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СТІЙКІЙ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

 

Лутковська С. М. Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації. 
Проаналізовано вплив екологічної безпеки на рівень розвитку економічних систем, забезпечення їх стійкості 

й сталого розвитку. Охарактеризовано зазначені взаємозалежності з огляду на необхідність поліпшення системи 
адміністрування та підвищення рівня громадського добробуту на прикладі розповсюдження у світі вірусу Covid-
19. Зроблено опис категорій «економічна стійкість» і «сталий розвиток» у контексті забезпечення екологічної 
безпеки. Доведено, що сталий розвиток – це загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між 
задоволенням сучасних потреб людства й захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в без-
печному і здоровому довкіллі. Доведено твердження, що екологічна безпека є одним із пріоритетних принципів 
сталого розвитку всіх країн світу, що передбачає запровадження такої моделі, за якої можливе задоволення жит-
тєвих потреб як сучасних, так і майбутніх поколінь. Розглянуто принципи формування екологічної безпеки. Ви-
значено пріоритетні напрями сталого розвитку на основі формування концепції забезпечення екологічної безпеки. 
Розроблено класифікацію проблем впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збе-
реження природних екосистем. Встановлено, що метою процесу гарантування екологічної безпеки на території 
України за умови глобалізації у найближчій перспективі визнано стабілізацію і поліпшення стану довкілля Укра-
їни шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно без-
печного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи 
природокористування й збереження природних екосистем. Розроблено напрями екологічної політики для України 
в умовах глобалізаційних перетворень, які полягають у взаємодії міжнародного співтовариства та вітчизняного; 
ігнорування екологічної складової політичними програмами; витратність реалізації екопрограм для держави і су-
спільства. Досліджено вплив соціо-еколого-економічного розвитку й місце технологічного прогресу в контексті 
збереження сталих стандартів життя, традиційних культурних цінностей, навколишнього середовища. 

Ключові слова: економічна стійкість, безпека, сталий розвиток, екологічна безпека. 
 

Постановка проблеми. Однією із голо-
вних функцій економіки будь-якої країни є 
забезпечення стійкого її функціонування. 
Стійкість економічної системи забезпечує 
економічну безпеку країни, ефективне функ-
ціонування галузей економіки, конкуренто-
спроможність підприємств як на зовніш-
ньому, так і на внутрішньому ринках. 
Особливого значення набуває поняття стій-
кості галузей економіки й понять сталого ро-
звитку в розрізі питань екологічної безпеки.   

Загальний стан екологічної безпеки в Ук-
раїні є досить складним. Існує широке різнома-
ніття чинників (як природного, так і антропо-
генного характеру), які спричиняють у 
подальшому ускладнення її стану у просто-
рово-часовому аспекті. Це значною мірою 
впливає на стан довкілля й призводить до погі-
ршення умов життєдіяльності людей. Наведені 
обставини обумовлюють нагальну потребу 
комплексного вивчення і розв’язання проблем, 
пов’язаних з екологічною безпекою [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Первинні основи загальної концепції 
екологічної безпеки закладені у роботах 
Н.Ф. Реймерса, С.А. Боголюбова, В.І. Дані-
лова-Данільяна, К.Ф. Фролова, В.О. Бокова, 
А.О. Бикова, Р.М. Кларка, М.Н. Мойсеєва й ін-
ших вчених. Останнім часом інтенсифікува-
лися теоретичні та практичні дослідження з 
зазначеної проблеми. Поглиблюються, конк-
ретизуються і деталізуються знання з різних 
наукових напрямків, у тому числі з техніко-
економічного (Б.М. Данілішин, Г.М. Калет-
нік, С.В. Козловський, О.В. Длугопольський, 
О.М. Трофімчук, А.Г. Шапар, Є.О. Яковлєв, 
В.М. Шестопалов, М.С. Мальований, А.Б. Гор-
сткотаін), природничого (Г.О. Білявський,  
Г.І. Рудько, В.Ю. Некостаін). Екологічна без-
пека в рамках держави розглядається як скла-
дова національної безпеки (А.Б. Качинський, 
В.О. Косовцев та інші) [2, 3]. 

