 
в Україні земля є товаром – об'єктом госпо-
дарського обороту. Як будь-який товар, земля 
має споживчу та ринкову вартість. Споживча 
вартість відображує вартість землі для конк-
ретного використання; ринкова вартість – це 
найімовірніша ціна продажу ділянок землі на 
відкритому та конкурентному ринку. Земля 
як товар – це об'єкт купівлі-продажу, що задо-
вольняє реальні чи потенційні потреби та має 
певні якісні та кількісні характеристики. 

У ході аграрних перетворень осторонь 
залишилися питання екології господарської 
діяльності, хоча вони давно увійшли до пріо-
ритетних у розвинених країнах. Екологічні 
проблеми розглядаються у них як частина 
глобальних проблем сталого розвитку сільсь-
кого господарства. Її рішення визначається 
зміною парадигм природокористування – пе-
реходу від антропоцентричної до природоо-
хоронної. Після аграрних реформ більш чі-
тко стали видно помилки і промахи в 
управлінні земельними ресурсами та регулю-
вання земельних відносин, недоліки та про-
тиріччя земельного законодавства. 

Управління земельними ресурсами на 
регіональному та національному рівнях зага-
лом можна визначити як вироблення та апро-
бацію органами державної влади та місцевого 
самоврядування системи пільг та обмежень 
при землекористуванні для суб'єктів земель-
них відносин, а також контроль за дотриман-
ням регулюючих приписів. Органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування 
зобов'язані здійснювати такий вплив на зем-
лекористувачів, щоб вони за необхідності 
приймали найбільш економічно та екологі-
чно ефективні рішення щодо використання 
земельних ресурсів. 

Внаслідок розвитку ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення та появи 
все більшої кількості приватних землевласни-
ків Україна потребує реформування системи 
управління земельними ресурсами. Сучасна 
ситуація вимагає активного розвитку системи 
земельного менеджменту та менеджменту аг-
рарних підприємств, які є основними еконо-
мічно важливими суб’єктами земельних від-
носин. Така система менеджменту аграрних 
підприємств має поєднувати у собі функції 
вартісного моніторингу ринку земель, ана-
лізу ефективності використання землі та 

комплекс заходів щодо санації існуючих земе-
льних ресурсів (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основні функції управління земе-
льними ресурсами в системі менеджменту 

аграрних підприємств 
Як елементи механізму сталого землеко-

ристування на регіональному рівні можна ви-
ділити не тільки економічну та екологічну 
складові, а й проміжну позицію між ними, а 
саме землеохоронну складову, яка включає 
механізми моніторингу та оцінки земельних 
ресурсів, а також фінансові механізми відш-
кодування збитків навколишньому середо-
вищу.  

Економічний механізм управління зе-
мельними ресурсами являє собою систему за-
ходів економічного впливу, спрямовану на 
реалізацію земельної політики держави, за-
безпечення прав землевласників та землеко-
ристувачів, встановлення соціально справед-
ливих платежів за землю, економічне 
стимулювання раціонального та ефектив-
ного землекористування, запровадження еко-
номічних санкцій за нераціональне викорис-
тання та погіршення екологічного стану 
земельних ділянок, на захист земель сільсько-
господарського призначення від погіршення 
їх якості, зниження родючості та інших видів 
шкідливого впливу (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Інституціональний інструментарій 
механізму управління земельними ресур-
сами в системі менеджменту аграрних під-
приємств як елементи механізму забезпе-
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обіг земель, і тут необхідно знайти розумні 
межі таких обмежень, щоб своїми діями регу-
люючі органи не гальмували становлення ри-
нкових інструментів у землекористуванні, не 
втручалися у законну господарську діяль-
ність суб'єктів земельних відносин, не накла-
дали на землекористувачів обмеження, що 
спричиняють наслідки регресивного харак-
теру. У рамках комплексу заходів щодо реалі-
зації принципів сталого землекористування 
механізму управління земельними ресурсами 
в системі менеджменту аграрних підпри-
ємств можна виділити чотири групи багато в 
чому взаємопов'язаних заходів щодо покра-
щення використання земельних ресурсів 
(рис. 3). 

Виснажливе використання сільськогос-
подарських угідь, недооцінка гострої необ-
хідності дослідження якісного та економіч-
ного стану земель, розробки науково 
обґрунтованих, взаємопов'язаних комплекс-
них заходів щодо усунення та запобігання де-
градації земельних угідь викликає певну 

загрозу продовольчій та екологічній безпеці 
країни та світовій спільноті. Ця ситуація має 
свій дозвіл при орієнтації системи управ-
ління земельними ресурсами на реалізацію 
принципів сталого розвитку, що передбачає 
перехід до рівноважної економічної системи, 
що забезпечує збалансованість споживання 
та відтворення ресурсів усіх видів, в тому чи-
слі й земельних. Найважливішою проблемою 
в системі земельних відносин залишаються 
питання управління земельними ресурсами, 
що включають: розмежування власності на 
землю, акумулювання та витрачання коштів, 
що надходять від земельного податку, оренд-
ної плати, продажу земельних ділянок та ін-
ших угод із ними. Вирішення завдань управ-
ління земельними ресурсами можливе лише 
через створення механізму управління земе-
льними ресурсами в системі менеджменту аг-
рарних підприємств, здатної забезпечувати їх 
раціональне та комплексне використання, 
незалежно від форм власності на них та галу-
зевої структури економіки регіону.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Комплекс заходів щодо реалізації принципів сталого землекористування механі-
зму управління земельними ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств 

*Джерело: розроблено автором  
 

Особливе значення для механізму управ-
ління земельними ресурсами в системі мене-
джменту аграрних підприємств має економі-
чне обґрунтування заходів, що проводяться і 
прийнятих рішень, які повинні забезпечувати: 

- збалансованість інтересів держави, ре-
гіону, аграрних підприємств та приватних зе-
млевласників у процесі управління земель-
ними ресурсами; 

- раціональний розподіл рентного до-
ходу між державою, регіоном, аграрними під-
приємствами, приватними землевласниками 
та іншими власниками прав на землю; 

- економічну зацікавленість під час інве-
стування на території регіонів; 

- надходження доходів національного, 
регіонального та місцевого бюджетів; 

- безперервність відтворювального про-
цесу; 

- обґрунтованість встановлюваних ста-
вок, тарифів, цін при здійснення заходів з уп-
равління земельними ресурсами; 

- збалансованість соціально-економіч-
ного розвитку території регіону. 

Об'єкти земельних відносин, тобто земе-
льні ділянки, що використовуються в аграр-
ному виробництві, мають свою специфіку, 
що визначається багатьма параметрами та ха-
рактеристиками. Ці показники, поруч із пра-
вової базою на національному, регіональ-
ному та місцевому рівнях, визначають стан 
системи управління земельними відноси-
нами і вимагають розробки моделей економі-
чного регулювання ними, зокрема в системі 
менеджменту аграрних підприємств. Під час 
вироблення стратегії організації сільськогос-
подарського землекористування необхідно 
виходити з ситуації, що реально склалася в 
країні.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, сучасні умови ви-
магають вироблення нових концептуальних 
підходів до здійснення процесів управління 
земельними ресурсами на основі врахування 
умов трансформації відносин земельної 

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

покращення стану земельних ресурсів аграр-
них підприємств (боротьба з ерозією, органі-
чні добрива, різного виду меліорації тощо) 

обмеження впливу несільськогосподарських галузей, різке ско-
рочення вилучення угідь із сільськогосподарського обороту, 

компенсація втрат з боку несільськогосподарських користувачів, 

зменшення забруднення земельних ресурсів 

раціоналізація використання земельного фонду з точки зору кін-

цевих результатів сільськогосподарського виробництва 

використання вільних земель,  

придатних в аграрному плані 
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власності, вимог забезпечення сталого розви-
тку та сучасних тенденцій посилення ролі ор-
ганів управління. Сучасна ситуація вимагає 
активного розвитку системи земельного ме-
неджменту та менеджменту аграрних підп-
риємств, які є основними економічно важли-
вими суб’єктами земельних відносин. Така 
система менеджменту аграрних підприємств 
має поєднувати у собі функції вартісного мо-
ніторингу ринку земель, аналізу ефективно-
сті використання землі та комплекс заходів 
щодо санації існуючих земельних ресурсів як 
елементів механізму сталого 

землекористування. Як елементи механізму 
забезпечення сталого землекористування, ін-
ституціональний інструментарій механізму 
управління земельними ресурсами в системі 
менеджменту аграрних підприємств включає 
не тільки економічну та екологічну складові, 
а й посідає проміжну позицію між ними, охо-
плюючи землеохоронну складову, яка вклю-
чає механізми моніторингу та оцінки земель-
них ресурсів, а також фінансові механізми 
відшкодування збитків навколишньому сере-
довищу.  
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Abstract.  
Poltavets A. Institutional principles of building land resources management mechanisms in the manage-

ment system of agricultural enterprises. 
The article considers the institutional foundations of creating land resources management mechanisms in the man-

agement system of agrarian enterprises. Modern conditions require the development of new conceptual approaches to the 
implementation of land resource management processes based on taking into account the conditions of transformation of 
land ownership relations, the requirements of ensuring sustainable development and modern trends of strengthening the 
role of management bodies. It was outlined that the current situation requires the active development of the land manage-
ment system and management of agrarian enterprises, which are the main economically important subjects of land relations. 
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It was emphasized that such a management system of agrarian enterprises should combine the functions of value monitoring 
of the land market, efficiency analysis land use and a set of measures for the rehabilitation of existing land resources as 
mechanism elements of sustainable land use. It is proposed that elements of the mechanism for ensuring sustainable land 
use, as the institutional toolkit of the land resources management mechanism in the management system of agrarian enter-
prises, should include not only the economic and ecological components, but also the land protection component occupying 
an intermediate position between them, which includes mechanisms for monitoring and evaluating land resources, as well 
as financial compensation mechanisms for damage to the environment. As part of measures to implement the principles of 
sustainable land use, the land resources management mechanism in the management system of agrarian enterprises, four 
groups of largely interrelated measures to improve the use of land resources can be distinguished: improving the state of 
land resources of agrarian enterprises (fighting against erosion, organic fertilizers, various type of reclamation, etc.); limit-
ing the influence of non-agricultural industries, sharply reducing the removal of land from agricultural turnover, compen-
sation of losses from non-agricultural users, reduction of pollution of land resources; rationalization of the use of the land 
fund from the view point of the final results of agricultural production; use of vacant land suitable for agricultural purposes. 

Keywords: land resources, land relations, management of agrarian enterprises, management of land resources, 
management mechanism. 
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЩОДО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 
 

 

Літвінов Д. О., Денисюк Т. В. Кластерний підхід щодо розвитку аграрних підприємств регіону. 
Державна кластерна політика в основному спрямована на підтримку перспективних промислово розвине-

них кластерів, але в її фокус має входити в тому числі та підтримка малого та середнього бізнесу, особливо по-
тенційно перспективного для активного впровадження інновацій, а також розвитку сільського господарства та 
загалом сфери агропромислового комплексу. Розвиток кластерів стає способом підвищення конкурентоспромож-
ності регіонів. На можливість формування кластеру впливає географія регіону, секторальні переваги його еконо-
міки, а також вигодонабувачі державної або регіональної фінансової підтримки (учасники кластера) за умови їхньої 
внутрішньої співпраці . У сформованій структурі сільськогосподарського виробництва криється не лише низька 
конкурентоспроможність багатьох видів сільськогосподарських товарів, а також можливості ефективної коопе-
рації сільськогосподарських організацій, селянських (фермерських) господарств та господарств населення. Класте-
рний підхід до організації сільськогосподарського виробництва слід розглядати як сучасний спосіб підвищення кон-
курентоспроможності підприємств різної організаційної форми, що забезпечує соціально-економічний розвиток 
територій. Саме конкуренцію слід вважати базисом у структурі механізму формування кластера, тому що її 
недооцінена роль гальмуватиме сам процес кластероутворення. Всі елементи механізму формування кластеру 
взаємопов'язані, між ними простежується тісний зв'язок та проглядається значний вплив один на одного. Прос-
тежується загальна цільова спрямованість усіх взаємопов'язаних елементів у механізмі формування кластера – 
реалізація економічних інтересів усіх учасників кластера, а також вичерпання кластерного потенціалу території. 
Особливу увагу в кластері має бути приділено виробництву продукції, потенційно конкурентоспроможної на мі-
сцевому, регіональному, а також національному та глобальному ринках 

Ключові слова: аграрна сфера; кластер; конкуренція, кластерний підхід; економічний розвиток; регіональні 
особливості. 

 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді Сучасні трансформаційні перетворення 
в аграрній сфері вимагають пошуку нових рі-
шень, які засновані на знаннях та досягненнях 
економіки та світовому досвіді. Український 
аграрний сектор із потенціалом виробництва, 
що значно перевищує потреби внутрішнього 
ринку, є ланкою, що, з одного боку, може 
стати локомотивом розвитку національної 
економіки та її ефективної інтеграції у світо-
вий економічний простір, а з іншого – зрос-
тання доходів сільського населення, задіяного 
в аграрній економіці, що становить третину 
всього населення країни, може дати мультип-
лікативний ефект у розвитку інших галузей 
національної економіки [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій Основні теоретичні положення кластері-
зації економіки та її ролі в інноваційному ро-
звитку були розроблені відомими 
зарубіжними вченими: М. Кітінгом, Дж. Клег-
гом, А. Маршаллом, П. Кругманом, М. Порте-
ром, В. Прайсом, А. Ругманом, П. Самуельсо-
ном та іншими.[2-5] В Україні також постійно 
зростає інтерес до проблем формування та 

функціонування кластерних утворень, роз-
витку кластерних технологій, у результаті 
чого з’явилася низка робіт вітчизняних дослі-
дників, серед яких відзначимо роботи О. 
Амоші, В. Гейця, Я. Жаліла, М. Кизима, Д. 
Лук’яненка, В. Оскольського, А. Поручника, 
В. Сизоненка  та інших. Як зарубіжні, так і ві-
тчизняні дослідники все більше уваги приді-
ляють питанням економічного розвитку на 
основі міжрегіональної кластеризації, що 
обумовлюється можливістю підвищення кон-
курентоспроможності держави і окремих її 
регіонів за рахунок інтеграції виробничих і 
забезпечуючих (інфраструктурних) підпри-
ємств в одне ціле для сумісного досягнення 
поставлених цілей. Однак науково-прикла-
дна діяльність у цьому напрямі на сьогодні 
розвинена недостатньо. 

Формулювання цілей статті - дослі-
дити кластерний підхід щодо розвитку агра-
рних підприємств регіону, виокремити його 
особливості, перспективи та основні на-
прями. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження У сучасній світовій економіці процес 
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кластеризації є загальновизнаним і викорис-
товується з 70-х років минулого століття. Пер-
шим розробником теорії кластера є М. Пор-
тер– це сформована за географічною 
ознакою група взаємозалежних компаній, ор-
ганізацій і асоційованих інституцій, які 
пов’язані спільними цілями і доповнюють 
одна одну [2]. 

Кластер – це галузеве, територіальне та 
добровільне об'єднання організацій, які тісно 
співпрацюють між собою, а також з іншими 
суб’єктами в ланцюжку створення цінності з 
метою підвищення конкурентоспроможності 
власної продукції, її експорту й сприяння 
економічному розвитку регіону. Кластерні 
структури включають в себе як створені клас-
тери, так і інші об’єднання підприємств (не-
формальні), які формально не є кластерами, 
але відповідають основним ознакам класте-
ризації: спільна спеціалізація, концентрація, 
високий рівень конкурентоспроможності, 
комплексність (співпраця бізнесу, науки, 
влади) 

Під регіональним аграрним кластером 
(РАК) розуміємо організаційну форму (мере-
жеву структуру) консолідації зусиль підпри-
ємств та організацій конкретного регіону, 
спрямованих на забезпечення його продово-
льчої безпеки. 

Найважливішим системним елементом 
механізму кластероутворення є конкуренція. 
Не маючи конкуренції, регіональна еконо-
міка не може ефективно використати наяв-
ний кластерний потенціал. Прагнення роз-
ширення меж господарської діяльності 
визначає вигоди входження до кластеру для 
підприємств та організацій. Зростання конку-
рентоспроможності - це найголовніший мо-
тив у віданні економічної діяльності, саме 
його хочуть досягти учасники кластеру, здій-
снюючи свою господарську діяльність у ме-
жах кластерної освіти. Вміння конкурувати 
як засіб універсально підходить у досягненні 
поставлених цілей, як спосіб допомагає заве-
ршувати намічені завдання та виконувати ці-
льові показники. Випробовуючи «зобов'язую-
чий» характер конкуренції у собі, 
господарюючі суб'єкти прагнуть взаємовигід-
ному співробітництву у вигляді об'єднання 
зокрема й у формі кластерного освіти. Це не 
тільки не дає їм можливості втратити свої 
конкурентні переваги, а навпаки, сприяє 
придбанню нових конкурентні можливості. 
Обмін найкращими практиками працює під-
вищення загального рівня конкурентоспро-
можності всіх учасників утвореного кластера. 
Тому саме конкуренцію слід вважати базисом 
у структурі механізму формування кластера, 

тому що її недооцінена роль гальмуватиме 
сам процес кластероутворення. 

Кластери виникають самостійно, проте 
інтенсивність цього процесу залежить від 
створених центральними та регіональними 
органами влади умов.  

По-перше, актуальним та важливим є 
створення сприятливого середовища для 
створення та функціонування кластерів. Пе-
редумовами для цього є: сформована норма-
тивно-правова база; розподіл повноважень 
між центральними та регіональними ор-
ганами влади щодо проведення кластерної 
політики; Національний інститут стратегіч-
них досліджень взаємопов’язані державні, га-
лузеві та регіональні програми (стратегії) ро-
звитку, зокрема щодо створення та 
ефективного функціонування кластерів.  

По-друге, необхідне стимулювання 
процесів розвитку кластерів. Воно може здій-
снюватись як через пряму фінансову підтри-
мку кластерних ініціатив, так і через непрямі 
механізми. Непряме стимулювання може 
здійснюватись в рамках загальнонаціональ-
них, галузевих та регіональних стратегій, зо-
крема стратегій смартспеціалізації регіонів і 
територіальних громад; стратегій підтримки 
малого та середнього бізнесу (основний еле-
мент підприємницької ініціативи та базового 
елементу створення кластерів); підтримку те-
хнологічних трансформацій та суттєвої моде-
рнізації існуючих виробництв; проведення 
конкурсів, спрямованих на розвиток компете-
нцій, навчання, проведення інформаційних 
компаній, фінансування профільних фунда-
ментальних досліджень та розробок; спри-
яння виходу на експортні ринки та збіль-
шення участі в глобальних ланцюгах доданої 
вартості (інтернаціоналізація кластерних іні-
ціатив).  

По-третє, рушієм створення кластерів є 
ефективна смарт-спеціалізація регіонів і те-
риторіальних громад. Смарт-спеціалізація та 
кластеризація мають спільних стейкхолдерів 
(бізнес, наука, влада, громада). Їх спільними 
ознаками є орієнтація на інноваційний роз-
виток, спрямованість на підвищення регіона-
льної конкурентоспроможності та збіль-
шення участі регіонів у глобальних ланцюгах 
доданої вартості. Інтенсивний розвиток клас-
терів є одним з основних критеріїв успішної 
смарт-спеціалізації регіонів і територіальних 
громадських питань. 

Власне, кластери та кластерні технології 
дають змогу підвищити ефективність вироб-
ництва та продуктивність праці за рахунок 
просування інновацій, більшого доступу до 
постачальників та інформації. Відтак, 
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ефективність кластеризації визначається тим, 
що долається вузькогалузева спеціалізація аг-
рарної сфери регіону. Кластеризація дає 
змогу державі сформувати багатовекторний 
підхід до розвитку регіону, враховуючи наяв-
ний потенціал кожного підприємства. Вона 
об’єднує промислову та регіональну полі-
тику, сприяє розвитку малого та середнього 
бізнесу, залученню внутрішніх та іноземних 
інвестицій тощо. 

«Включення» аграріїв до складу клас-
тера, безумовно, дозволить помітно підви-
щити ефективність сільськогосподарського 
виробництва як на рівні підприємства, так і 
на рівні регіону загалом. 

Аграрний кластер – сукупність підпри-
ємств та організацій, об'єднаних за принци-
пом належності до виробництва конкретного 
виду сільськогосподарської продукції. 

Ядро кластера – підприємство чи орга-
нізація, характеризується максимальним (по-
рівняно з іншими учасниками кластеру) 
інноваційним потенціалом. Під інновацій-
ним потенціалом розуміємо сукупність фак-
торів (організаційних, управлінських, вироб-
ничих, трудових та ін.) що дозволяє його 
власнику (при їх максимальній мобілізації) 
реалізувати якийсь інноваційний проект 
(ідею). 

Формування та розвиток кластерів не-
можливі без державної підтримки шляхом ко-
ординації діяльності усіх учасників різних 
організаційно-правових форм. Зокрема, в 
усіх країнах ЄС діють державні програми ро-
звитку кластерних формувань, особливо в ін-
новаційній та аграрній сферах, що сприяє 
підвищенню рівня конкурентоспроможності 
галузей та нерозривній дії ланцюга «наука 
(освіта) – виробництво» [6]. 

З метою більш повного розуміння слаб-
ких та сильних сторін регіону для форму-
вання кластерних структур необхідно прове-
сти аналіз за такими напрямами:  

- з’ясувати кількість працівників і уста-
нов, що беруть участь у даному секторі про-
гнозованого кластера; 

- виявити питому вагу локальних секто-
рів в кластері та їх питому вагу в регіоні, кра-
їні; 

- визначити співвідношення витрат і до-
ходів по всьому ланцюгу технологічного про-
цесу, тобто від постачання сировини до реа-
лізації продукції; 

- визначити темпи зростання клас-
тера [7]. 

Пропонуємо процес формування мо-
делі регіонального аграрного кластера 

регіону (початковий сегмент кластерної ініці-
ативи) розбити на чотири етапи. 

Етап 1. Оцінка стартових передумов для 
формування кластеру наступним критеріям: 
наявність конкурентоспроможних, іннова-
ційно- активних підприємств; наявність кон-
курентних переваг для розвитку кластера; ге-
ографічна концентрація; широкий набір 
потенційних учасників та наявність «критич-
ної маси»; потенціал можливості взаємодії 
між учасниками кластеру. 

Етап 2. Обґрунтування оптимальної 
структури кластера, яка залежить від страте-
гічних завдань, планованих видів діяльності 
та системи сільського 
територіального планування 

Стратегічними завданнями регіональ-
ного аграрного кластеру є: активізація впро-
вадження у практику сільськогосподарського 
виробництва принципів сталого розвитку 
(перехід на соціально орієнтовані, ресурсо-
зберігаючі, енергоефективні, екологічно без-
печні технології виробництва) та забезпе-
чення (виходячи з аграрного потенціалу) 
продовольчої безпеки регіону. 

Після визначення пріоритетних напря-
мків (галузей) розвитку аграрного сектору 
економіки (на основі комплексного аналізу 
проблем, тенденцій та перспектив) необхідно 
(у рамках субкластерів) розрахувати кількість 
потенційних учасників. 

Етап 3. Конкретизація пріоритетних на-
прямків концентрації зусиль провідних клас-
терів-супутників. Для виконання цього етапу 
повинні бути формульована місія та відпо-
відна їй мета створення регіонального аграр-
ного кластера, систематизовано інноваційні 
технології організації та управління аграр-
ним бізнесом, застосування яких вимагає про-
ходження адаптаційної стадії (з урахуванням 
специфіки сільськогосподарського виробни-
цтва конкретного регіону), заснованої на фо-
рмуванні законодавчої та наукової бази. 

Місія РАК полягає у сприянні сталому 
розвитку сільського господарства на основі 
максимізації використання аграрного потен-
ціалу регіону  

Мета створення РАК - підвищення ком-
плексної (соціо-економіко-екологічної) ефек-
тивності розвитку сільського господарства 
області на основі синергетичного підходу 

Етап 4. Оцінка ризиків та інтегрального 
ефекту проекту формування регіонального 
аграрного кластера (стабільного розвитку 
сільського господарства). Цей етап є одноча-
сно найважливішим та проблемним у сфері 
наукового забезпечення. 



Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 4 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 59 ~ 

Оцінка ризиків проекту. проблематики 
сталого розвитку сільського господарства 
(рис. 1). Виявлення ступеня впливу (рівня не-
безпеки) ризиків на процес переходу сільсь-
кого господарства регіону на сталий шлях ро-
звитку проводиться з урахуванням 
експертної оцінки. Для оцінки ступеня 
впливу (Рівня небезпеки) ризику кожному 
експерту пропонується оцінити ризиковий 
фактор за наступною бальною шкалою: низь-
кий рівень небезпеки ризику – 1-3 бали; сере-
дній рівень небезпеки ризику – 4-7 балів; ви-
сокий рівень ризики – 8-10 балів. Для якісної 
оцінки ризиків інтегральні бальні оцінки 

повинні бути переведені у відсоткове став-
лення до максимуму. Максимальна оцінка 
одного фактору – 10 балів, максимальна оці-
нка за групам визначається за допомогою 
твору максимальної оцінки фактору на кіль-
кість факторів. Підсумкова максимальна оці-
нка ризикового поля становить 230 балів (23 
фактори по 10 балів кожен). Діапазони пере-
ведення кількісної оцінки ризику до якісної: 
0-15 (Низький, незначний); 16-25 (середній, 
допустимий); 26-35 (вище середнього, допус-
тимий); 36-45 (високий, допустимий); 46 і 
вище (катастрофічний, неприпустимий).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фактори ризиків сталого розвитку сільського господарства регіону 
*Джерело: складено автором  

 

Оцінка інтегрального ефекту проекту. 
Обґрунтування комплексних характеристик 
ефекту і особливо ефективності різноманіт-
них концепцій, програм та проектів, реаліза-
ція яких спрямована на забезпечення про-
цесу переходу сільського господарства на 
шлях сталого розвитку, в даний час є най-
більш проблемною сферою, як з теоретичної, 
і з методичної точок зору. 

На рівні регіону цей важливий підхід до 
оцінки комплексного ефекту від проекту 
може бути ускладнений відсутністю належ-
ної кількості експертів, що однаково володі-
ють здатністю до довгострокового бачення 
кон'юнктури продовольчого ринку, які 

знають принципи сталого розвитку і при 
цьому глибоко розуміють специфіку аграр-
ного виробництва, його тенденції та про-
блеми. 

Погоджуємося із твердженням Русана 
В.М., Собкевича О.В., Юрченко А.Д., що роз-
виток аграрних кластерів в Україні можуть 
ускладнювати такі чинники:  

- недосконалість законодавчої бази фу-
нкціонування кластерів і, як наслідок, відсут-
ність підтримки кластерних ініціатив аграр-
них підприємств із боку держави;  

- слабкість діючих аграрних кластерів 
через низький рівень конкуренції на внутрі-
шньому ринку, 

Природно-кліматичні та екологічні ризики 
• зміна клімату (посуха, похолодання); 
•  зниження ґрунтової родючості; 
•  продовження технічної деградації систем 
• зберігання та обробки відходів від сільськогосподарської діяльності; 
•  низький рівень використання ефективних енерго- та екологічних агротехнологій; 
• екологічний опортунізм жителів регіону 

Кон’юнктурні ризики 
• неадекватність загальнодержавної аграрної політики вимог часу; 
• індиферентність до необхідності досягнення комплексної (соціо-еколого-економічної) ефе-

ктивності аграрного виробництва;  
• низькі темпи формування та розвитку ринку екологічних продуктів харчування. 

Фінансово-економічні та організаційно-управлінські ризики 
•  необґрунтовано низький рівень фінансової держпідтримки проекту; 
•  бюрократичні бар'єри реалізації проекту; 
•  погіршення інвестиційного клімату в АПК регіону; 
•  низький рівень реалізації інноваційного потенціалу АПК області; 
•  інерційність мислення керівників підприємств АПК області; 
•  неефективний менеджмент проекту. 

Соціальні та кадрові ризики 
• зниження рівня життя населення; 
• посилення проблем соціальної дискримінації сільських мешканців; 
•  погіршення демографічної ситуації в регіоні; 
•  низький рівень професійної підготовки молодих спеціалістів-аграріїв; 
•  відсутність ефективних заходів стимулювання працівників до високопродуктивної праці; 
•  активізація проявів форм «тихого» соціального протесту серед мешканців села. 
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 - ризик утратити право на одержання 
аграрним підприємством пільг та дотацій за 
будь-яких організаційних чи виробничих 
змін;  

- брак іноземних інвестицій та венчур-
ного капіталу, які є важливим джерелом роз-
витку кластерів у розвинутих країнах;  

- відсутність єдиної систематизованої ін-
формаційної бази про існуючі та потенційні 
кластери, що перешкоджає створенню у сус-
пільстві розуміння переваг кластерних об’єд-
нань, а також цілісної картини функціону-
вання та результатів діяльності вже існуючих 
в Україні аграрних кластерів [8]. 

Перевагами вступу до кластеру для під-
приємств учасників є: наявність загальної си-
ровинної бази, ринків збуту, вільний обмін 
інформацією та знаннями, поява зручного 
механізму взаємодії з адміністрацією регіону, 

модернізація об'єктів інфраструктури, мож-
ливість диверсифікації діяльності. Все це за-
безпечує зниження ризику залежності від зо-
внішніх та внутрішніх умов (сезонність, 
природно-кліматичні умови і т.п.), що у свою 
черга дозволяє збільшити обсяги виробниц-
тва та скоротити собівартість продукції. 

Висновки з даного дослідження Клас-
терний підхід до організації господарської ді-
яльності в сучасних умовах стає визначаль-
ним у глобальному конкурентному 
середовищі, що дає переваги господарюючим 
суб'єктам через синтез управління та само-
врядування, державного регулювання та са-
моорганізації, локалізації та широкої міжна-
родної кооперації, підвищує 
конкурентоспроможність фірм, що входять 
до кластеру і організацій, стимулюючи у бік 
інноваційного розвитку. 
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Abstract.  
Litvinov D., Denysiuk T. Cluster approach to the development of agricultural enterprises in the region. 
State cluster policy is mainly aimed at supporting promising industrial clusters, but its focus should include sup-

porting small and medium-sized businesses, especially potentially promising for active innovation, as well as the 
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development of agriculture and agro-industrial complex. Cluster development is becoming a way to increase the competi-
tiveness of regions. The possibility of cluster formation is influenced by the geography of the region, sectoral advantages of 
its economy, as well as beneficiaries of state or regional financial support (cluster members) subject to their internal coop-
eration. The current structure of agricultural production includes not only the low competitiveness of many types of agri-
cultural goods, but also the possibility of effective cooperation of agricultural organizations, peasant (farmer) farms and 
households. The cluster approach to the organization of agricultural production should be considered as a modern way to 
increase the competitiveness of enterprises of various organizational forms, ensuring the socio-economic development of 
territories. Competition should be considered the basis in the structure of the cluster formation mechanism, because its 
underestimated role will slow down the process of cluster formation. All elements of the cluster formation mechanism are 
interconnected, there is a close connection between them and a significant impact on each other. The general target orien-
tation of all interconnected elements in the cluster formation mechanism is traced - realization of economic interests of all 
cluster participants, as well as exhaustion of cluster potential of the territory. The cluster should pay special attention to 
the production of products that are potentially competitive in local, regional, as well as national and global markets. 

Key words: agrarian sphere; cluster; competition, cluster approach; economic development; regional features. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УКРАЇНІ 

 
 

Романенко С. С. Регіональні пріоритети спортивно-оздоровчої діяльності в Україні.  
Реформа децентралізації дає можливість місцевим органам влади, не очікуючи вказівок від вищих інститу-

цій, виявляти ініціативу, планувати та розвивати спортивно-оздоровчу діяльність на свої територіях. Варто 
зазначити, що на сьогодні рівень розвитку фізкультури і спорту, а також самої спортивної індустрії є одним з 
критеріїв формування конкурентних переваг, що свідчить про якість життя населення у регіоні та стимулює 
розвиток людського потенціалу, сприяє активізації міжрегіональних та міжнародних контактів, слугує одним із 
засобів мобілізації населення та створення позитивного соціального клімату, стимулює розвиток супутніх сфер, 
зокрема туризму.  

Метою статті є дослідження регіональних пріоритетів розвитку спортивно-оздоровчої діяльності в Ук-
раїні. 

Результати. Досліджено регіональні пріоритети розвитку спортивно-оздоровчої діяльності в Україні. Ана-
ліз обсягів фінансування фізкультури і спорту показав різноспрямованість тенденцій, що спостерігалися у регіо-
нах. У більшості регіонів обсяги фінансування даної сфери скоротилися у 2020 році порівняно з попереднім періо-
дом. Визначено, що більш, ніж на 15% скоротилося фінансування досліджуваної сфери в Кіровоградській (-74%), 
Тернопільській (-35,2%), Черкаській (-29,5%) та Рівненській областях. У той же час збільшилося фінансування в 
Донецькій (+46%), Запорізькій (+53,7%), Івано-Франківській (+30%) та Чернігівській (+14%). В інших регіонах 
зміни у фінансуванні протягом року не настільки суттєві.  

Висновки. Наголошено, що незважаючи на структуру фінансування, розвиток спортивно-оздоровчої сфери 
наразі залежить насамперед від діючої гуманітарної політики та фінансової спроможності регіонів щодо її реалі-
зації. Проаналізовано, що у 2020 році найвищим є рівень фінансової незалежності у фінансування сфери фізкуль-
тури і спорту у Київській, Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях, де понад 90% бюджету спорту 
фінансується за рахунок коштів місцевих громад. Найбільш успішними у контексті залучення позабюджетних 
коштів на розвиток спорту є Хмельницька, Запорізька, Рівненська, Одеська та Донецька області, у яких понад 5% 
надходжень забезпечуються із зовнішніх джерел. Основними регіональними пріоритетами розвитку спортивно-
оздоровчої діяльності в сучасних умовах є: створення нових спортивних об’єктів, завершення розпочатих у попе-
редніх періодах робіт з будівництва та реконструкції спортивних об’єктів, які виконувалися за рахунок субвенцій 
з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / реконструкцію палаців спорту та спортивних ба-
сейнів.  

Ключові слова: регіональні пріоритети, спортивно-оздоровча діяльність, фінансування фізкультури і спорту, 
молодь.  