Формулювання цілей статті. Мета дос-
лідження полягає у розкритті сутності й 
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особливостей стійкого та сталого розвитку 
економічної системи з позиції екологічної 
безпеки як необхідної умови розвитку еконо-
міки країни в умовах глобалізаційних змін. 

Основні результати дослідження. У 
розрізі світових проблем, пов’язаних з панде-
мією Covid-19, (результати розповсюдження 
вірусу наведено на рис. 1) можна зазначити 
про те, що світ стикнувся з новими викли-
ками, які і є частиною екологічної безпеки. 
Але, якщо порівняти випадки з зараженням 

на Covid-19 з випадками смерті, які спричи-
нені забрудненням твердих часток і озону в 
країнах Європейського Союзу, порівняно з 
Китаєм, Індією, Японією та Південною Ко-
реєю (див. рис. 2), то можна зробити висно-
вок, що такі забруднювачі можуть становити 
до кількох мільйонів смертей щорічно. Все це 
ще раз засвідчує, що проблема забезпечення 
сталого розвитку країн світу не може були ви-
рішена без вирішення проблем забезпечення 
екологічної безпеки. 

 
Рис. 1. Країни, території або райони, в яких повідомлялося про підтверджені випадки 

COVID-19, 11 березня 2020 року 
Джерело: WHO, (2020b). Coronavirus disease 2019 (Situation Report-51). World Health 

Organization [4] 

 
Рис. 2. Смертність населення через тверді частинки в озоні  

на мільйон жителів 
Джерело: Statista. Europe Matches Asian Giants In Air Pollution Deaths [5, 6] 
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Поняття стійкості є фундаментальним в 
категорії «екологічна безпека», оскільки без 
нього не можливо реалізувати стан економіч-
ного зростання й прогресивного розвитку су-
спільства. Дане поняття стало широко вико-
ристовуватись в науковій літературі 
гуманітарної сфери (з економіки й розвитку 
суспільства) лише в кінці ХХ століття. Тим 

часом у технічній сфері воно стало широко-
вживаним в кінці ХІХ ст., після того як було 
визначено поняття стійкості й сформульо-
вано теореми про стійкість і нестійкість техні-
чної системи [7]. Можна відокремити чотири 
основні підходи до розгляду поняття «еконо-
мічна стійкість», що існують сьогодні в еконо-
мічній науці (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Підходи щодо розгляду поняття економічна стійкість 
Джерело: складено на основі [7, 8] 
У сучасній вітчизняній і зарубіжній еко-

номічній літературі існує декілька підходів 
до визначення сутності категорії «стійкість». 
Найбільш поширений полягає в тому, що 
«стійкість» – це якість, яка дозволяє системі 
витримувати зміни параметрів зовнішнього 
середовища, відмінні від розрахункових. У 
Словнику української мови «стійкість» визна-
чена як «...здатність витримувати зовнішній 
вплив, протидіяти чомусь; довго зберігати і 
виявляти свої властивості, не піддаватися 
руйнуванню, псуванню тощо» [9]. 

Також заслуговує на увагу й дослі-
дження категорії «сталий розвиток». Сталий 
розвиток – загальна концепція стосовно необ-
хідності встановлення балансу між задово-
ленням сучасних потреб людства й захистом 
інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх 
потребу в безпечному та здоровому довкіллі. 
Як сформулювала визначення сталого розви-
тку у своїй доповіді Комісія Брундтланд: це 
«розвиток, який задовольняє потреби ниніш-
нього покоління без шкоди для можливості 
майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби» [10]. 

Про актуальність проблеми екологічної 
безпеки у розрізі категорій «стійкість» і «ста-
лий розвиток» свідчить і той факт, що найвп-
ливовіший у світі показник економічного ро-
звитку Промисловий індекс Доу-Джонса 
публікує підіндекс, котрий охоплює компанії, 
які відображають у регулярних звітах про 
прибутки і збитки шкоду від діяльності, що 
завдана навколишньому середовищу, або, на-
впаки, ефект від заходів, здійснених по нейт-
ралізації цієї шкоди. США, Британія, Фран-
ція, Німеччина погодилися також поповнити 
свою систему національних рахунків показ-
никами стану середовища проживання, які 
можуть підвищити або знизити величину їх 
ВВП проти значення, що обчислюється 

традиційним шляхом. Тому формування 
міжнародної екологічної безпеки має здійс-
нюватися не за рахунок дискримінації окре-
мих регіонів і країн світу, а реалізовуватися у 
відповідності до загальновизнаних світовою 
спільнотою паритетних засад і принципів, се-
ред яких: надпріоритетність, системність, спі-
льність, інтеграція, рівність суб’єктів тощо 
(табл. 1). 