 

Постановка проблеми. Реформа децен-
тралізації дає можливість місцевим органам 

влади, не очікуючи вказівок від вищих інсти-
туцій, проявляти ініціативу, планувати та 
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розвивати спортивно-оздоровчу діяльність на 
своїх територіях. Варто зазначити, що на сьо-
годні рівень розвитку фізкультури і спорту, а 
також самої спортивної індустрії є одним з 
критеріїв формування конкурентних переваг, 
що свідчить про якість життя населення у ре-
гіоні та стимулює розвиток людського потен-
ціалу, сприяє активізації міжрегіональних та 
міжнародних контактів, слугує одним із засо-
бів мобілізації населення та створення позити-
вного соціального клімату, стимулює розвиток 
супутніх сфер, зокрема туризму. Окрім того, 
наявність та будівництво сучасних об’єктів ін-
фраструктури у регіоні створює мультипліка-
тивний ефект для інвестування у розвиток ін-
ших інфраструктур (туристичної, фінансової, 
інфраструктури зв’язку), що позначається на 
розвитку інвестиційного потенціалу регіону 
загалом, зростанні кількості робочих місць та 
бізнес-активності. 

Основним завданням регіонального уп-
равління сферою спортивно-оздоровчої дія-
льності є забезпечення на відповідній терито-
рії ефективної реалізації державної політики 
та Стратегії розвитку фізкультури і спорту з 
урахуванням регіональних чинників та особ-
ливостей, збалансування історичного досвіду 
та сучасних інноваційних тенденцій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження розвитку спортивно-оздо-
ровчої діяльності в Україні попередньо дослі-
джували відомі вчені, зокрема: К. Богатирьов, 
І. Бошинда, І. Іртищева, Ю. Наумко, М. Стег-
ней, Р. Сіренко, В. Солопенко, М. Третьякова, 
І. Лапичка, С. Цимбалюк та ін. В сучасних 
умовах пандемії постає питання щодо погли-
блення дослідження регіональних пріорите-
тів розвитку спортивно-оздоровчої діяльності 
в Україні як основ зміцнення здоров’я насе-
лення. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження регіональних пріорите-
тів розвитку спортивно-оздоровчої діяльності 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблемними питаннями розвитку 
спортивної інфраструктури у регіонах зали-
шається їх технічний стан, диверсифікова-
ність за видами спортивної діяльності, недо-
статній рівень використання наявного 
потенціалу, невідповідність соціальним пот-
ребам та сучасним трендам розвитку спорту. 

Як зазначають експерти Українського 
інституту майбутнього, «Загальна кількість 
спортивних споруд охоплює також інфра-
структуру навчальних закладів (спортзали, 
поля), яка використовується неефективно – 
тільки учнями (студентами) у навчальний 

час, для громадського користувача вони за-
блоковані. Інфраструктура для професій-
ного спорту не використовується для фізич-
ної активності й аматорського спорту. До того 
ж, за методологією Мінспорту, якщо спортив-
ний майданчик має футбольне поле, турніки, 
бігову доріжку – все це враховується як різні 
спортивні споруди і дублюється в різних гру-
пах інфраструктури, тобто фактично кіль-
кість спортивних споруд в Україні набагато 
менше, ніж 95 тис. Важливою є якість інфра-
структури. ДЮСШ, школи вищої майстерно-
сті і більшість інших споруд залишилися у 
спадок від СРСР – їх багато, але стан інфра-
структури незадовільний, обладнання та самі 
будівлі вимагають модернізації» [1]. 

Базовим орієнтиром розвитку спорти-
вно-оздоровчої діяльності у регіонах є забез-
печення умов для спортивних занять людей з 
раннього дитинства, виховання у молоді лю-
бові до спорту та культивування престижно-
сті спорту, формування відповідної куль-
тури, що здійснює вплив на вибір людини 
протягом усього життя. 

Як зазначає науковець Сіренко Р. Р., 
«фізична культура і масовий спорт мають 
бути обов’язковим компонентом середньої та 
вищої освіти і забезпечити всебічній розвиток 
особистості. Обов’язком вищих навчальних 
закладів є створення умов для фізичного ви-
ховання студентів, здійснення спортивно-ма-
сової та фізкультурно-оздоровчої роботи. За-
няття фізичною культурою і спортом 
повинне здійснюватися відповідно до навча-
льних програм і стандартів, а спортивні зма-
гання бути невід’ємною складовою навчаль-
ного процесу. Медичне та кадрове 
забезпечення навчально-виховного процесу, 
моніторинг фізичного стану та здоров’я мо-
лоді є важливими напрямами роботи з розви-
тку шкільної та студентської фізичної куль-
тури та спорту» [2]. 

Аналізуючи рівень залученості молоді 
до занять фізкультурою і спортом у закладах 
освіти (дошкільної, середньої, професійно-те-
хнічної та вищої), слід зазначити порівняно 
низький відсоток охоплення молодшого по-
коління фізичною активністю та наявність 
регіональних асиметрій за даним показни-
ком (рис. 1.). 

Найвищий рівень залученості молоді до 
спортивно-оздоровчої діяльності (понад 75% 
всі учнів, студентів та вихованців) спостеріга-
ється у Херсонській, Одеській, Вінницькій та 
Івано-Франківські областях. Найнижчими 
(менше 30%) є показники майже половини ре-
гіонів України. Такі диспропорції свідчать 
про недостатню увагу, що приділяється 
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розвитку фізкультурно-спортивного вихо-
вання як у розрізі регіонів, так і у різних за-
кладах освіти. Вирішення даної проблеми по-
требує розроблення дієвих регіональних 

програм розвитку спортивно-оздоровчої дія-
льності, належного фінансового і кадрового 
забезпечення та моніторингу. 

 

Рис. 1. Питома вага молоді, що займається спортивно-оздоровчою діяльністю у закладах 
освіти по регіонах, % 

 

Безумовно, однією з базових проблем, 
що стримує активізацію та розвитку процесів 
спортивно-оздоровчої діяльності у всіх сфе-
рах людського розвитку, є другорядність да-
ної проблематики у порядку денному сучас-
них проблем регіонального управління, 
відсутність чіткого розподілу повноважень та 
завдань у сфері фізкультури і спорту між різ-
ними інституціями та недостатній рівень фі-
нансового забезпечення. 

Як зауважує Солопенко В. В., «за обся-
гами річних видатків з усіх джерел фінансу-
вання з розрахунку на одну особу Україна 
майже у 30 разів поступається Фінляндії, у 15 
разів – Японії та Австралії, у 10 разів – Німеч-
чині. На розвиток фізичної культури і спорту 
традиційно виділяється з державного 

бюджету 0,5%, а з регіональних – 1,5-2% від їх 
видаткової частини, що у 3-4 рази менше се-
редньоєвропейських показників [3]. 

В Україні бюджетне фінансування 
спортивно-оздоровчих послуг, що являє со-
бою надання з бюджету у безповоротному по-
рядку коштів на видатки, пов’язані із здійс-
ненням державних замовлень, виконанням 
державних спортивно-оздоровчих програм, 
утриманням державних і комунальних уста-
нов та організацій спортивно-оздоровчого ха-
рактеру, ґрунтується на двох основних прин-
ципах: плановості виділення та цільовому 
характері використання коштів [4, с. 98]. 

В умовах децентралізації значна час-
тина коштів державного бюджету на розви-
ток спортивно-оздоровчої діяльності 
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перерозподіляється через бюджети територі-
альних громад. Так, у 2020 роцi фінансування 
спортивно-оздоровчої діяльності (82% кош-
тів) здійснювалося через місцеві бюджети, у 
тому числі 76% – через бюджети об’єднаних 
територіальних громад. Порівняно з попере-
днім 2019 роком, питома вага прямого бюдже-
тного фінансування загалом по регіонах ско-
ротилася з 14 до 12%.  

Ще однією тенденцією, що спостеріга-
ється у фінансуванні розвитку спорту в регіо-
нах, є скорочення обсягів та питомої ваги по-
забюджетних коштів у структурі джерел. 
Зокрема, лише а 2019-2020 роки загальний об-
сяг позабюджетного фінансування скороти-
вся на 247155,9 тис грн, а його питома вага у 
структурі фінансування взагалі по регіонах з 
6,8 до 4,1%. Серед іншого, це пов’язано насам-
перед з карантинними обмеженнями, що зу-
мовили суттєве скорочення прибутків спор-
тивних організацій від продажу квитків, 
організації масових спортивних заходів та 
отримання виплат за рекламу. Також скоро-
чення позабюджетних надходжень свідчить 
про неефективність економічної політики та 

діючих організаційно-правових механізмів 
регулювання відносин на ринку спортивної 
індустрії. У розрізі регіонів у 2020 році спос-
терігаються різні структурні співвідношення 
основних джерел фінансування сфери фізку-
льтури і спорту. Обсяги та структура фінан-
сування фізкультури і спорту у регіонах Ук-
раїни наведено у табл. 1.  

Аналізуючи обсяги фінансування фіз-
культури і спорту, можна зробити висновок 
щодо різноспрямованості тенденцій, що спо-
стерігалися у регіонах. У більшості регіонів 
обсяги фінансування даної сфери скороти-
лися у 2020 році порівняно з попереднім пері-
одом. Більш ніж на 15% скоротилося фінансу-
вання досліджуваної сфери в 
Кіровоградській (-74%), Тернопільській (-
35,2%), Черкаській (-29,5%) та Рівненській об-
ластях. У той же час збільшилося фінансу-
вання в Донецькій (+46%), Запорізькій 
(+53,7%), Івано-Франківській (+30%) та Черні-
гівській (+14%). В інших регіонах зміни у фі-
нансуванні протягом року не настільки сут-
тєві.  

Таблиця 1 
Фінансування фізкультури і спорту у регіонах України у 2020 році 

 Регіони 

Використано 
коштів, усього 

Приріст 
% до 2019 

У тому числі, % 

Державного 
бюджету 

Місцевих 
бюджетів 

Позабюджетних 
надходжень 

Вінницька 350725,8 8,2 17,8 79,5 2,7 
Волинська 251249,4 -2,4 11,6 86,8 1,6 
Дніпропетровська 1287661,0 3,6 9,9 86,6 3,4 
Донецька 1049843,0 46,8 13,6 80,9 5,5 
Житомирська 277954,6 5,7 11,7 88,3 0,0 
Закарпатська 208893,8 13,6 25,2 74,3 0,5 
Запорізька 513985,6 53,7 21,7 72,5 5,8 
Iвaнo-Фpaнкiвськa 241168,4 30,9 15,4 84,5 0,1 
Київська 402584,7 -0,1 1,9 98,1 0,0 
Кіровоградська 50291,7 -74,3 6,8 91,5 1,7 
Луганська 210880,2 2,3 27,3 71,2 1,5 
Львівська 484435,3 1,4 17,4 78,2 4,4 
Миколаївська 309851,2 9,0 6,9 91,1 2,0 
Одеська 445701,3 17,9 8,2 84,9 6,8 
Полтавська 346945,7 -2,7 8,3 90,7 1,1 
Рівненська 347629,4 -19,7 26,7 66,8 6,5 
Сумська 222292,6 6,9 9,5 88,6 1,9 
Тернопільська 129677,1 -35,2 2,0 96,6 1,4 
Харківська 772547,5 -9,1 9,6 89,5 0,8 
Херсонська 238811,8 9,0 1,3 93,9 4,7 
Хмельницька 186506,3 -3,3 26,6 62,9 10,5 
Черкаська 194798,0 -29,5 11,6 86,9 1,6 
Чернівецька 115247,8 6,4 2,1 96,3 1,6 
Чернігівська 242876,2 14,1 19,4 76,9 3,7 

*Джерело: розраховано автором за даними [5]  
 

Зважаючи на структуру фінансування, 
розвиток спортивно-оздоровчої сфери наразі 
залежить насамперед від діючої гуманітарної 
політики та фінансової спроможності 

регіонів щодо її реалізації. У 2020 році найви-
щим є рівень фінансової незалежності у фі-
нансуванні сфери фізкультури і спорту у Ки-
ївській, Тернопільській, Чернівецькій та 
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Херсонській областях, де понад 90% бюджету 
спорту фінансується за рахунок коштів місце-
вих громад. Найбільш успішними у контексті 
залучення позабюджетних коштів на розви-
ток спорту є Хмельницька, Запорізька, Рівне-
нська, Одеська та Донецька області, у яких 
понад 5% надходжень забезпечуються із зов-
нішніх джерел. 

На сучасному етапі ОТГ перейшли на 
прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом та мають право отримувати з дер-
жавного бюджету кошти на формування 
спортивної інфраструктури згідно з планом 
соціально-економічного розвитку територіа-
льної громади. Головним розпорядником ко-
штів на субвенцію є міністерство молоді і спо-
рту, що здійснює експертизу проєктів 
розбудови спортивної інфраструктури у гро-
мадах та приймає рішення щодо цільового 
направлення такої субвенції та її відповідно-
сті затвердженим урядом критеріям.  

Згідно з порядком надання у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток спортивної інфра-
структури, «Субвенція спрямовується на ви-
конання нових та завершення розпочатих у 
попередніх періодах робіт з будівництва та 
реконструкції об’єктів спортивної інфрастру-
ктури (багатофункціональних спортивних 
комплексів, спортивних залів для ігрових ви-
дів спорту, різних видів єдиноборств, плава-
льних спортивних басейнів, льодових арен, 
спортивних стадіонів, палаців спорту), що 
призначені для проведення всеукраїнських 
та міжнародних змагань, а також навчально-
тренувальних зборів для національних збір-
них команд з не менше ніж п’яти олімпійсь-
ких видів спорту за таких умов:1) для ство-
рення нових спортивних об’єктів: 

- співфінансування у 2021 році з місце-
вих бюджетів та позабюджетних коштів, не 
заборонених законодавством, в обсязі не 
менше ніж 10 відсотків загальної вартості ро-
біт з будівництва та реконструкції спортив-
них об’єктів, запланованих на перший рік; 

- наявність необхідних для проведення 
робіт документів, зокрема проєктно-кошто-
рисної документації, дозволу на виконання 
робіт з будівництва та реконструкції спорти-
вних об’єктів, експертного звіту, затвердже-
них в установленому порядку; 

- подання матеріалів щодо плану вико-
ристання коштів у 2021 році відповідно до за-
твердженого титулу спортивного об’єкта на 
проведення робіт з будівництва та реконс-
трукції; 

2) для завершення розпочатих у попере-
дніх періодах робіт з будівництва та 

реконструкції спортивних об’єктів, які вико-
нувалися за рахунок субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на будівниц-
тво/реконструкцію палаців спорту та спор-
тивних басейнів: 

- співфінансування у 2021 році з місце-
вих бюджетів та позабюджетних коштів, не 
заборонених законодавством, в обсязі не 
менше ніж 10 відсотків залишкової вартості 
робіт з будівництва та реконструкції спорти-
вних об’єктів; 

- подання фінансово-економічного об-
ґрунтування щодо подальшого плану розви-
тку та експлуатації спортивного об’єкта з ви-
значенням джерел фінансування на 
короткостроковий період (до трьох років); 

- подання матеріалів щодо використа-
них коштів та виконаних робіт з будівництва 
та реконструкції спортивних об’єктів у мину-
лих бюджетних періодах, включаючи докуме-
нти щодо проведення робіт з будівництва та 
реконструкції спортивних об’єктів, які були 
виконані за рахунок коштів місцевого бю-
джету, міжбюджетних трансфертів та інших 
джерел, не заборонених законодавством [6].  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Досліджено регіональні пріори-
тети розвитку спортивно-оздоровчої діяльно-
сті в Україні. Аналіз обсягів фінансування фі-
зкультури і спорту показав 
різноспрямованість тенденцій, що спостері-
галися у регіонах. У більшості регіонів обсяги 
фінансування даної сфери скоротилися у 
2020 році порівняно з попереднім періодом. 
Визначено, що більш ніж на 15% скоротилося 
фінансування досліджуваної сфери в Кірово-
градській (-74%), Тернопільській (-35,2%), 
Черкаській (-29,5%) та Рівненській областях. 
У той же час збільшилося фінансування в До-
нецькій (+46%), Запорізькій (+53,7%), Івано-
Франківській (+30%) та Чернігівській (+14%). 
В інших регіонах зміни у фінансуванні про-
тягом року не настільки суттєві.  

Наголошено, що незважаючи на струк-
туру фінансування, розвиток спортивно-
оздоровчої сфери наразі залежить насампе-
ред від діючої гуманітарної політики та фі-
нансової спроможності регіонів щодо її реалі-
зації. Проаналізовано, що у 2020 році 
найвищим є рівень фінансової незалежності 
у фінансування сфери фізкультури і спорту 
у Київській, Тернопільській, Чернівецькій та 
Херсонській областях, де понад 90% бюджету 
спорту фінансується за рахунок коштів місце-
вих громад. Найбільш успішними у контексті 
залучення позабюджетних коштів на розви-
ток спорту є Хмельницька, Запорізька, Рівне-
нська, Одеська та Донецька області, у яких 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20
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понад 5% надходжень забезпечуються із зов-
нішніх джерел. Основними регіональними 
пріоритетами розвитку спортивно-оздоров-
чої діяльності в сучасних умовах є: створення 
нових спортивних об’єктів, завершення роз-
початих у попередніх періодах робіт з 

будівництва та реконструкції спортивних 
об’єктів, які виконувалися за рахунок субвен-
цій з державного бюджету місцевим бю-
джетам на будівництво / реконструкцію па-
лаців спорту та спортивних басейнів. 
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Abstract.  
Romanenko S. Regional priorities of sports and health activities in Ukraine.  
The decentralization reform enables local authorities to take the initiative, plan and develop sports and health activ-

ities in their territories without waiting for instructions from higher institutions. It should be noted that today the level of 
development of physical culture and sports, as well as the sports industry itself, is one of the criteria for the formation of 
competitive advantages, which indicates the quality of life in the region and stimulates human development, promoting 
interregional and international contacts.  

The purpose of the article is to study the regional priorities for developing sports and health activities in Ukraine.  
Results. Regional preferences for developing sports and health activities in Ukraine are studied. Analyzing the vol-

umes of physical activities financing showed the divergence of the tendencies observed in the regions. 
In most regions, funding for this area decreased in 2020 compared to the previous period. It is determined that the 

funding of the researched sphere decreased by more than 15% in Kirovohrad (-74%), Ternopil (-35.2%), Cherkasy (-29.5%), 
and Rivne oblasts. At the same time, funding increased in Donetsk (+ 46%), Zaporizhzhia (+ 53.7%), Ivano-Frankivsk (+ 
30%) and Chernihiv (+ 14%). In other regions, changes in funding during the year are less significant. 

Conclusions. It was emphasized that despite the funding structure, sports and health development now depends 
primarily on the current humanitarian policy and the financial capacity of the regions to implement it. It is analyzed that 
in 2020 the highest level of financial independence in financing physical culture and sports is in Kyiv, Ternopil, Chernivtsi, 
and Kherson oblasts, where local communities finance more than 90% of the sports budget. The most successful in the 
context of attracting extra-budgetary funds for the development of sports is Khmelnytsky, Zaporizhzhia, Rivne, Odesa, and 
Donetsk oblasts, where more than 5% of revenues are provided from external sources. The main regional priorities for the 
development of sports and health activities in current conditions are: the creation of new sports facilities, completion of 
work started in previous periods on the construction and reconstruction of sports facilities, which were performed at the 
expense of subventions from the state budget to local budgets, sports and sports pools.  

Key words: regional priorities, sports and health activities, financing of physical activities and sports, youth. 
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МОНІТОРИНГ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА ХАРЧУВАННЯ В РАМКАХ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО В ГАЛУЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ  

 
 

Прохорчук С. В., Ягодзінська А. С., Хутак А. Ш. А., Моніторинг продовольчої безпеки та харчу-
вання в рамках порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.  

25 вересня 2015 року 193 держави-члени ООН прийняли Порядок денний сталого розвитку до 2030 року. Він 
включає 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) та 169 завдань, які будуть визначати дії урядів, міжнародних агентств, 
громадянського суспільства та інших інституцій протягом визначеного періоду, дотримуючись основних 
принципів, закладених у Цілях розвитку тисячоліття (ЦРТ). Порядок денний до 2030 року забезпечує глобальне 
бачення, яке охоплює весь спектр розвитку. 17 цілей ЦСР спрямовані на ліквідацію бідності та голоду на засадах 
відновлення природних ресурсів та сталого управління ними. Як і раніше, цілі об'єднують три виміри сталого 
розвитку – економічний, соціальний та екологічний – з тісно взаємопов’язаними цілями: жодна ціль не 
відокремлена від інших. Цілі є універсальними, і Порядок денний на 2030 рік є актуальним як для розвинених країн, 
так і для країн, що розвиваються. 

Метою цієї статті є дослідження теоретико-методологічних засад моніторингу продовольчої безпеки та 
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харчування в рамках Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року. 
Новий звіт «Про стан продовольчої безпеки та харчування у світі» допоможе визначити проблеми та спри-

ятиме моніторингу прогресу у напрямі до ЦРС. Саме тому у звіті зосереджено увагу на цілях та показниках, визна-
них на міжнародному рівні. Однак глобальні показники можуть бути непридатними для відображення станів, 
пов’язаних с відсутністю продовольчої безпеки, які швидко змінюються, наприклад, під час конфлікту та надзвичай-
них ситуацій. Додаткові показники, включаючи показник споживання продовольства (FCS) або індекс стратегій по-
долання (CSI), можуть бути корисними для національного та субнаціонального моніторингу, і їх використання може 
бути виправдано в контексті систематичних аналізів, таких як інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки 
(IPC), коли недоступність даних не дозволяє покладатися на міжнародно узгоджені показники. 

Встановлено, що ЦСР були розроблені як частина цілісного бачення сталого розвитку. Отже, для досяг-
нення прогресу в ЦСР2 розробникам політики необхідно враховувати взаємозв'язки та критичну взаємодію між 
ЦСР2 та всіма іншими цілями. Система моніторингу також повинна сприяти виявленню таких зв'язків та 
ефективності комплексного підходу. Вона повинна виходити за рамки простого відстеження показників та нада-
вати інструменти оцінювання, щоб визначити, як втручання в різних областях політики впливають на ключові 
результати та як досягнення в рамках однієї ЦСР допомагає (чи ні) прискорити прогрес іншої. Майбутні звіти 
про стан продовольчої безпеки та харчування у світі сприятимуть інтегрованому моніторингу прогресу у на-
прямі подолання голоду та викорінення всіх форм недоїдання (ЦСР 2.1 та 2.2) шляхом оцінки синергії та компро-
місів із зусиллями щодо досягнення інших цілей у рамках ЦСР2 та прогрес, досягнутий на інших ЦСР. Це буде 
здійснюватися здебільшого на глобальному рівні за допомогою порівнянь регіонів та країн, а також через темати-
чні дослідження країн. 

Ключові слова: продовольча безпека, економічний розвиток, подолання голоду, сталий розвиток аграрного 
сектору, індикатори, моніторинг. 

 

Постановка проблеми. Широта та 
складність 17 ЦСР та пов’язаних з ними 
169 завдань поставили критичну проблему у 
визначенні працездатної системи монітори-
нгу. Статистична комісія ООН, уповноважена 
Генеральною Асамблеєю ООН обрати показ-
ники для моніторингу порядку денного на 
2030 рік, зіткнулася з дилемою: з одного боку, 
показників не повинно бути забагато, а з ін-
шого –  індикаторів має бути достатньо для 
оцінки реалізації поставлених завдань. Як ре-
зультат, було відібрано 230 унікальних глоба-
льних показників для відстеження прогресу 
щодо реалізації ЦСР. Зокрема, для ЦСР2 було 
розроблено 12 індикаторів. 

Щодо ключових показників для моніто-
рингу прогресу в напрямку ЦСР2, була дося-
гнута міжнародна домовленість, проте зали-
шаються питання як до переліку індикаторів, 
так і до методики їх вимірювання, які необхі-
дно вирішити для ефективної та своєчасної 
оцінки досягнення рівня продовольчої без-
пеки та здійснення порівняння між країнами. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Розвиток харчової промисловості в кон-
тексті вирішення продовольчої безпеки дос-
ліджували такі вчені як Бабич М.М., Бойко 
В.В., Васильців Т.Г., Вербицький С.Б., Ковале-
нко О.В., Конохов С.В., Кузнецова І.О., Па-
цера Н.М., Черняк О.В. та ін. Вчені досліджу-
вали тенденції виробництва продукції 
харчової промисловості, виходячи з забезпе-
чення сировинними ресурсами, інноваційно-
інвестиційної та зовнішньоекономічної дія-
льності.  

Теоретичні і практичні аспекти про-
блеми продовольчої безпеки та її монітори-
нгу розглядаються у працях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених, серед них: 
В. Власов, Л. Глубіш, В. Битов, В. Немченко, 
Р. Мудрак та інші. 

Проте потребують подальшого дослі-
дження теоретико-методологічні засади мо-
ніторингу продовольчої безпеки та харчу-
вання в рамках Порядку денного в галузі 
сталого розвитку на період до 2030 року. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження теоретико-методологіч-
них засад моніторингу продовольчої безпеки 
та харчування в рамках Порядку денного в 
галузі сталого розвитку на період до 
2030 року. Для досягнення визначеної мети та 
відповідно до логіки наукового дослідження 
були поставлені завдання: проаналізувати за-
сади глобальних завдань ЦСР2 «Подолання 
голоду, досягнення продовольчої безпеки, 
поліпшення харчування і сприяння сталому 
розвитку сільського господарства», дослідити 
Цільові значення індикаторів моніторингу 
ЦСР2 в Україні. 

Методика досліджень. Методологіч-
ною та теоретичною основами дослідження є 
економічна теорія, наукові роботи вітчизня-
них вчених із проблем моніторингу продово-
льчої безпеки та харчування в рамках По-
рядку денного в галузі сталого розвитку на 
період до 2030 року. У процесі дослідження 
використовувалися такі методи: монографіч-
ний, наукової абстракції, спостереження, ря-
дів динаміки, середніх величин, індукції  та ін. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Порядок денний до 2030 року при-
діляє значно більше уваги продовольчій без-
пеці та харчуванню, ніж це було в рамках 
ЦРТ. Була визначена конкретна ціль «Покін-
чити з голодом, досягти продовольчої 
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безпеки, поліпшити харчування та сприяти 
сталому сільському господарству» (ЦСР2), 
яка передбачає досягнення восьми завдань: 
п’ять – щодо результатів розвитку та три – 
щодо шляхів реалізації. Кінцеві завдання 
включають концепції, що варіюються від го-
лоду, недоїдання, доходів малих 

фермерських господарств, стійкості методів 
ведення сільського господарства, до захисту 
генетичних ресурсів сільськогосподарських 
культур та тварин, що охоплюють всі аспекти 
продовольчої безпеки (наявність продовольс-
тва, доступність їжі, використання та стабіль-
ність) [1] (рис. 1).  

 
Рис. 1. Глобальні завдання ЦСР2 «Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, 

поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства» 
Джерело: складено за даними [2, 3] 

 

Відповідно до Резолюції, система інди-
каторів щорічно буде переглядатися та удо-
сконалюватися [2, 3].  

Передбачається, що перелік показників 
буде доповнений індикаторами регіональ-
ного та національного рівнів, які розроб-
ляться державами-членами, та затверджено 
Статистичною комісією на п’ятдесят шостій 
сесії, яка відбудеться в 2025 році. Даний про-
цес наразі активно відбувається: відповідно 
до мандату групи, IAEG-SDG запропонували 
36 основних змін у системі показників моніто-
рингу ЦСР у вигляді замін, виправлень, допо-
внень та вилучень у рамках Комплексного 
огляду 2020 року, який був затверджений 51-
ю Статистичною комісією у березні 
2020 року. 

Офіційний перелік індикаторів, який 
включає глобальну рамку показників, що мі-
ститься в A/RES/71/313, уточнення, пого-
джені Статистичною комісією на 49-й сесії у 
березні 2018 року (E /CN.3/2018/2, Дода-
ток II) та 50-ій сесії в березні 2019 року 
(E/CN.3/2019/2, Додаток II), а також зміни, 
які містяться у Комплексному огляді до 
2020 року (E/CN.3/2020/2, Додаток II) та що-
річних уточненнях (E/CN.3/2020/2, Дода-
ток III) від 51-ї сесії у березні 2020 року. 

Глобальна рамка показників включає 
230 показників: загальна кількість індикато-
рів, перелічених у глобальній системі показ-
ників ЦСР, становить 247, однак окремі пока-
зники повторюються за різними цілями 
(рис. 2). 

З метою сприяння впровадженню 

1 До 2030 року покінчити з голодом і забезпечити всім, особливо малозабезпеченим і вразливим групам
населення, включаючи немовлят, цілорічний доступ до безпечної, поживної та достатньої їжі

2 До 2030 року покінчити з усіма формами недоїдання, у тому числі досягти до 2025 року погоджених на
міжнародному рівні цільових показників, що стосуються боротьби з затримкою росту і виснаженням у дітей
віком до п’яти років, а також задовольняти потреби в харчуванні дівчаток підліткового віку, вагітних і жінок,
які годують, та літніх людей

3 До 2030 року подвоїти продуктивність сільського господарства і доходи дрібних виробників продовольства,
зокрема жінок, представників корінних народів, фермерських сімейних господарств, скотарів і рибалок, у тому
числі шляхом забезпечення гарантованого та рівного доступу до землі, інших виробничих ресурсів і факторів
сільськогосподарського виробництва, знань, фінансових послуг, ринків і можливостей для збільшення доданої
вартості та зайнятості в несільськогосподарських секторах

4 До 2030 року забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування й упровадити методи
ведення сільського господарства, які дозволяють підвищити життєстійкість і продуктивність та збільшити
обсяги виробництва, сприяють збереженню екосистем, зміцнюють здатність адаптуватися до зміни клімату,
екстремальних погодних явищ, засух, повеней та інших лих і поступово покращують якість земель та ґрунтів

5 До 2020 року забезпечити збереження генетичного різноманіття насіння і культивованих рослин, а також
сільськогосподарських і домашніх тварин та відповідних ним диких видів, у тому числі шляхом належного
утримання різноманітних банків насіння і рослин на національному, регіональному та міжнародному рівнях,
сприяти розширенню доступу до генетичних ресурсів і пов’язаних з ними традиційних знань та спільному
використанню на справедливій і рівній основі вигод від їх застосування на умовах, погоджених на
міжнародному рівні

5.a Збільшити інвестування, у тому числі шляхом активізації міжнародного співробітництва, в сільську
інфраструктуру, сільськогосподарські дослідження й агропропаганду, розвиток технологій і створення
генетичних банків рослин і тварин з метою зміцнення потенціалу країн, що розвиваються, особливо найменш
розвинених країн, у галузі сільськогосподарського виробництва

5.b Усувати та припиняти введення торгових обмежень і виникнення викривлень на світових ринках
сільськогосподарської продукції, у тому числі шляхом паралельної ліквідації всіх форм субсидування експорту
сільськогосподарської продукції та всіх експортних заходів, що мають аналогічні наслідки, згідно з мандатом
Дохійського раунду переговорів з питань розвитку

5.c Вжити заходів для забезпечення належного функціонування ринків продовольчих товарів і продукції їх
переробки та сприяти своєчасному доступу до ринкової інформації, у тому числі про продовольчі резерви, з
метою допомогти обмежити надмірну волатильність цін на продовольство
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глобальної системи показників усі індика-
тори класифікуються IAEG-SDG за трьома рі-
внями залежно від методології та доступності 
даних на глобальному рівні (рис. 3). Станом 
на 17 липня 2020 року оновлена класифікація 
містить 123 показники І-го рівня, 106 показни-
ків ІІ-го рівня та 2 показники, які мають кілька 
рівнів (різні компоненти показника класифі-
куються за різними рівнями). Таким чином, 
станом на 17 липня 2020 року оновлений пе-
релік індикаторів за рівнями включає 14 інди-
каторів по ЦСР2. Зважаючи на їх широту та 
складність, передбачається, що ці глобальні 

показники відображають лише основну на-
правленість відповідних цілей, і вони можуть 
бути доповнені тематичними регіональними 
або національними індикаторами [5, 6]. У 
зв’язку з цим 15 вересня 2017 року Уряд Укра-
їни представив Національну доповідь «Цілі 
сталого розвитку: Україна» [10, яка визначає 
базові показники для досягнення Цілей ста-
лого розвитку (ЦСР)]. 

У доповіді представлені результати ада-
птації ЦСР2 з урахуванням специфіки націо-
нального розвитку (рис. 4). 

 
Рис. 2. Показники у глобальній системі показників, які повторюються 

Джерело: за даними ФАО [4] 

 
Рис. 3. Класифікація індикаторів за рівнями 

Джерело: за даними ФАО [4] 
Примітка: *станом на 51-ю сесію Статистичної комісії ООН, глобальна система показників не 

містить жодних показників рівня III 

 
Рис. 4. Національні завдання ЦСР2 «Подолання голоду, досягнення продовольчої без-
пеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства» 

Джерело: складено за даними [7, 8, 9]
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Рівень 1

•Індикатор концептуально чіткий, має міжнародно встановлену методологію та доступні стандарти, а 
країни регулярно отримують дані щонайменше для 50 відсотків країн та населення у кожному 
регіоні, де цей показник є актуальним

Рівень 2

•Індикатор концептуально чіткий, має міжнародно встановлену методологію та доступні стандарти, 
але дані країнами регулярно не надаються

Рівень 3

•Жодної міжнародно встановленої методології чи стандартів для показника поки що немає, але 
методологія / стандарти розробляються (або будуть розроблятися) або тестуються*

•2.1.1 Споживання м’яса в розрахунку на одну особу, кг/рік

•2.1.2 Споживання молока в розрахунку на одну особу, кг/рік

•2.1.3 Споживання фруктів у розрахунку на одну особу, 
кг/рік

2.1. Забезпечити доступність 
збалансованого харчування на рівні 

науково обґрунтованих норм для всіх 
верств населення

•2.1.2 Продуктивність праці в сільському господарстві, тис. 
доларів США на одного зайнятого

•2.2.2 Індекс сільськогосподарської продукції, %

2.2. Підвищити вдвічі продуктивність 
сільського господарства, насамперед за 
рахунок використання інноваційних 

технологій

•2.3.1 Індекс виробництва харчових продуктів,%

•2.3.2 Частка продукції харчової промисловості та 
переробки сільськогосподарської сировини в експорті 
груп 1-24 УКТЗЕД, %

•2.3.3 Частка сільськогосподарських угідь під органічним 
виробництвом у загальній площі сільськогосподарських 
угідь України, %

2.3. Забезпечити створення стійких 
систем виробництва продуктів 

харчування, що сприяють збереженню 
екосистем і поступово покращують 

якість земель та ґрунтів, насамперед за 
рахунок використання інноваційних 

технологій

•2.4.1 Індекс споживчих цін на продукти харчування 
(середньорічний), %

2.4. Знизити волатильність цін на 
продукти харчування
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Важливо також зазначити, що, на від-
міну від попередніх методик та підходів щодо 
моніторингу продовольчої безпеки в Україні, 
коли не всі індикатори мали конкретно вста-
новлені цільові значення для досягнення, що 
при аналізі давало безліч варіацій для їх 

інтерпретацій, встановлені у Національній 
доповіді показники мають цільові значення. 