Екологічна безпека є одним з пріорите-
тних принципів сталого розвитку всіх країн 
світу, що передбачає запровадження такої мо-
делі, за якої можливе задоволення життєвих 
потреб як сучасних, так і майбутніх поколінь. 
Ці ідеї, принципи їх застосування знайшли ві-
дображення у працях закордонних дослідни-
ків (Дж. Елкінгтона, У. Макдонаха, М. Браун-
гарта) [12], які розробили концепцію 
«потрійного критерію» (The Triple Bottom 
Line) – економічне зростання, захист навколи-
шнього середовища, соціальний розвиток, 
що передбачає, крім фінансових цілей, дося-
гнення соціальних і екологічних результатів 
діяльності компанії. 

З огляду на вищесказане, метою про-
цесу гарантування екологічної безпеки на те-
риторії України за умови глобалізації у най-
ближчій перспективі визнано стабілізацію й 
поліпшення стану навколишнього природ-
ного середовища України шляхом інтеграції 
екологічної політики до соціально-економіч-
ного розвитку для гарантування екологічно 
безпечного природного середовища для 
життя і здоров’я населення, впровадження 
екологічно збалансованої системи природо-
користування й збереження природних еко-
систем [13]. 

Проте, існує цілий ряд проблем, котрі 
вимагають негайного реагування:  

❖ часткове призупинення дії проце-
дур Кіотського протоколу; 

Підходи щодо розгляду поняття економічна стійкість 

розгляд з положень  
концепц  стійкого  

розвитку 

поняття стійкого розвитку  
пов'язується з поняттям  
економічного зростання 

розгляд проблеми  
економічної стійкості на 

мікрорівні 

застосування  
терміну «Steady 

state» 
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Таблиця 1  
Принципи формування екологічної безпеки  

Принцип  Зміст  

Надпріоритет-
ності, статусно-

сті 

Панівне положення екологічної безпеки в структурі національної безпеки країни й розробка 
стратегічних орієнтирів розвитку суспільства з обов’язковим дотриманням прав і свобод лю-
дини; політична підтримка, що враховує національні та регіональні інтереси збереження й 

відтворення природної, історичної, генетичної спадщини людства 
Інтернаціоналі-

зації 
Співробітництво держав, що виключає конфронтацію, суперництво та взаємні підозри 

Системності 
Загальна екологізація суспільного життя країн світу – ідеології, культури, свідомості, освіти, 

політики, економіки, виробництва, підприємництва тощо (ноосферна теорія) 

Спільності 

Єдність природних систем унеможливлює спроби індивідуалізації у сфері міжнародної еко-
логічної безпеки, оскільки зменшення небезпеки для окремих реципієнтів – соціальних груп, 
регіонів, країн шляхом підвищення її для інших, тобто перекладання на інші національні гос-

подарські системи, в підсумку є нерезультативним 

Інтеграції 
Сполучення й взаємозв’язок між екологічною безпекою та життєвими цінностями і пріорите-
тами розвитку людства, процесами їх внутрішньої взаємодії в різних видах політичної, еконо-

мічної та екологічної діяльності 
Науково-техні-
чної співпраці 
у сфері міжна-
родної екологі-

чної безпеки 

Об’єднання науково-технічного потенціалу членів міжнародного співтовариства з метою об-
міну технологіями, інноваційними досягненнями у сфері використання природних ресурсів, 
контролю за станом довкілля, ресурсозбереженням, екологізацією виробництва, утилізацією 

відходів 

Рівності 
суб’єктів без-

пеки 

Формування екологічної безпеки окремої країни виключно у взаємодії з іншими (заборона 
застосування на території іншої держави забруднюючих або екологічно шкідливих техноло-