Такий підхід дозволяє оцінити прогрес 
у досягненні ЦСР2 за конкретними завдан-
нями в чітко встановлений часовий інтервал 
(рис. 5). 

Індикатори           2015р. 2020р. 2025р.       2030р. 

Індикатор 2.1.1 
 

Індикатор 2.1.2 
 

Індикатор 2.1.3 
 

Індикатор 2.2.1 
 

Індикатор 2.2.2 
 

Індикатор 2.3.1 
 

Індикатор 2.3.2 
 

Індикатор 2.3.3 

 

Індикатор 2.4.1 

 
Рис. 5. Цільові значення індикаторів моніторингу ЦСР2 в Україні 

Джерело: складено за даними Національної доповіді [10] 
 

Можливо ще більшим викликом є по-
шук ефективних способів моніторингу вико-
нання нового порядку денного в цілому. 
ЦСР2 та пов'язані з ними цілі є багатогран-
ними концепціями, і досягнення ЦСР2 потре-
бує уваги до всіх чотирьох аспектів продово-
льчої безпеки та недоїдання, визначених 
Комітетом з питань світової продовольчої без-
пеки (CFS) та Всесвітнім продовольчим самі-
том у 1996 році (WFS) (рис. 6).  

Завдання для досягнення всіх цих цілей 
будуть відрізнятись залежно від контексту, 
але в багатьох умовах вони будуть значною 
мірою взаємозалежними. Наприклад, в умо-
вах, коли значна кількість людей, які стражда-
ють від продовольчої небезпеки, отримують 
дохід від сільського господарства, підви-
щення продуктивності сільського 

господарства та доходів дрібних виробників 
продуктів харчування (завдання 2.3) також 
стане засобом поліпшення доступу до проду-
ктів харчування (завдання 2.1), тоді як зрос-
тання стійкості сільського господарства (за-
вдання 2.4) суттєво буде впливати на 
доступність та стабільність запасів продово-
льства в майбутньому (завдання 2.3 та 2.4). 
Подвоєння продуктивності та доходів дріб-
них виробників продуктів харчування (за-
вдання 2.3) може бути недостатньо для подо-
лання голоду та забезпечення достатньої 
кількості продовольства. Іншими словами, 
прогрес у виконанні кожної з цих цілей пови-
нен оцінюватися разом із прогресом у на-
прямі досягнення інших.  

Окремо жодна з цих цілей не буде до-
статня для досягнення ЦСР2. 

 
Рис. 6. Взаємозв’язок ЦСР2 та аспектів продовольчої безпеки, визначених Комітетом з пи-

тань світової продовольчої безпеки та Всесвітнім продовольчим самітом у 1996 році 
Джерело: складено за даними ФАО [4] 

 

51 61 71 80

210 270 320 380

51 65 78 90

8,7 10,0 12,5 15,0

95,2 102 102 102

87,2 103 103 103

38,3 51 57 65

1,0 1,1 1,3 1,7

144,4 105 105 105

подолання голоду доступ до їжі у будь-який час Завдання 2.1 та 2.3

покращення харчування
вживання їжі та інші дії щодо ліквідації 

недоїдання
Завдання 2.2

досягнення продовольчої 
безпеки

наявність продуктів харчування та 
стабільність продовольчих систем

Завдання 2.3 та 2.b,  2.4 та 2.b 

сприяння сталому 
сільському господарству

стабільність продовольчих систем та 
використаних ресурсів

Завдання 2.4, 

2.3 та 2.5



Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 4 / 2021 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 72 ~ 

Порядок денний на 2030 рік повністю 
визнає, що прогрес у напрямі багатьох інших 
ЦСР буде залежати від того, наскільки ефек-
тивно зменшується продовольча небезпека, 
недоїдання та заохочується сталий розвиток 
сільського господарства [11]. Так само просу-
вання у напрямі досягнення ЦСР2 буде зале-
жати від прогресу в ряді інших цілей. Тому 
розробникам політики необхідно врахову-
вати взаємозв'язки та взаємодію інших ЦСР в 
рамках реалізації ЦСР2. Це вимагатиме виро-
блення комплексних підходів та політик, що 
передбачає виявлення синергії між цілями 
(наприклад, щодо бідності, охорони здоров’я, 
освіти, гендеру, сталих моделей споживання 
та виробництва) та досягнення компромісів 
(наприклад, щодо води, енергії, клімату, оке-
анів, землекористування, лісового господарс-
тва, біорізноманіття та екосистеми). І хоча 
рух до такого інтегрального політичного під-
ходу має виняткове значення, він, очевидно, 
виявить складність загальних зусиль. 

Загальний порядок денний також вима-
гає інтегрованої структури моніторингу, зда-
тної визначити та, в ідеалі, кількісно оцінити 
синергію та компроміси [11]. Майбутні звіти 
про стан продовольчої безпеки та харчування 
у світі сприятимуть інтегрованому монітори-
нгу прогресу у напрямі подолання голоду та 
викорінення всіх форм недоїдання [11].  

Слід зазначити, що міжнародні агентс-
тва відіграють важливу роль у глобальній зві-
тності, оскільки вони не тільки відповідають 
за збір даних з національних джерел та їх аг-
регацію на субрегіональному та глобальному 
рівнях, забезпечуючи їх порівнянність, але і 
за підготовку щорічних звітів про глобальний 
прогрес щодо реалізації ЦСР в рамках їх ман-
дату з метою подальшого вдосконалення ме-
тодології певних показників ЦСР та спри-
яння зміцненню статистичного потенціалу 
країн для отримання даних про ЦСР. 

Розширена сфера застосування впливає 
на моніторинг продовольчої безпеки та харчу-
вання та на зміст майбутніх звітів про стан про-
довольчої безпеки та харчування у світі [13]. 

Планується розширити сферу застосування 
традиційного звіту про незабезпеченість про-
довольством у світі (SOFI) шляхом включення 
до нього комплексної глобальної оцінки недо-
їдання, відстежуючи таким чином прогрес у 
напрямку ЦСР 2.1 та 2.2. Це стане можливим 
лише завдяки розширенню партнерства, від-
повідального за створення цієї флагманської 
публікації за межами римських агентств (ФАО, 
МФСР та ВПП), зокрема через залучення 
ВООЗ, ЮНІСЕФ та Світового банку, які несуть 
основну відповідальність за моніторинг недої-
дання на глобальному рівні. Нова публікація 
підтримає Комітет зі світової продовольчої без-
пеки (CFS) у перегляді прогресу в напрямі 
ЦСР, пов'язаних із продовольчою безпекою та 
харчуванням, та створить основу для його по-
літичних рекомендацій та дій. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Встановлено, що ЦСР були роз-
роблені як частина цілісного бачення сталого 
розвитку. Отже, для досягнення прогресу в 
ЦСР2 розробникам політики необхідно вра-
ховувати взаємозв'язки та критичну взаємо-
дію між ЦСР2 та всіма іншими цілями. Сис-
тема моніторингу також повинна сприяти 
виявленню таких зв'язків та ефективності 
комплексного підходу. Вона повинна вихо-
дити за рамки простого відстеження показни-
ків та надавати інструменти оцінювання, щоб 
визначити, як втручання в різних областях 
політики впливають на ключові результати та 
як досягнення в рамках однієї ЦСР допомагає 
(чи ні) прискорити прогрес іншої. Майбутні 
звіти про стан продовольчої безпеки та харчу-
вання у світі сприятимуть інтегрованому мо-
ніторингу прогресу у напрямі подолання го-
лоду та викорінення всіх форм недоїдання 
(ЦСР 2.1 та 2.2) шляхом оцінки синергії та 
компромісів із зусиллями щодо досягнення 
інших цілей у рамках ЦСР2 та прогрес, дося-
гнутий на інших ЦСР. Це буде здійснюватися 
здебільшого на глобальному рівні за допомо-
гою порівнянь регіонів та країн, а також через 
тематичні дослідження країн. 
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Abstract.  
Prokhorchuk S., Iagodzinska A., Hutak A. Sh. Food security and nutrition monitoring within the sustain-

able development agenda for the period until 2030.  
Introduction. On September 25, 2015, 193 UN member states adopted the 2030 Agenda for Sustainable Develop-

ment. It includes 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 tasks that will determine the actions of governments, 
international agencies, civil society and other institutions over a period of time, adhering to the basic principles set out in 
the Millennium Development Goals (MDGs). The 2030 Agenda provides a global vision that spans the entire spectrum of 
development. The 17 goals of the SDGs are aimed at eradicating poverty and hunger on the basis of restoration of natural 
resources and their sustainable management. As before, the goals combine three dimensions of sustainable development, 
namely economic, social and environmental, with closely interrelated goals: no goal is separate from others. The goals are 
universal, and the 2030 Agenda is relevant for both developed and developing countries. 
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The purpose of this article is to study the theoretical and methodological foundations of food security and nutrition 
monitoring under the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Results. The new report on the state of food security and nutrition in the world will help identify problems and help 
monitor progress towards the MDGs. That is why the report focuses on internationally recognized goals and indicators. How-
ever, global indicators may not be able to reflect food insecurity situations that are changing rapidly, such as in conflicts and 
emergencies. Additional indicators, including the Food Consumption Index (FCS) or CSI, can be useful for national and sub-
national monitoring, and their use may be justified in the context of systematic analyzes such as the Integrated Food Safety 
Phase Classification (IPC). The unavailability of data does not allow relying on internationally agreed indicators. 

Conclusions. It was found that the SDGs were developed as part of a holistic vision of sustainable development. 
Therefore, in order to make progress in SDG2, policy makers need to consider the interrelationships and critical interactions 
between SDG2 and all other goals. The monitoring system should also help to identify such links and the effectiveness of an 
integrated approach. It should go beyond simple tracking of indicators and provide evaluation tools to determine how inter-
ventions in different policy areas affect key outcomes and how achievements under one SDG help (or not) accelerate the 
progress of another. Future reports on the state of food security and nutrition in the world will contribute to the integrated 
monitoring of progress towards overcoming hunger and eradicating all forms of malnutrition (SGD 2.1 and 2.2) by as-
sessing synergies and trade-offs with other SDG2. This will be done mostly at the global level through comparisons of 
regions and countries, as well as through case studies of countries. 

Key words: food security, economic development, overcoming hunger, sustainable development of the agricultural 
sector, indicators, monitoring. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ 
УКРАЇНИ 

 
 

Білецький І. В. Особливості інституційної структури будівельного сектору України. 
Наукова публікація присвячена питанням інституційної структури будівельного сектору України, що фо-

рмується через сукупність організацій: органів державної влади, приватних та державних підприємств, спеціалі-
зованих державних установ у сфері будівництва, що й обумовлює потребу в приділенні достатньої уваги дослі-
дженню особливостей інституційної системи будівельної галузі, визначення перспектив її розвитку та сприянню 
створенню ефективних, адаптованих до сьогодення організаційних структур як на рівні держави, так і на рівні 
регіонів.  

Метою даної наукової публікації є розгляд суті понять «інститут» та  «інституційна система», дослі-
дження характерних особливостей інституційної структури будівельного сектору України. Встановлено, що по-
няття «інститут» має різне трактування в науковій літературі, кожен інститут має зовнішній механізм при-
мусу, що створюється людьми для виконання поставлених завдань в рамках інституту і доведено, що більш 
доцільним та охоплюючим є розуміння його як високоорганізованої системи, яка об’єднує в собі діяльність людей 
для досягнення суспільної мети під впливом сукупності правил, норм поведінки, механізмів, креативності тощо. 
Систематизовані основні чинники формування інституційної системи будівельного сектору економіки нашої 
країни з поділом на два типи: формальні та неформальні. При розгляді інституційної системи будівельного сек-
тору виділили окремі рівні ієрархії (макрорівень, мезорівень, метарівень, мікрорівень), що також впливає на фор-
мування горизонтальних та вертикальних взаємозв’язків. Встановлено, що макроекономічний механізм діє як спо-
сіб функціонування будівельної галузі в цілому та окремих її підприємств та здійснює управління механізмами 
ціноутворення, фінансування та кредитування, оподаткування, інвестиційної діяльності, розвитку підприємни-
цьких структур, регулювання відносин ринкових суб'єктів з придбання будівельних ресурсів та реалізації будіве-
льної продукції. Розглянуто роль будівельного сектору у забезпеченні сталого розвитку та визначено важливість 
впровадження інноваційних рішень та потребу активізації та вдосконалення держаної підтримки. 

Ключові слова: будівельний сектор, інвестування, інституційні системи, економіка, інновації. 
 

Постановка проблеми. Будівельна 
сфера є унікальною в своєму охваті різних 

процесів: від перетворення сировини у пев-
ний вироблений матеріал, потім 
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використання таких матеріалів для ство-
рення кінцевого продукту та процес його 
продажу. Такі етапи виділяють у три рівні 
процесів, ефективність яких буде залежати 
від стану розвитку економіки та розвиненості 
інституційних систем даного сектору. Так, в 
розвинених країнах переважатимуть струк-
тури третього рівня процесів, а в країнах що 
розвиваються – першого та другого. Стан ін-
ституційного розвитку формується через су-
купність організацій: органів державної 
влади, приватних та державних підприємств, 
спеціалізованих державних установ у сфері 
будівництва. А тому має приділятися доста-
тня увага дослідженню особливостей інститу-
ційної системи будівельної галузі, визна-
чення перспектив її розвитку та сприяння 
створенню ефективних, адаптованих до сьо-
годення організаційних структур як на рівні 
держави, так і на рівні регіонів. Вектор на під-
вищення розвитку інституційної структури 
на рівні регіонів пояснюється децентраліза-
цію та визначеною пріоритетністю регіональ-
ного розвитку в економічній стратегії країни.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання інституційного супроводу різ-
них галузей та сфер діяльності постійно зна-
ходиться в колі зору вітчизняних та 
зарубіжних науковців. Зокрема вчені 
Норт Д. [6], Ткачова О. К. [10] та Пинда Ю. 
А. [7] присвятили свої наукові доробки пи-
танням суті інституційних структур у загаль-
ному розумінні та зі специфікою на окремі 
галузі. Наукові праці вчених Григоренко В., 
Малихін М., Петренко Г., Петруха Н., Рижа-
кова Г. [1], Ковтун М. [3], Лаврухіна К. [4], Но-
виков Д., Лаврухіна К. [5], Серьогіна Д., Пуш-
кар Т., Жовтяк Г. [8] зорієнтовані на вивчення 
питань розвитку будівельного сектору еконо-
міки, його інноваційного розвитку та налаго-
дження взаємодії між державою та приват-
ними структурами. Потреба в розвитку та 
вдосконаленні інституційної структури буді-
вельного сектору залишається актуальною з 
огляду на велику кількість піднятих проблем-
них питань та відсутність практичних рі-
шень, а отже обраний напрям наукових по-
шуків є своєчасним та при подальшому 
дослідженні має практичну цінність. 

Формулювання цілей статті. Метою 
даної наукової публікації є розгляд суті по-
нять «інститут» та  «інституційна система», 
дослідження характерних особливостей ін-
ституційної структури будівельного сектору 
України. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття «інституційна система» є 

базовим при дослідженні будь-якого сектору 
національної економіки. При цьому поняття 
«інститут» має різне трактування в науковій 
літературі. Досить поширеним є визначення, 
запропоноване американським економістом 
Дугласом Сесілом Нортоном, а саме розу-
міння інституту як набору правил поведінки 
індивідів. Тоді як інституційний розвиток ві-
дбувається під впливом взаємодії між інститу-
тами та організаціями, коли перші визнача-
ють правила гри, а другі є гравцями. У складі 
інститутів є три основні складові [6]:  

- формальні правила (закони, консти-
туції, норми права тощо); 

- неформальні обмеження (звичаї, 
традиції, домовленості, угоди тощо); 

- механізми примусу, які забезпечують 
дотримання правил (правоохоронні органи, 
суди тощо). 

Також зустрічаємо підходи, коли під ін-
ститутами розуміють різного роду організа-
ції, що впливають на функціонування еконо-
мічної системи. До таких організацій 
відносять державні установи, уряди, бізнесові 
структури тощо.  

До даного переліку Т. Веблен та У. Міт-
чел додають юридичне закріплення традицій 
і норм економічної поведінки, що склада-
ються історично засновниками певного на-
пряму економічного розвитку, тобто інститу-
ціональний підхід розглядається як такий 
вид аналізу, який робить наголос на роль со-
ціальних, політичних та економічних органі-
зацій в загальному визначенні економічних 
подій [3, с. 58]. 

Отже, кожен інститут має зовнішній 
механізм примусу, що створюється людьми 
для виконання поставлених завдань в рамках 
інституту. На ефективність їх діяльності 
впливають як розмір трансакційних витрат, 
так і роль в стимулюванні до розвитку пев-
ного виду діяльності. Інституційна система, 
що забезпечує найнижчий розмір витрат, є 
більш ефективною структурою. не менш ва-
жливою є і система розподілу: кращі організа-
ційні структури приносять більше доходу. 

Як бачимо з наведених підходів до ро-
зуміння поняття «інститут», більш доцільним 
та охоплюючим є розуміння його як високоо-
рганізованої системи, яка об’єднує в собі дія-
льність людей для досягнення суспільної 
мети під впливом сукупності правил, норм 
поведінки, механізмів, креативності тощо. 

Житлову політику в галузі житлового 
будівництва можна визначити як сукупність 
інститутів і механізмів, а також взаємопов'яза-
них законодавчих, організаційних та еконо-
мічних заходів впливу держави на ринок 
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будівництва житла, заснованих на єдиній 
стратегічній меті і спрямованих на досяг-
нення цільових показників житлового ринку, 
у тому числі на задоволення потреб громадян 
у житлі [9]. 

 На рис. 1 систематизовані основні чин-
ники формування інституційної системи бу-
дівельного сектору економіки нашої країни. 
Їх поділяють на два типи: формальні та нефо-
рмальні. Формальні мають своє документа-
льне затвердження на держаному рівні та 
включають Закони України; Постанови КМУ; 
накази, рішення колегій Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України та ін-
ших міністерств і відомств, державні, регіона-
льні, галузеві програми та стратегії розвитку, 
міжнародні норми, принципи і стандарти, 
що регулюють діяльність підприємств та рег-
ламентують якість товарів і послуг у сфері бу-
дівництва та інші нормативно-правові акти, 
що регулюють діяльність у сфері будівниц-
тва. Неформальні – формуються на основі по-
єднання людського капіталу та обмежень і не-
формальних правил, на основі яких люди 
взаємодіють. Важливим та регулюючим є 
вплив рівня соціальної відповідальності, гро-
мадської думки та корупції в країні.   

Рис. 1. Чинники формування інституційної системи будівельного сектору економіки 
Джерело: розроблено автором  

 

При розгляді інституційної системи бу-
дівельного сектору важливим є виділення ок-
ремих рівнів ієрархії (рис. 2), що також 

впливає на формування горизонтальних та 
вертикальних взаємозв’язків, зокрема: 

- найвищий рівень – макрорівень. Вклю-
чає органи державного управління; 

 
Рис. 2. Інституційна структура будівельного сектору 

 

- мезорівень. Відносяться органи регіо-
нальної влади, що регулюють порядок вико-
ристання земельних ресурсів та надають до-
зволи  на будівництво і введення об’єкта в 
експлуатацію тощо; природні монополії, що 
диктують розміри тарифів на підключення 
до об’єктів інженерної інфраструктури; само-
регульовані організації в будівельному 

комплексі, що здійснюють контроль за дотри-
манням норм та стандартів будівництва; 

-  метарівень – організація ринку житло-
вого будівництва та його взаємодія з ринком 
комерційної нерухомості, ринком будівель-
них матеріалів, ринком праці та ринком зе-
млі. До цієї системи взаємодії на метарівні мо-
жна також включити інституційне 
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середовище, яке формує зовнішні умови та 
детермінує структуру зв’язків між об’єктами 
ринку житлового будівництва [7];  

- мікрорівень – включає фірми-забудов-
ники, інвесторів, учасників пайового будів-
ництва, які взаємодіють на первинному ри-
нку доступного житла. 

Варто зазначити, що всі мікросуб’єкти  
перебувають під впливом рішень, які прий-
маються на вищих рівнях з питань як ліцен-
зування професійних суб’єктів ринку, так і 
грошово-кредитної політики, що має прямий 
вплив на реалізацію об’єктів будівництва, а 
відповідно забезпечення обігу оборотних ко-
штів і створення фондів для подальшого роз-
витку та впровадження інноваційних рішень. 

Макроекономічний механізм діє як спо-
сіб функціонування будівельної галузі в ці-
лому та окремих її підприємств та здійснює 
управління механізмами ціноутворення, фі-
нансування та кредитування, оподаткування, 
інвестиційної діяльності, розвитку підприєм-
ницьких структур, регулювання відносин ри-
нкових суб'єктів з придбання будівельних ре-
сурсів та реалізації будівельної продукції. 
Кожен із зазначених механізмів прямо чи 
опосередковано впливає на економічну дія-
льність суб’єктів будівельного сектору, а тому 
державний рівень регулювання розвитку під-
приємств на макроекономічному рівні має 
бути чітко відпрацьованим, взаємопов’яза-
ним, узгодженим і наділеним реальними за-
собами та діями. Щодо провадження полі-
тики міжгалузевої взаємодії в проєктах 
будівництва в умовах ресурсних обмежень, то 
реалізація зазначеного інструментарію стра-
тегічного управління для української еконо-
міки є складним завданням як у внутріш-
ньому соціально-економічному середовищі, 
так і на рівні стейкхолдерів проєктів. [1, c. 
142]. Відсутність належної правової урегульо-
ваності питань між інституціональними 
суб’єктами та недостатня зрілість взагалі ін-
ституційного середовища в даному секторі 
економіки спричинюють ситуацію. коли бі-
льшість підприємств-забудовників працюють 
за короткостроковими контрактами в рамках 
тимчасових структур девелоперського типу, 
що негативно відображається на їх можливо-
сті планувати та розвиватися в стратегічному 
періоді. 

Ще одним фактором, який обумовлює 
надзвичайну важливість будівельного сек-
тору для економіки, є його роль у забезпе-
ченні сталого розвитку. Стале будівництво 
сьогодні розглядається як засіб підтримки 
здорової економіки, який забезпечує якість 
життя та допомагає мінімізувати негативний 

вплив на навколишнє середовище, здоров’я 
людини та біорізноманіття. Такий підхід впи-
сується в сучасну концепцію сталого розви-
тку завдяки його здатності покращувати на-
вколишнє середовище, енергоефективність 
та добробут майбутніх поколінь. Але будіве-
льний сектор забезпечить сталий розвиток, 
якщо працюватиме на основі інноваційних 
технологій. Сучасні інноваційні будівельні 
проєкти, сприятливі для навколишнього се-
редовища і здатні забезпечити досягнення за-
гальної мети сталого розвитку, мають вклю-
чати схеми енергозбереження (такі як 
вдосконалена ізоляція), технології створення 
природної енергії (такі як сонячні батареї), а 
також технології з використанням нових бу-
дівельних матеріалів [8, c. 62]. 

Інженери найбільших світових компа-
ній працюють над створенням інноваційних 
матеріалів, які дозволяють зводити будинки з 
унікальними характеристиками і незвичай-
ної форми в стислі терміни. У сейсмічно не-
безпечних країнах, наприклад, розробля-
ються проєкти будівель, здатних піднятися 
над землею під час землетрусів. 

Українські девелопери поки не можуть 
похвалитися подібними інноваціями. Осно-
вна маса нових житлових споруд в Україні бу-
дуються по-старому – з цегли, бетону, із засто-
суванням невибагливих матеріалів для 
оздоблення фасадів. Найчастіше вони готові 
встановлювати системи управління «розум-
ний будинок» і використовувати геосистеми, 
які дозволяють заощаджувати на опаленні та 
кондиціонуванні будівель. Українські спожи-
вачі не можуть собі дозволити квартиру в бу-
динку, при будівництві якого використовува-
лися найновіші технології [2]. 

В модернізації будівельної галузі важ-
ливу роль відіграє стратегія розвитку. Ціль 
такої стратегії полягає у створенні інновацій-
них форм зв’язку між будівельними підпри-
ємствами, які дають змогу максимально ефе-
ктивно використати виробничі ресурси і 
досягти стабільно збалансованого розвитку. 
Будівельну галузь не можна розглядати як ок-
рему одиницю без залучення інших галузей 
регіональної економіки, що тісно взаємо-
пов’язані на науково-технічному та ресурс-
ному рівнях. У сучасних умовах важливою 
формою зв’язку є регіональні кластери, які 
об’єднують групу взаємопов’язаних галузей, 
сукупність підприємств на базі територіаль-
ного об’єднання постачальників сировини і 
виробників готової продукції, пов’язаних те-
хнологічною схемою виробництва [5]. 

Будівельну галузь не можна розглядати 
як окрему одиницю без залучення інших 
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галузей регіональної економіки, що тісно вза-
ємопов’язані на науково-технічному та ресу-
рсному рівнях. В зв’язку з цим Лаврухіна К.О. 
пропонує застосовувати поняття «інновацій-
ний будівельний кластер», що становить ско-
нцентровану за певною ознакою на певній те-
риторії групу взаємопов’язаних будівельних 
організацій, які доповнюють одна одну, фор-
мують унікальні компетенції та дифузії знань 
і умінь, працюють в інноваційному середо-
вищі, за допомогою чого збільшують 
конку [4]. 

Погоджуємся з думкою вчених [1, c.144], 
що державно-приватне партнерство у сфері 
будівництва може стати ефективною фор-
мою співробітництва, оскільки ця співпраця 
обумовлена на визнанні факту, що обидві 
сторони можуть отримувати вигоди від 

об’єднання фінансових ресурсів, інновацій-
них технологій і управління матеріальними 
ресурсами з метою забезпечення сталого роз-
витку будівництва.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Якісні зміни в інституційній си-
стемі будівельної галузі України можливі з ін-
вестуванням коштів в їх розвиток, що спону-
кає до обґрунтування інвестиційних рішень 
та пошуку оптимальних механізмів переходу 
від існуючої до перспективної системи інсти-
тутів. Сприяння активізації різних складових 
державної підтримки та регулювання будіве-
льного сектору на макроекономічному рівні 
сприятиме розвитку ринкового механізму, 
підтримці ініціативи виробників та опосере-
дковано забезпечить розвиток інституційних 
систем на нижчих рівнях. 
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Abstract.  
Biletskyi I. Peculiarities of the institutional structure of the construction sector of Ukraine.  
The scientific publication is devoted to the issues of the institutional structure of the construction sector of Ukraine, 

which is formed through a set of organizations: state authorities, private and state enterprises, specialized state institutions 
in the field of construction, which determines the need to pay sufficient attention to the study of the peculiarities of the 
institutional system of the construction industry, determining its prospects development and promotion of the creation of 
effective organizational structures adapted to the present, both at the level of the state and at the level of regions. 

The purpose of this scientific publication is to consider the essence of the concepts "institute" and "institutional 
system", to study the characteristic features of the institutional structure of the construction sector of Ukraine. It has been 
established that the concept of "institute" has different interpretations in the scientific literature, each institution has an 
external coercion mechanism created by people to fulfill the tasks set within the framework of the institute, and it is proved 
that it is more appropriate and comprehensive to understand it as a highly organized system that unites in itself, the activity 
of people to achieve a social goal under the influence of a set of rules, norms of behavior, mechanisms, creativity, etc. The 
main factors of the formation of the institutional system of the construction sector of our country's economy are systema-
tized, divided into two types: formal and informal. When considering the institutional system of the construction sector, 
separate levels of the hierarchy (macro-level, meso-level, meta-level, micro-level) were identified, which also affects the for-
mation of horizontal and vertical relationships. It has been established that the macroeconomic mechanism acts as a way of 
functioning of the construction industry as a whole and its individual enterprises and manages the mechanisms of pricing, 
financing and crediting, taxation, investment activities, development of business structures, regulation of the relations of 
market subjects for the purchase of construction resources and the sale of construction products . The role of the construction 
sector in ensuring sustainable development was considered, and the importance of implementing innovative solutions and 
the need for activation and improvement of state support were determined. 

Key words: construction sector, investment, institutional systems, economy, innovation. 
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ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЇ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 

Шушкова Ю. В., Парфенюк Є. І. Елементи стратегії посилення фінансово-економічної життє-
здатності підприємства. 

Стаття присвячена аспектам управління фінансово-економічним станом підприємств. Під фінансово-
економічною життєздатністю розуміється такий стан фінансової й загалом економічної системи підприємства, 
за якого підприємство належною мірою забезпечене фінансовими й іншими господарськими ресурсами, ефективно 
їх використовує та забезпечує розширене відтворення, захищене від внутрішніх і зовнішніх фінансово-економіч-
них ризиків і загроз. Визначено головні вимоги до системи управління забезпеченням фінансово-економічної жит-
тєздатності підприємства. Обґрунтовано послідовність формування сукупності стратегічних пріоритетів 
суб’єкта господарювання щодо посилення його життєздатності в умовах конкурентного середовища. Визначено 
елементи стратегії посилення життєздатності підприємства, надано їх характеристику та вказано на послідо-
вність виконання. Головною метою стратегії визначено створення умов для безпечного функціонування підпри-
ємства, належних показників ефективності його фінансово-господарської діяльності та забезпечення сталого ро-
звитку. Досягненню цієї мети слугуватиме виконання таких цілей підприємства, як: 1) збільшення обсягів 
реалізації продукції, а також покращення місця підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках; 2) забез-
печення прийнятного рівня запасу фінансово-економічної безпеки; 3) формування страхового та резервного фонду 
у розмірі не менше 25% від доходу підприємства; 4) забезпечення належного рівня фінансової стійкості та ліквід-
ності; 5) здійснення інвестицій у техніко-технологічну базу виробництва; 6) посилення інноваційності продукції 
та технологічного процесу; 7) покращення системи ризик-менеджменту на підприємстві. 

Ключові слова: фінансово-економічний стан, життєздатність бізнесу, фінансовий менеджмент, розви-
ток підприємств, стратегічне управління. 

 

Постановка проблеми. Фінансово-еко-
номічна життєздатність підприємства пов'язу-
ється з тим, наскільки органічно воно впису-
ється в зовнішнє середовище та 
пристосовується до нього. Саме такий, систе-
мний, підхід необхідно застосовувати при ро-
згляді фінансово-економічної категорії жит-
тєздатності підприємства. Крім того проблема 
забезпечення належного рівня фінансово-
економічної життєздатності суб’єкта господа-
рювання актуальна й на макрорівні, оскільки 
основним інститутом сучасної ринкової еко-
номіки є підприємства, технологічний, еконо-
мічний та організаційний рівень яких знач-
ною мірою обумовлює розвиток економік 
країни. Нестабільність умов господарської ді-
яльності вимагає від підприємств своєчасної 
та адекватної реакції, яка б забезпечила здат-
ність їх існування і розвитку, сукупність яких 
ототожнюється з життєздатністю.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Забезпечення фінансово-економічної 
життєздатності підприємства пов'язане із ви-
рішенням сукупності проблем фінансової й 
економічної безпеки, адаптації, забезпечення 
ефективного функціонування й розвитку 
підприємств у реальних умовах. Рішенню да-
них проблем присвячена значна кількість 
праць, як вітчизняних, так і закордонних 

вчених, таких як М. Аверіна [1, с. 92-100], 
О. Вівчар та Н. Гайда [4, с. 51-55] (де досліджу-
ються аспекти управління фінансово-еконо-
мічним станом суб’єктів бізнесу), А. Неживе-
нко [7, с. 607-611], Г. Карпенко [5, с. 115-119], 
К. Хельфата та М. Петерафа [10, с. 997] (де 
аналізуються питання вдосконалення страте-
гічного управління фінансово-економічним 
становищем бізнесу), Л. Костирко [6, с. 43-57], 
В. Рудика та Н. Маковецька [8, с. 343-346], 
О. Терещенко [9, с. 43-57] (де сформовано ме-
тодико-прикладні положення діагностики і 
оцінювання фінансово-економічного стану 
підприємств), Т. Васильців, Р. Лупак, О. Руд-
ковський та Я. Березівський [2, с. 103-112; 
3 ,с. 49-55] (де визначено системні чинники та 
аспекти інституційно-організаційного та без-
пекового підходів при управлінні фінансово-
економічним станом суб’єктів бізнесу). Од-
нак, сьогодні ще не створено загальновизна-
ної стратегії забезпечення фінансово-еконо-
мічної життєздатності підприємства, 
практичне застосування якої дозволило б 
прискорити процеси адаптації підприємств 
до реальних умов існування. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є обґрунтування складу та змістових ха-
рактеристик стратегії посилення фінансово-
економічної життєздатності підприємства. 

http://orcid.org/0000-0003-3836-7548
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Забезпечення фінансово-економіч-
ної життєздатності підприємства обумовлює 
створення таких умов, згідно з якими ство-
рено належні можливості функціонування та 
сталого розвитку підприємства, здійснюється 
планування та реалізуються заходи, спрямо-
вані на недопущення настання для нього 
кризового стану. Крім того, довготривале й 
ефективне функціонування, розвиток підп-
риємства базуються на стратегічному плану-
ванні, заснованому на спробах керівництва 
підприємства передбачати результати й фак-
тори його функціонування, запобігати неба-
жаним подіям та попаданню підприємства в 
ризикові ситуації. Важливо включити роботу 
з формування системи управління фінан-
сово-економічною життєздатністю підприєм-
ства до усіх його стратегічних і планових до-
кументів. 

Згідно з теорією систем, планування мо-
жна розглядати як процес, в якому можливо-
сті, ресурси системи пристосовуються до змін 
зовнішнього й внутрішнього середовища. Та-
ким чином, стратегічне управління фінан-
сово-економічною життєздатністю підприєм-
ства є процесом формування й ухвалення 
стратегічних рішень в довгостроковій перспе-
ктиві залежно як від внутрішнього стану, так 
і зовнішнього конкурентного середовища. 