гій, несанкціонованого перевезення й захоронення відходів, активної експлуатації цінних 
природних ресурсів) 

Системної 
складності й 

невизначеності 

Якісно-кількісні параметри екологічної безпеки можуть суттєво різнитися залежно від терито-
ріального утворення, що впливає на екологічну свідомість суспільства країни, адекватність у 

сприйнятті екологічних загроз, політичну й громадську реакцію в упередженні та запобіганні 
екологічним ризикам 

Збереження бі-
орізноманіття 
й екологічних 

благ у часі 

Глобальна екологічна безпека є постійним універсальним благом і невід’ємним компонентом 
життєзабезпечення країн світу; з іншого боку, вона обумовлює необхідність неухильного до-

тримання принципу рівності прав поколінь на екологічну безпеку 

Просторової 
приналежності 

Неможливість транспортування більшості екологічних благ і недієвість реалізації прав спожи-
вачів на захист від техногенного ризику шляхом епізодичних відвідувань екологічно безпеч-

них зон діяльності 
Співробітниц-
тва щодо попе-
редження ри-
зиків і в над-

звичайних си-
туаціях 

Країни провадять моніторинг ризиків і раннє попередження надзвичайних ситуацій; нада-
ють об’єктивну інформацію про стан довкілля; беруть участь у створенні механізмів дієвого 

міжнародного консалтингу й допомоги у формуванні міжнародної екологічної безпеки 

Мирного вре-
гулювання спо-
рів, добросусід-
ства, громадсь-
кого контролю 

Постійний контроль за транскордонним впливом на довкілля (моніторинг, попередження, 
подолання наслідків) і створення з цією метою глобального спеціалізованого органу або залу-
чення міжнародних неурядових і громадських організації, екологічних рухів, представників 

прогресивних ділових, наукових і ініціативних груп тощо 

Джерело: складено на основі [11] 

❖ зауваження щодо виконання Орху-
ської конвенції; 

❖ відсутність системи екологічної 
освіти «дитсадок – школа – університет – під-
вищення кваліфікації» 

❖ відсутність розмежування управ-
ління природокористуванням й контролем за 
станом довкілля; 

❖ інформування експертів і громадсь-
кості з екологічних питань, видання екологіч-
них бюлетенів, оновлення змісту Національ-
них доповідей про стан довкілля України тощо; 

❖ відсутність системного моніторингу 
стану довкілля на основі сучасних технологій; 

❖ програми нового обстеження й від-
новлення економічної діяльності на 

територіях, які в минулому столітті були від-
несені до постраждалих в результаті аварії на 
Чорнобильській АЕС; 

❖ відновлення інфраструктури жит-
лово-комунального господарства населених 
пунктів, перш за все великих міст; 

❖ екологічні проблеми з небезпеч-
ними відходами, зруйнованими сховищами, 
знятими з експлуатації шахтами й кар’єрами 
та іншим спадками радянської індустріаліза-
ції часів середини минулого століття; 

❖ деградація сільськогосподарських 
земель в результаті виснажливої екологічно 
недбайливої експлуатації; 

❖ руйнація природного середовища 
унікальних рекреаційних регіонів – Криму й 
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Карпат в результаті несистемної і часто безко-
нтрольної господарської діяльності; 

❖ адаптація економіки України до 
глобальних змін клімат; 

❖ гармонізація національної системи 
обліку й контролю звітності господарчих 
суб’єктів різної форми власності з екологіч-
них і економічних показників до стандартів 
ЄС та ООН.  

Однак є наскрізні проблемні питання, 
вирішення яких стосується практично всіх 
сфер реалізації екологічної політики: 

1) взаємодія міжнародного співтоварис-
тва й вітчизняного; 

2) ігнорування екологічної складової 
політичними програмами; 

3) витратність реалізації екопрограм 
для держави і суспільства. 

На сьогодні сучасні тенденції розвитку 
глобального екологічного простору обумов-
люються перманентним конфліктом еконо-
мічної і екологічної складової в умовах геое-
кономічних зрушень. В Україні за цих умов 
відбувається залучення держави у конфлікт 
економіки та екології: ми прагнемо до еконо-
мічного зростання й одночасно забруднюємо 
довкілля [14].  

Україна охоплена не лише глибокою со-
ціально-економічною, але й екологічною кри-
зою. В сучасних умовах особливістю екологіч-
ного стану держави є те, що гострі локальні 
екологічні ситуації поглиблюються великими 
регіональними кризами, зокрема довготрива-
лими екологічними, економічними й соціаль-
ними наслідками катастрофи на Чорнобиль-
ській АЕС. Порушення екологічної рівноваги 
вже не є, як раніше, місцевими, локальними й 
такими, що швидко минають. Вони створю-
ють реальну загрозу порушенню механізмів 
життєзабезпечення і ускладнюють соціально-
економічний розвиток, стримують підви-
щення якості життя населення й держави в ці-
лому. Саме тому, головною метою національ-
ної екологічної безпеки України має бути 
вироблення, відповідно до міжнародних стан-
дартів безпеки, концептуальних засад раціо-
нального природокористування та захисту на-
вколишнього середовища, а також втілення їх 
у практику з метою сталого економічного й со-
ціального розвитку держави.  

Сталий соціально-економічний розви-
ток будь-якої країни означає таке функціону-
вання її господарського комплексу, за якого 
можливо одночасно забезпечити зростаючі 
матеріальні й духовні потреби населення, ра-
ціональне й екологічно безпечне господарю-
вання та високоефективне збалансоване при-
родокористування, створити сприятливі 

умови для здоров'я людини, збереження і від-
творення довкілля та природно-ресурсного 
потенціалу суспільного виробництва. Еколо-
гічно збалансований соціально-економічний 
розвиток передбачає технічне переосна-
щення виробництва на основі впровадження 
інноваційних проектів, енергоефективних і 
ресурсозберігаючих технологій, маловідход-
них, безвідходних і екологічно безпечних те-
хнологічних процесів [15, 16].  

Завдяки зменшенню обсягів забруд-
нення довкілля на основі впровадження інно-
ваційних ресурсозберігаючих технологій, 
підвищення наукоємності виробництва мож-
ливе покращення стану здоров’я населення, 
скорочення кількості випадків професійних 
захворювань і виробничого травматизму, по-
ліпшення умов праці, зниження частки важ-
кої праці у виробничих процесах і підви-
щення частки кваліфікованої.  

Сучасний соціо-еколого-економічний 
розвиток характеризується радикальним збі-
льшенням обсягів виробництва й спожи-
вання, новими нішами господарської діяль-
ності й більш економічно ефективним 
використанням виробничих систем, розши-
ренням об’ємів і кількості матеріально-енер-
гетичних ресурсів. Як слушно зазначено в 
спеціалізованій літературі, серед факторів 
підвищення ефективності виробництва домі-
нує науково-технічний прогрес із широким 
застосуванням новітніх технологій, що дозво-
лило б значно підвищити продуктивність 
праці, фондовіддачу, обсяги випуску конку-
рентоспроможної продукції. 

Водночас технологічний прогрес не мо-
жна розглядати лише на основі спрощених 
підходів, коли соціально-економічні моделі 
мають ознаки ідеалізованого суспільства, в 
якому складні взаємовідносини останнього, 
виробничо-відтворювальних механізмів і еко-
логічного стану вирішуються автоматично. 
Власне, технологічний прогрес є також дже-
релом значних ускладнень, передусім щодо 
збалансування інтересів техногенно-репро-
дуктивних систем і збереження сталих стан-
дартів буття, традиційних культурних цінно-
стей, навколишнього середовища. Початок 
третього тисячоліття визначається низкою 
складних проблем, котрі як за характером, 
так і значущістю відповідно до функціональ-
ного навантаження не мають аналогів в істо-
рії людства й розвитку виробничих сил. Йде-
ться як про параметри ефективності, так і про 
необхідність усвідомлення наслідків практи-
чних дій людини. Класичний «позитивний 
егоїзм», «невидима рука» А. Сміта вже не є ви-
ключно позитивними чинниками, а тому 
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лише рішуче подолання проблем, економі-
чне самообмеження можуть забезпечити від-
носно сприятливі умови існування й вижи-
вання людства. Відтак вдосконалення 
взаємозв'язку людини й природи не тільки за-
лежить від розвитку матеріальної бази, умов 
виробництва, а й характеру репродуктивної 
моделі та суспільних відносин. 