Важливо зазначити, що стратегія управ-
ління фінансово-економічною життєздатні-
стю підприємства не може бути спрямована 
тільки на ліквідацію, запобігання загрозам 
або на відновлення системи після їх реаліза-
ції. Альтернативи протистояння загрозам у 
діяльності підприємства мають закладатись 
вже безпосередньо в цілях й функціях управ-
ління. Вказане обумовлює гостру потребу та 
своєчасність розробки і реалізації стратегії за-
безпечення фінансово-економічної життєзда-
тності підприємства у найближчі 5 років. Ця 
стратегія має розцінюватись керівництвом 
підприємства як система накопичення, обро-
бки і систематизації інформації про чинники 
розвитку підприємства та вплив на них зовні-
шнього середовища, яка постійно удоскона-
люється та дозволяє ухвалювати стратегічні 
рішення, а якщо фактори необоротно пере-
ходять в стан загроз, розглянути можливості 
їх врегулювання відповідно до цілей, функ-
цій, принципів функціонування та розвитку 
підприємства. 

Зазначимо, що стратегія посилення фі-
нансово-економічної життєздатності підпри-
ємства має базуватись на відповідних теоре-
тичних засадах процесу стратегічного 
управління, тобто містити загальну мету, 

цілі, аналіз сильних та слабких внутрішніх 
сторін, зовнішніх можливостей і загроз, дослі-
дження стратегічних альтернатив, обрання 
однієї чи декількох з них, підбір тактичних 
заходів її реалізації тощо.  

В рамках аналітичного етапу стратегія 
фінансово-економічної життєздатності підп-
риємства повинна передбачати комплекс ро-
біт зі збору інформації про можливі загрози, 
постановки завдань і визначення цільових 
функцій. Після визначення останніх визнача-
ються критерії ефективності. 

Вимога захищеності системи управ-
ління підприємством обумовлює необхід-
ність існування комплексної концепції фі-
нансово-економічної життєздатності, в 
рамках якої повинна бути вироблена полі-
тика захисту інтересів підприємства, з вико-
ристанням якої буде сформовано механізм 
життєздатності цього підприємства, який яв-
ляє собою способи реалізації політики захи-
сту інтересів підприємства в умовах, які скла-
даються на ринку. 

Орієнтація системи управління підпри-
ємством на забезпечення його фінансово-еко-
номічної життєздатності передбачає, що 
управлінські рішення, які приймаються у 
будь-якій сфері його життєдіяльності, мають 
обов’язково розглядатися й отримувати оці-
нку з точки зору їх впливу на здатність підп-
риємства до функціонування зараз і у перспе-
ктиві. Реалізація вимоги альтернативності 
управлінських рішень передбачає, що підго-
товка кожного управлінського рішення на 
підприємстві повинна враховувати варіанти 
впливу на можливий розвиток підприємства, 
його структуру та основні показники життє-
здатності. 

Вимога адаптивності системи управ-
ління підприємства означає, що ця система 
повинна своєчасно враховувати існуючий 
стан та зміни у ресурсному забезпеченні під-
приємства, вплив факторів зовнішнього сере-
довища, галузевих змін, рівня конкуренто-
спроможності і фінансово-економічної 
стійкості підприємства та інших параметрів. 

Стратегічна орієнтація в управлінні фі-
нансово-економічною життєздатністю підп-
риємства на довгостроковий та раціональний 
розвиток зобов’язує приймати управлінські 
рішення керівництвом підприємства з ураху-
ванням не лише існуючої сукупності чинни-
ків середовища, але й передбачати заходи з 
захисту інтересів підприємства у перспективі. 

Загалом алгоритм формування системи 
стратегічних пріоритетів підприємства у 
сфері посилення його життєздатності повинен 
здійснюватися у певній послідовності. Так, 
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вихідні засади формування системи стратегіч-
них пріоритетів фінансово-економічної жит-
тєздатності підприємства мають базуватись на 
інформаційній базі, зібраній в результаті вну-
трішнього аналізу про стан та динаміку розви-
тку підприємства, результатів діагностики зо-
внішніх конкурентних чинників, а також у 
порівнянні одержаних значень із базовими 
критеріями та індикаторами життєздатності, 
розробленими та затвердженими керівницт-
вом підприємства. Результатом аналізу стане 
виявлення негативних тенденцій розвитку та 
фінансово-економічної життєздатності підп-
риємства, в тому числі щодо перевищення цих 
негативних тенденцій порогових значень від-
повідних показників. 

На основі узагальнення результатів вну-
трішнього аналізу формується перелік пози-
тивних і негативних аспектів щодо рівня роз-
витку та, відповідно, фінансово-економічної 
життєздатності підприємства.  

Зовнішній аналіз дозволяє виявити при-
чини негативних тенденцій розвитку підпри-
ємства, у тому числі зумовлених можливими 
агресивними чи ефективними діями голов-
них конкурентів, а також дією інших зовніш-
ніх чинників впливу (рівень тінізації еконо-
міки та криміналізації суспільства; 
легітимність права власності та його недотор-
канність; рівень розвитку ринкової інфра-
структури, фінансово-кредитної системи, су-
дової системи; сформованість мережі 
інституцій фізичної безпеки підприємства та 
наявність відповідної правової бази у цьому 
напрямі тощо). 

На основі результатів зовнішнього та 
внутрішнього аналізу керівництву підприєм-
ства потрібно сформувати (або відкоригу-
вати існуючі) базові принципи та концептуа-
льні засади стратегії забезпечення його 
фінансово-економічної життєздатності, а роз-
робку стратегічних цілей посилення фінан-
сово-економічної життєздатності доцільно 
здійснювати у розрізі найбільш важливих ха-
рактеристик сталої діяльності підприємства. 

Наступний етап алгоритму форму-
вання стратегії фінансово-економічної жит-
тєздатності підприємства повинен передба-
чати розробку і реалізацію вже тактичних 
заходів, у тому числі з урахуванням специ-
фіки розвитку та існуючого стану ринкового 
конкурентного середовища.  

Вагомим завданням для підприємства є 
також здійснення систематичної діагностики 
та моніторингу характеристик і показників 
фінансово-економічної життєздатності і на їх 
основі – коригування системи стратегічних 
пріоритетів у цій сфері. Кількісна оцінка 

останніх має на увазі вирішення таких за-
вдань: вибір системи показників оцінки сфер 
життєдіяльності; формування граничних 
значень показників у рамках окремих стадій 
життєвого циклу підприємства; формування 
комплексної оцінки рівня фінансово-еконо-
мічної життєздатності та її шкалування. 

Важливо зазначити, що при розробці як 
стратегії, так і безпосередньо механізму забез-
печення належного рівня фінансово-еконо-
мічної життєздатності підприємства необхі-
дно обов’язково дотримуватись основних 
системоформуючих принципів такої сис-
теми, якими є: принцип безперервності удо-
сконалення та розвитку системи забезпе-
чення фінансово-економічної 
життєздатності; принцип комплексного ви-
користання усього арсеналу засобів захисту, у 
всіх структурних елементах виробничо-гос-
подарської системи підприємства і на всіх 
етапах технологічного циклу; принцип на-
дійності (рівномірності захисту у всіх складо-
вих системи з точки зору рівних обсягів за-
гроз); принцип розумної достатності 
(забезпечення раціонального використання 
можливостей підприємства на базі ранжу-
вання загроз та виділення у відповідності з 
рангом визначених ресурсів для забезпе-
чення прийнятного рівня фінансово-еконо-
мічної життєздатності підприємства); прин-
цип успішності вирішення проблем 
функціонування та розвитку підприємства; 
принцип ешалонування (формування послі-
довних меж (етапів) захисту при комплекс-
ному використанні арсеналу засобів та мето-
дів захисту); принцип оптимальності чи 
прогресивності (регламентує застосування 
математичних, аналітичних, програмних, 
статистичних та інших методів); принцип уз-
годженості та організованості (досягається че-
рез стимулювання мотивації та зручність, 
простоту роботи системи; успішна робота си-
стеми за умови підготовки користувачів та до-
тримання ними всіх встановлених правил; 
налагодження постійної готовності до лікві-
дації усіх негативних ситуацій економічного 
характеру); принцип гнучкості (можливість 
зміни окремих елементів без суттєвих змін си-
стеми загалом). 

Потрібно зазначити, що до суб’єктів ре-
алізації стратегії посилення життєздатності 
підприємства потрібно відносити передусім 
генерального директора підприємства, голо-
вна місія якого полягає в започаткуванні 
практики розробки стратегії фінансово-еко-
номічної життєздатності підприємства на 
найближчі 5 років, ініціювання та організації 
цієї роботи, а також забезпеченні належного 
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контролю за ходом реалізації стратегії. Крім 
того, важливими суб’єктами реалізації страте-
гії є фінансовий директор, головне завдання 
якого – організувати процес моніторингу 
найбільш важливих економіко-фінансових 
характеристик життєздатності підприємства, 
аналізу зібраної інформації та її подання 
групі фахівців з забезпечення фінансово-еко-
номічної життєздатності підприємства, а та-
кож виконання задачі формування резерв-
ного та страхового фондів. 

До суб’єктів реалізації стратегії поси-
лення фінансово-економічної життєздатності 
підприємства також віднесено директора з 
виробництва та директора з розвитку (з 
огляду на доцільність прийняття стратегіч-
ного рішення про перепрофілювання вироб-
ничої програми підприємства), керівника 
юридичного відділу (для допомоги в розро-
бці заходів (на предмет їх юридичної грамот-
ності) з запобігання негативному впливу ймо-
вірних ризиків та загроз фінансово-
економічної життєдіяльності підприємства, 
які походять із зовнішнього конкурентного 
середовища) та керівника відділу «паблік рі-
лейшнс» (для посилення поінформованості 
громадськості про покращення якісних та 
економічних характеристик продукції підп-
риємства, про позитивні зміни в його діяль-
ності). 

Метою стратегії посилення фінансово-
економічної життєздатності підприємства по-
трібно визначити створення умов для безпеч-
ного функціонування підприємства, належ-
них показників ефективності його 
фінансово-господарської діяльності та забез-
печення сталого розвитку.  

Її досягненню слугуватиме виконання 
таких цілей підприємства, як: 

1) збільшення обсягів реалізації продук-
ції, а також покращення місця підприємства 
на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

2) забезпечення прийнятного рівня за-
пасу фінансової безпеки; 

3) формування страхового та резерв-
ного фонду у розмірі не менше 25% від до-
ходу підприємства; 

4) забезпечення належного рівня фінан-
сової стійкості та ліквідності; 

5) здійснення інвестицій у техніко-тех-
нологічну базу виробництва; 

6) посилення інноваційності продукції 
та технологічного процесу; 

7) покращення системи ризик-менедж-
менту на підприємстві. 

Реалізувати будь-яку стратегію на прак-
тиці можливо лише через чітке усвідомлення 
та використання засобів реалізації. Тому з 

метою виконання цілей стратегії апарату уп-
равління підприємства необхідно реалізу-
вати домінанті заходи, які полягають у та-
кому: 

1) покращення якості та підвищення рі-
вня конкурентоспроможності продукції за 
рахунок збільшення обсягів виробництва іс-
нуючої продукції та освоєння виробництва 
нових взірців продукції; 

2) постійне планування та моніторинг 
відхилення фактичного обсягу доходу від ро-
зрахункового у критичних обсягах діяльності 
підприємства; 

3) започаткування практики форму-
вання страхового фонду за рахунок виді-
лення на ці цілі визначеного відсотка від чис-
того прибутку; 

4) моніторинг показників фінансової 
стійкості і ліквідності; 

5) планування та поступова модерніза-
ція виробничих потужностей; 

6) започаткування практики співпраці з 
навчальними та науково-дослідними закла-
дами, проведення комунікативних заходів, 
спрямованих на розробку та впровадження у 
виробничий процес інновацій; 

7) створення відділу ризик-менеджме-
нту та започаткування практики прогнозу-
вання і відхилення фінансово-економічних 
ризиків і загроз. 

Відповідно до принципів менеджменту, 
будь-які заходи будуть неефективними, якщо 
не налагодити належного контролю за їх реа-
лізацією. Відповідно політика посилення фі-
нансово-економічної життєздатності підпри-
ємства має передбачати засоби контролю 
реалізації стратегії, до яких віднесемо: належ-
ний розподіл функцій, повноважень та відпо-
відальності між працівниками, відповідаль-
ними за виконання стратегії; запровадження 
практики моніторингу рівня фінансово-еко-
номічної життєздатності. 

Крім того, зазначимо, що для посилення 
вагомості вказаної роботи на підприємства 
спостережній раді підприємства необхідно 
створити постійно діючу робочу групу з за-
безпечення фінансово-економічної життєзда-
тності підприємства під керівництвом гене-
рального директора, яка була б підзвітною 
спостережній раді. До складу робочої групи 
необхідно включити директора з виробниц-
тва, фінансового директора, керівника юри-
дичного відділу, директора з розвитку, керів-
ника відділу «паблік рілейшнс».  

Пріоритетним завданням робочої 
групи є уточнення та затвердження стратегії 
посилення фінансово-економічної життєзда-
тності підприємства. В подальшому з 
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періодичністю один раз на квартал (або пів-
року) на засіданнях робочої групи варто об-
говорювати хід реалізації стратегії, коригу-
вання її заходів (у разі необхідності) чи 
обсягів їх фінансування, вплив заходів, що ре-
алізуються, на головні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства, ефек-
тивність заходів, а також вирішувати про-
блеми, що виникають на шляху реалізації 
стратегії. Додамо, що вся ця робота має бути 
спрямована на своєчасний і ефективний мо-
ніторинг ризиків фінансово-економічної 
життєздатності, а також обрання правиль-
ного курсу розвитку підприємства з огляду на 
важливі зміни конкурентного середовища.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Актуальність проблеми забезпе-
чення фінансово-економічної життєздатності 
підприємства посилюється в умовах підви-
щення конкуренції та ускладнення фінан-
сово-економічних відносин в економіці. Про-
тягом терміну свого функціонування 
практично кожне підприємство об’єктивно 
проходить етапи, які можуть характеризува-
тися як кризові, що у контексті гарантування 
достатнього рівня фінансово-економічної 
життєздатності, потребує належного прогно-
зування і передбачення, а також реалізації 

належних та адекватних заходів планомір-
ного виходу з кризового стану. Вказане обу-
мовлює гостру потребу та своєчасність розро-
бки і реалізації стратегії забезпечення 
фінансово-економічної життєздатності підп-
риємства у середньостроковому періоді (у 
найближчі   років). Головною метою стратегії 
визначено створення умов для безпечного 
функціонування підприємства, належних по-
казників ефективності його фінансово-госпо-
дарської діяльності та забезпечення сталого 
розвитку.  

Досягненню цієї мети слугуватиме ви-
конання таких цілей підприємства, як: 1) збі-
льшення обсягів реалізації продукції, а також 
покращення місця підприємства на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках; 2) забезпе-
чення прийнятного рівня запасу фінансово-
економічної безпеки; 3) формування страхо-
вого та резервного фонду у розмірі не менше 
25% від доходу підприємства; 4) забезпечення 
належного рівня фінансової стійкості та лік-
відності; 5) здійснення інвестицій у техніко-
технологічну базу виробництва; 6) поси-
лення інноваційності продукції та технологі-
чного процесу; 7) покращення системи ри-
зик-менеджменту на підприємстві. 
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Abstract.  
Shushkova Yu., Parfenyuk Ye. Elements of the strategy to strengthen the financial and economic sustain-

ability of the enterprise.  
The article considers the aspects of managing the financial and economic condition of enterprises. In particular, the 

aspect of ensuring the stable proper financial and economic condition of the business entity, as its financial and economic 
viability is considered. The purpose of the article is to substantiate the composition and content characteristics of strength-
ening the financial and economic viability of the enterprise. In market conditions, the main prerequisite and basis for sus-
tainable development is the proper financial and economic condition of economic entities, in which the company, firstly, is 
cost-effective and provides a proper return on investment in business capital; secondly, freely maneuvers financial assets, 
capable of their efficient use to ensure a smooth process of production and sales. Financial and economic viability means the 
state of the financial and general economic system of the enterprise, in which the enterprise is adequately provided with 
financial and other economic resources, effectively uses them and provides expanded reproduction, protected from internal 
and external financial and economic risks and threats. The main requirements to the management system to ensure the 
financial and economic viability of the enterprise are determined. The sequence of the set formation of strategic priorities at 
the business entity to strengthen its viability in a competitive environment is substantiated. The main elements of the 
strategy of strengthening the viability of the enterprise are identified and characterized, their characteristics are given and 
the sequence of implementation is indicated. The applied significance of the research results is that the implementation of 
the developed recommendations allows to ensure the proper financial and economic condition of the business entity, its 
financial and economic security, as well as high resistance to high financial and economic risks, threats and competition. 
The scientific novelty of the research results is the formation of a fundamentally new approach to building a system of 
elements of financial and economic viability. 

Keywords: financial and economic condition, business viability, financial management, enterprise development, 
strategic management. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 

 
 

Шевцова О. В. Напрямки розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі. 
В останні роки світ став більш складним через багато факторів, включаючи наше зростаюче населення і 

його потреби в більшій кількості продовольства, води й енергії, обмеженість орних земель для розширення вироб-
ництва продовольства і зростаюче навантаження на природні ресурси.  Основним завданням дослідження є розро-
бка напрямів розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі. Інновації, що стосуються розви-
тку агропромислового сектору, - це нові технології, нове обладнання, нові сорти рослин, нові породи тварин, нові 
добрива та засоби захисту рослин і тварин, нові методи профілактики та лікування тварин, нові форми органі-
зації, фінансування та кредитування виробництва, нові підходи до підготовки, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації персоналу та багато інших. Агропромисловий комплекс володіє величезним потенціалом для успіш-
ного розвитку інноваційної сфери. Через низький рівень механізації в Україні та низьку ефективність системи 
АПК, для отримання економічного зростання вона покладається лише на використання великої кількості ресурсів 
навколишнього середовища, і це спричинило рівень навантаження на навколишнє середовище до збільшуватися з 
року в рік. Збільшення економічного зростання відбувається за рахунок середовища АПК, що призведе до поступо-
вого погіршення екологічного середовища та вплине на рівень економічного зростання. Таким чином, потрібно змі-
нити поточну модель економічного розвитку та збільшити економічне зростання шляхом коригування промис-
лової структури, оптимізації промислового планування та впровадження передових технологій, а не покладатися 
виключно на використання ресурсів. 