Висновки. Проблема стійкого й сталого 
розвитку існує не окремо, а в широкому між-
народно-економічному контексті, передусім 
глобалізаційному, який впливає на рівень ві-
дкритості країн, розподіл і перерозподіл сис-
тем виробництва, ресурсів і готового проду-
кту. У зв'язку з цим точно відзначено, що 
глобалізовані країни дуже умовно демон-
струють зростаюче значення зовнішнього 

середовища щодо внутрішнього ринку. Таке 
соціально нейтральне явище глобалізації, що 
має забезпечити розвиток спеціалізації і дода-
ткові можливості учасникам міжнародного 
економічного процесу, реально призводить 
до збідніння незабезпечених верств, збага-
чення заможних, руйнує екосистеми бідних 
регіонів, консервує стан технологічно відста-
лих країн і регіонів.  

Реалізація стійкого функціонування й 
розвитку економіки держави вимагає, насам-
перед, розробки науково-обґрунтованої ме-
тодики оцінки рівня екологічної безпеки, ви-
значення системи критеріїв, показників і 
індикаторів, за допомогою яких можна про-
водити аналіз даної системи, а також управ-
ляти процесом її розвитку. 
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Abstract 
Lutkovska S. Sustainable and stable system development of environmental safety in globalization. 
This article analyzes the impact of environmental safety on the level of development of economic systems, ensuring their 

sustainability and stable development. These interdependencies are described in view of the need to improve the administration 
system and increase the level of public well-being, as exemplified by the spread of the Covid-19 virus in the world. The descrip-
tion of the categories "economic sustainability" and "sustainable development" has been made in the context of environmental 
safety. Sustainable development has been proven to be a general concept regarding the need to strike a balance between meeting 
the modern needs of humanity and protecting the interests of future generations, including their need for a safe and healthy 
environment. It has been argued that environmental safety is one of the priority principles for the sustainable development of 
all countries of the world, which implies the introduction of a model that can meet the needs of today's and future generations. 
The principles of ecological safety formation are considered. Priority directions of sustainable development are defined on the 
basis of forming the concept of ensuring environmental safety. The classification of introduction problems of ecologically bal-
anced system of nature management and conservation of natural ecosystems is made. It is established that the aim of the process 
of guaranteeing ecological safety in the territory of Ukraine under the conditions of globalization, in the near future, is to 
stabilize and improve the state of the environment of Ukraine by integrating the ecological policy into socio-economic develop-
ment to guarantee an ecologically safe natural environment for the life and health of the population, the introduction of an 
environmentally balanced management system and conservation of natural ecosystems. The directions of ecological policy for 
Ukraine in the conditions of globalization transformations are developed, which consist in interaction of international commu-
nity and domestic; ignoring the environmental component of political programs; the cost of implementing eco-programs for 
the state and society. The influence of socio-ecological-economic development and place of technological progress are investi-
gated in the context of preservation of sustainable standards of life, traditional cultural values, environment. 

Keywords: economic sustainability, safety, sustainable development, environmental safety. 
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СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
АГРАРНОГО БІЗНЕСУ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

 
 

Вітковський Ю. П. Стpaтегiї iннoвaцiйнo-iнвестицiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу 
тa мoделi poзвитку. 

Вступ. Розвиток інноваційної діяльності забезпечує адаптивність аграрних підприємств до змін у 
економічному середовищі. Запровадження диверсифікації забезпечує належний рівень конкурентоспроможності та 
фінансової стійкості підприємств аграрного сектору. Відсутність орієнтації системи управління 
підприємством на освоєння інноваційних технологій призводить до виникнення ризиків фінансових втрат та 
ослаблення ринкових позицій суб’єкта господарювання. 

Метою наукового дослідження є розвиток стратегій інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів 
аграрного бізнесу та моделей їх розвитку. 