Ключові  слова: напрями розвитку, інноваційні технології АПК.  
 

Постановка проблеми. Інновації в аг-
ропромисловому комплексі вважаються дося-
гненням науки і техніки, необхідним для під-
вищення продуктивності праці, 
ефективності виробництва та ефективності 
існування всіх галузей сільського господарс-
тва. Інновації, що стосуються розвитку агроп-
ромислового сектору, - це нові технології, 
нове обладнання, нові сорти рослин, нові по-
роди тварин, нові добрива та засоби захисту 
рослин і тварин, нові методи профілактики 
та лікування тварин, нові форми організації, 
фінансування та кредитування виробництва, 
нові підходи до підготовки, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації персоналу та багато 
інших. Агропромисловий комплекс володіє 
величезним потенціалом для успішного роз-
витку інноваційної сфери. 

В умовах неминучої ринкової конкурен-
ції подальше вдосконалення підходів до вирі-
шення проблем інноваційного розвитку агро-
промислового комплексу є однією з фунда-
ментальних передумов модернізованого під-
ходу до управління змінами таких великих 
економічних систем, як сільське господарство. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методологічні засади напря-
мів розвитку інноваційних технологій в агро-
промисловому комплексі висвітлено в 
наукових працях: Базилевич В.М.[1], Долго-
шея Н.О [2], Демчак І.М., Митченок О.О., 
Трофімова Г.В.[3], Осецький В.Л., Ку-
ліш В.А. [4], Кравченко В. [5], Маслак О., Яки-
мець Т., Ященко І. [6], Саблук П. [7], Янков-
ська О.І.[8] та ін. 

Сьогодні АПК України все частіше зму-
шений покладатися на власні ресурси. Проте 
багато аналітиків і представників бізнесу вва-
жають неможливим зберегти прибутковість 
існуючих агропромислових компаній без зна-
чної державної підтримки інноваційного ро-
звитку галузі. Останнім часом спостерігається 
певне скорочення інвестицій в агропромис-
ловий комплекс, що, поряд з інфляцією, зро-
станням цін на всі види ресурсів, у тому числі 
кредитних, та зниженням купівельної спро-
можності населення, ймовірно, негативно 
впливає на інноваційну діяльність. розвиток 
агропромислового комплексу. 

Формулювання цілей статті. Голов-
ним завданням дослідження є розробка осно-
вних напрямів розвитку інноваційних техно-
логій в агропромисловому комплексі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сільське господарство є основним 
джерелом розвитку агропромислового ком-
плексу, який формує потребу в сільськогос-
подарській техніці та хімічній продукції, пе-
рша сфера агропромислового комплексу є 
постачальником продукції для переробної та 
харчової промисловості. Інтенсивний розви-
ток сільського господарства стимулює збіль-
шення попиту на продукцію першої сфери 
агропромислового комплексу і повністю пок-
риває потреби третьої сфери агропромисло-
вого комплексу. Напрями розвитку іннова-
ційних технологій в агропромисловому 
комплексі України представимо на рис. 1.   
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Рис. 1. Напрями розвитку інноваційних технологій  
в агропромисловому комплексі України 

Джерело: розробка автора 
 

Швидкий розвиток нових технологій 
для передачі, управління, збору та викорис-
тання даних у цифровому форматі призвів до 
повної трансформації функціонування агро-
промислового комплексу (АПК) та сільсько-
господарської практики в усьому світі. Такі 
перетворення висуваються на перший план у 
великих комерційних господарствах і акти-
вно проявляються сьогодні в світі, де багато 
агрохолдингів використовують передові ци-
фрові технології. Ферми промислового типу з 
тваринницькими комплексами і земельними 
ділянками володіють управлінськими ноу-
хау і фінансовими ресурсами, які дозволяють 
їм застосовувати і купувати новітні техноло-
гії. На деяких фермах в сфері інформаційних 
технологій працюють досвідчені фахівці, які 
здатні розробляти цифрові підходи для вирі-
шення питань, пов'язаних з діяльністю АПК. 

Цифровізація агропродовольчого сек-
тора змінить характер самої роботи і струк-
туру ринку праці. Це перегляне роль сільсь-
ких підприємців і АПК та змінить вимоги до 
набору навичок, затребуваних в агропродово-
льчому секторі. Цифровізація може змінити 
місце, де виконується робота, і саму суть ро-
боти, і такі зміни, мабуть, будуть по-різному 
впливати на чоловіків і жінок, які працюють в 
цьому секторі, через різного рівня навички ви-
користання цифрових технологій [3].  

Таким чином, сьогодні є досвід викори-
стання супутникової системи моніторингу. 
Використання гіперлокальної інформації 
про погоду допомагає у прийнятті маркетин-
гових рішень та заохочує місцеву діяльність. 
Інформаційні платформи дозволяють фер-
мерам відстежувати і планувати викорис-
тання сільськогосподарської техніки, а також 
знаходити продавців і покупців продуктів і 
товарів. Хвороби і шкідників можна виявити 
віддалено (завдяки цифровим зображенням з 
безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і су-
путників) і своєчасно вжити необхідних захо-
дів по боротьбі з ними.  

Для вимірювання вологості ґрунту ви-
користовуються пристрої моніторингу ґру-
нту, які оптимізують іригаційні системи і до-
помагають в застосуванні нових 
індивідуальних підходів до управління вод-
ними ресурсами. Мобільні телефони посила-
ють сигнали про послідовність дій на сільсь-
когосподарську техніку. Комплексні 
програми в галузі управління використову-
ються для планування роботи фермерських 
господарств. Інструменти моніторингу збору 
врожаю та виробництва контролюють якість 
сільськогосподарської продукції. У зв'язку з 
цим основним компонентом інструментарію 
АПК є Інтернет [4]. 

Для визначення розвитку інноваційних 
технологій в агропромисловому комплексі 
використаємо просторову модель. Просто-
рові моделі є важливим інструментом у фі-
нансових питаннях сільської місцевості, так 
само як пов’язані елементи управління прові-
нційними науками, геологією, столичними 
та земельними фінансовими аспектами, гро-
шовою топографією, державними фінансо-
вими питаннями, на додаток до відкритих 
грошей поблизу. 

Просторова автокореляція відноситься 
до кореляції між певною одиницею спостере-
ження та спостереженнями на інших одини-
цях спостереження. І Морана – це коефіцієнт 
зв’язку, який впливає на просторову автоко-
реляцію вашого інформаційного індексу. Рів-
няння регресії (оцінка рівняння регресії): 

 
Y = 139349.1419 + 1.4504X 1 -20.0329X 2 -

25.843X 3 + 0.9056X 4 + 1.3773X 5 
 
Інтерпретація коефіцієнтів регре-

сії. Константа оцінює агрегований вплив ін-
ших (крім врахованих у моделі х i ) факторів 
на результат Y і означає, що Y за відсутності 
x i склала б 139349.1419.  

При порівнянні коефіцієнтів парної та 
приватної кореляції видно, що через вплив 
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міжфакторної залежності між х і відбувається 
завищення оцінки тісноти зв'язку між змін-
ними. Якщо факторні змінні пов'язані стро-
гою функціональною залежністю, то гово-
рять залежність. Для відбору найбільш 
значущих факторів x i враховуються такі 
умови: 

- зв'язок між результативною ознакою і 
факторним повинен бути вищим міжфактор-
ного зв'язку; 

- зв'язок між факторами має бути не бі-
льше 0.7. Якщо матриці є міжфакторний кое-
фіцієнт кореляції r xjxi > 0.7, то даної моделі 
множинної регресії існує мультиколінеар-
ність.; 

- за високого міжфакторного зв'язку 
ознаки відбираються фактори з меншим кое-
фіцієнтом кореляції між ними. 

З наведеного вище аналізу видно, що на 
значущому рівні 0,05 існує лише односторон-
ній причинно-наслідковий зв’язок між ВВП 
на душу населення та загальною АПК та рів-
нем. Крім того, ВВП на душу населення є 
причиною Грейнджера загальної АПК.  Ре-
зультати тестування показують, що зрос-
тання ВВП на душу населення, загальна ене-
ргія системи АПК та рівень навантаження на 
АПК України є нестаціонарними, але їх лі-
нійна комбінація є стабільною, й існує уніка-
льна коінтеграція між трьома змінними рів-
няння. Це показує, що існує тривалий 
стабільний динамічний рівноважний зв’язок 
між комплексною системою та економічним 
зростанням на досліджуваній території, а та-
кож існує певний механізм внутрішньої стабі-
льності між цими трьома.  Економічне зрос-
тання досліджуваної території сприяє 
збільшенню загальної системи АПК.  

Зростання темпів економічного зрос-
тання досліджуваної території створює доста-
тню матеріальну базу для розвитку та оптимі-
зації системи АПК. Стрімке економічне 
зростання забезпечує більшу фінансову, ма-
теріально-технічну підтримку системи АПК 
досліджуваної території для корегування аг-
роекології. Вхідна структура складеної сис-
теми; підвищення рівня економічного зрос-
тання досліджуваної території вимагає 
раціонального розвитку системи АПК, кори-
гування структури виробництва відповідно 
до ринкового попиту та створення відповід-
ної моделі розвитку. Енергетична цінність си-
стеми АПК загалом сприяє економічному 
зростанню України, але це сприяння є обме-
женим і потребує посилення.  

Система АПК в Україні почала посту-
пово змінювати ефективність розподілу ресу-
рсів і подальшу оптимізацію сільської 

промислової структури та розміщення. Фер-
мери висаджують все більше і більше сортів, і 
сфера їх діяльності стає все ширшою і шир-
шою. В результаті в системі АПК промислова 
структура АПК стала складнішою, чим бі-
льше рівнів трансформації, тим сильнішою є 
здатність до розмноження АПК, а агроеколо-
гічна структура та економічна структура 
сільського господарства стали менш унітар-
ними, що стимулювало економічне зрос-
тання вибіркові ділянки. 

Проте вплив системи АПК на економі-
чне зростання дуже обмежений, оскільки рі-
вень механізації системи комплексу ще низь-
кий. Хоча енергетична цінність вхідних 
ресурсів є великою, екологічні ресурси та від-
новлювана праця включені в загальну енерге-
тичну цінність вхідних ресурсів. Частка вхід-
них ресурсів є великою, а невідновлюваних 
промислових допоміжних джерел енергії є 
низьким. Це свідчить про низький рівень ме-
ханізації в АПК. Система АПК інвестувала ве-
лику кількість високоенергетичної енергії 
людини та тварин, що призвело до зміщення 
вихідного значення.  

Через низький рівень механізації на до-
сліджуваній та низьку ефективність системи 
АПК для отримання економічного зростання 
вона покладається лише на використання ве-
ликої кількості ресурсів навколишнього сере-
довища, і це спричинило рівень наванта-
ження на навколишнє середовище до 
збільшення з року в рік. Збільшення економі-
чного зростання відбувається за рахунок се-
редовища АПК, що призведе до поступового 
погіршення екологічного середовища та 
вплине на рівень економічного зростання. Та-
ким чином, потрібно змінити поточну мо-
дель економічного розвитку та збільшити 
економічне зростання шляхом коригування 
промислової структури, оптимізації промис-
лового планування та впровадження передо-
вих технологій, а не покладатися виключно 
на використання ресурсів. 

Наведене моделювання кореляції між 
інноваційними технологіями розвитку АПК 
та економічним зростанням. У сучасному су-
спільстві необхідно формулювати стратегії 
економічного розвитку з точки зору аграрних 
інновацій. Цифровізація сільських районів та 
сільського господарства вимагатиме великої 
роботи. У той же час необхідно враховувати 
особливо важливі фактори розвитку АПК: 

- низька маржинальність галузі ( сег-
мент, що розвивається) 

- непривабливість для технологічних та 
інфраструктурних інвесторів; 
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- недолік адаптації пропонованих рі-
шень для малих і середніх фермерських гос-
подарств;  

- невеликий обсяг відкритих, регуляр-
них даних про діяльність підприємств, які ро-
зробники можуть використовувати для ство-
рення додатків і сервісів;  

- нерозвиненість "безпаперових" держа-
вних послуг і сервісів, необхідних в агропро-
мисловому комплексі;  

- складність інтеграції цифрових техно-
логій з усіма іншими бізнес-процесами на 
підприємстві; 

- відсутність на ринку готових інтегро-
ваних цифрових рішень, що передбачає не-
обхідність додаткової інтеграції окремих ци-
фрових інструментів у єдиній системи;  

- необхідність значних витрат на ство-
рення національної цифрової інфраструк-
тури, а також формування спеціалізованої ін-
формаційної системи в кожному районі 
України, її інтеграцію з іншими інформацій-
ними базами. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Згідно з результатами дослі-
дження, можна зазначити деякі пріоритетні 
напрями для подальшої роботи в області ци-
фрових технологій:  

- сприяти збору більш повних даних 
про цифровізацію і цифрові технології на 
районному рівні і рівні населення, зокрема 
по сільських і міських районах; 

- створювати стійкі бізнес-моделі, що 
дозволяють життєздатні цифрові рішення 
для залучення малих підприємств в цифрову 
трансформацію сільського господарства; 

- створити індекс, що відображає розви-
ток цифрового сільського господарства в кон-
тексті освітніх, культурних та інституційних 
аспектів окремих держав як з точки зору 

наявності супутніх і базових умов для здійс-
нення цифровізації, так і з точки зору потен-
ційного впливу процесу на суспільство, на-
вколишнє середовище та економіку.  

Вважаємо, що сільськогосподарським 
дослідникам і політикам необхідно визна-
чити та обміркувати наслідки різних траєкто-
рій змін, а також визначити способи спільної 
роботи, щоб вплинути на майбутнє. Різні біз-
нес-моделі АПК, які досліджувалися в сцена-
ріях, підкреслюють можливості для прий-
няття нових і вдосконалених рішень у різних 
масштабах (на рівні галузі, на рівні бізнесу та 
на індивідуальному рівні) і за допомогою різ-
них методів (нові відносини, нові технології, 
нові взаємодії). Ключовий внесок полягав у 
тому, щоб поділитися ідеями процесу про-
гнозування ймовірного майбутнього цифро-
вого АПК України з критично-аналітичною, 
а не нормативною лінзою, щоб обміркувати 
наші організаційні припущення та напрями. 
Цифрові технології в АПК України та в 
усьому світі мають значний і захоплюючий 
потенціал для розвитку суспільства в позити-
вному напрямі, але не без критичних і актив-
них роздумів про те, як рухати це в соціально 
бажаному та етичному напрямі. Нам потрі-
бно формувати потенціал технологій, акти-
вно ставлячи людей у центр дизайну та пра-
цюючи разом для отримання найкращих 
результатів для всіх нас. У найближчому май-
бутньому цифровізація в сільськогосподарсь-
кому секторі спричинить значний зсув у ви-
робництві продуктів харчування та АПК в 
цілому. Це може принести екологічні, соціа-
льні та економічні вигоди, але в той же час 
може спровокувати безліч проблем. Нерів-
ний доступ до цифрових послуг і технологій 
збільшує ризик цифрового розриву в умовах 
інформаційної безпеки. 
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Abstract.  
Shevtsova O. V. Directions of development of innovative technologies in the agro-industrial complex. 
In recent years, the world has become more complex due to many factors, including our growing population and its 

needs for more food, water and energy, limited arable land to expand food production, and a growing burden on Natural 
Resources. The main purpose of the study is to develop directions for the development of innovative technologies in the agro-
industrial complex. Innovations related to the development of the agro-industrial sector are new technologies, new equip-
ment, new varieties of plants, new breeds of animals, new fertilizers and plant and animal protection products, new methods 
of prevention and treatment of animals, new forms of organization, financing and lending of production, new approaches 
to training, retraining and advanced training of personnel, and many others. The agro-industrial complex has a huge po-
tential for successful development of the innovation sector. Due to the low level of mechanization in Ukraine and the low 
efficiency of the agro-industrial complex system, it relies only on the use of a large number of environmental resources to 
achieve economic growth, and this has led to an increase in the level of burden on the environment from year to year. The 
increase in economic growth occurs at the expense of the agro-industrial complex environment, which will lead to a gradual 
deterioration of the ecological environment and affect the level of economic growth. Thus, it is necessary to change the 
current model of economic development and increase economic growth by adjusting the industrial structure, optimizing 
industrial planning and implementing advanced technologies, rather than relying solely on the use of resources. According 
to the results of the research, some priority directions for further work in the field of digital technologies can be noted: 
promote the collection of more complete data on digitization and digital technologies at the district and population levels, 
in particular in rural and urban areas; create sustainable business models that enable viable digital solutions to involve 
small businesses in the digital transformation of agriculture; to create an index that reflects the development of digital 
agriculture in the context of educational, cultural and institutional aspects of individual states, both from the point of view 
of the presence of accompanying and basic conditions for digitalization, and from the point of view of the potential impact 
of the process on society, environment and economy. 

Keywords: directions of development, innovative technologies of the agro-industrial complex. 
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