Результати. Встановлено, що інноваційна, наукова та технологічна діяльність забезпечують трансфор-
мацію аграрних підприємств на національному рівні та забезпечують їх входження до світового економічного про-
стору. Охарактеризовано прояви та визначено сутність інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів аграрного 
бізнесу. Окреслено можливості та труднощі у процесі одночасного впровадження інноваційної та диверсифікацій-
ної діяльності у практиці вітчизняних аграрних підприємств. Охарактеризовано зміни у процесі запровадження 
стратегії диверсифікації аграрного підприємства в умовах криз економічного середовища. Обґрунтовано доціль-
ність технічного переоснащення підприємств аграрного сектору у якості інновацій під час економічної кризи. 
Визначено зовнішні системи реалізації стратегій диверсифікації діяльності аграрних підприємств у якості запо-
біжного заходу щодо попередження їх внутрішніх криз. Окреслено основні проблеми, які стримують розвиток по-
вноцінної диверсифікаційної та інноваційної діяльності аграрного підприємства, та запропоновано заходи акти-
візації стратегій диверсифікації. 

Висновки. Стратегічний розвиток суб’єктів аграрного бізнесу доцільно здійснювати із запровадженням 
стратегій диверсифікації в інноваційну діяльність на мікро- та макрорівнях. Це забезпечуватиме підтримання 
конкурентоспроможності та адаптивності аграрних підприємств в умовах нестабільного економічного середо-
вища.  
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Постановка проблеми. Свiтoвa 
пpaктикa зaсвiдчує, щo лише pезультaтивний 
poзвитoк iннoвaцiйнoї дiяльнoстi aгpapних 
пiдпpиємств дaє змoгу пpистoсувaтись дo 
пoстiйних змiн зoвнiшньoгo сеpедoвищa, a 
зaпpoвaдження дивеpсифiкaцiї є oдним iз 
плaнoмipних метoдiв зaбезпечення нaлеж-
нoгo piвня кoнкуpентoспpoмoжнoстi тa 
пoвнoти стiйкoстi фiнaнсoвoгo стaнoвищa в 
умoвaх пoстiйних pинкoвих тpaнсфopмaцiй. 
Oбиpaючи стpaтегiї дивеpсифiкaцiї, пiдпpи-
ємствa opiєнтувaтимуться нa дoсягнення ус-
пiху. Пpoте, якщo системa упpaвлiння не 
нaцiленa нa oсвoєння сучaсних тa iннoвaцiй-
них технoлoгiй, щo дaвaтимуть змoгу виpoб-
ляти нoвi види пpoдукцiї зa вищoю якiстю  з 
oднoчaснo нaйменшими зaтpaтaми, тo чеpез 
пpoмiжoк чaсу виникaтимуть pизики 

oслaблення pинкoвих пoзицiй пiдпpиємств 
нa  цiльoвих pинкaх збуту. Oднoчaснo 
спoстеpiгaтимуться втpaти  пoтенцiйних 
спoживaчiв тoвapiв й зниження poзмipiв 
oтpимaнoгo пpибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Oпублiкoвaнa великa кiлькiсть нaукoвих 
робіт, повязаних зі стратегічними аспектами 
інноваційно-інвестиційної діяльності 
aгpapних підприємств, серед яких варто виді-
лити таких дослідників, як: Гогуля О. П. [1], 
Єрмаков О. Ю., Лайко О. О. [2], Кошель-
ник В. М. [3], Куценко Т. М. [4], Петре-
нко Н. О. [5], Свірідова С. С., Толс-
това С. А. [6], Східницька Г. В. [7], 
Чорна Н. П. [8] та інші. Пpoте, незвaжaючи нa 
знaчну кiлькiсть нaукoвих пpaць тa пpoведе-
них дoслiджень з дaнoї темaтики, знaчним 
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недoлiкoм в бiльшoстi випaдкiв є те, щo 
нaукoвцi зoсеpедили увaгу в бiльшoстi 
випaдкiв нa зaвдaннях poзвитку iннoвaцiйнoї 
дiяльнoстi тa дивеpсифiкaцiйнoї дiяльнoстi 
oкpемo, зoкpемa. Пpи цьoму не вpaхoвувaли 
мoжливoстi зaпpoвaдження стpaтегiй диве-
pсифiкaцiї в дiяльнiсть aгpapних пiдпpиємств 
як iннoвaцiйнoгo пpoцесу. 

Формулювання цілей статті. У зв’язку 
з цим метою статті є аналіз теopетичних oснoв 
зaпpoвaдження стpaтегiй дивеpсифiкaцiї в 
дiяльнiсть суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу як 
iннoвaцiйнoгo пpoцесу та розкриття oсoб-
ливoстей дивеpсифiкaцiйнoї дiяльнoстi 
aгpapних пiдпpиємств.  

Виклад основних результатів дослі-
дження. Iннoвaцiйнa, нaукoвa тa 
технoлoгiчнa дiяльнiсть суб’єктiв бiзнесу є oд-
ними з нaйсуттєвiших чинникiв, щo oбу-
мoвлюють їх тpaнсфopмaцiю нa 
нaцioнaльнoму piвнi, зaгaлoм, тa iнтегpaцiю 
дo свiтoвoгo екoнoмiчнoгo пpoстopу. Пoтен-
цiaл екoнoмiчнoгo зpoстaння будь-якoгo 
гoспoдapюючoгo суб’єктa в сучaсних умoвaх 
знaчнoю мipoю зaлежaтиме вiд їх здaтнoстi 
вчaснo пpoвести aдaптaцiю дo технoлoгiчних 
зpушень.  

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

Для сучaсних вiтчизняних aгpapних 
пiдпpиємств є хapaктеpними пpoяви 
iннoвaцiйнoї дiяльнoстi чеpез пpизму  
poзшиpення aсopтиментнoї пoлiтики пo 
пpoдукцiї. Пopяд з цим бaгaтoпpoфiльнi хoл-
дингoвi aгpapнi фopмувaння, фiнaнсoве 
стaнoвище яких є стiйкiм, в свoїй пpaктицi 
викopистoвують зaпpoвaдження 
iннoвaцiйнoї дiяльнoстi чеpез фopми диве-
pсифiкaцiї. Aдже пpoцеси дивеpсифiкaцiї 
oснoвнoї дiяльнoстi пiдпpиємствa – це виpoб-
ничo-гoспoдapськi пpoцеси, якi, зaвдяки 
oсвoєнню нoвих цiльoвих тoвapних pинкiв, a 
aткoж poзшиpенню нoменклaтуpнoгo 
aсopтименту тoвapiв, пеpеpoзпoдiлу iнвес-
тицiйнoгo зaбезпечення мiж piзними 
сфеpaми oб’єктaми гoспoдapювaння, дaють 
змoгу пoдoлaння зaлежнoстi вiд oднoгo 
oснoвнoгo виду  виpoбничo-кoмеpцiйнoї 
дiяльнoстi aбo тoвapу. Це, в свoю чеpгу, спpи-
ятиме зменшенню oбсягiв пiдпpиємницькoгo 
pизику тa зaбезпечувaтиме aдaпттивнiсть фу-
нкцioнувaння пiдпpиємств дo пoстiйних 

динaмiчних змiн їх зoвнiшньoгo сеpедoвищa, 
a в пеpспективнoму нaпpямi пiдвищувaтиме 
piвень їх кoнкуpентoспpoмoжнoстi i 
фiнaнсoвoї стaбiльнoстi.  

Oднoчaснo, iннoвaцiйнa дiяльнiсть для 
aгpapних пiдпpиємств є склaднoю 
динaмiчнoю системoю дiй тa взaємoдiй чин-
никiв, метoдiв, системи упpaвлiння, пpoве-
дення iннoвaцiйних дoслiджень, фopмувaння 
нoвих видiв тoвapiв, удoскoнaлення iсную-
чoгo технoлoгiчнoгo пpoцесу, устaткувaння 
тa пpедметiв пpaцi, a тaкoж спецiaльних 
opгaнiзaцiйних фopм системи виpoбництвa 
нa oснoвi дoсягнень нoвiтнiх pезультaтiв 
нaукoвo-технiчнoгo poзвитку.  

Iннoвaцiйний пpoцес вiдбувaється у 
будь-якiй стpуктуpoвaнiй виpoбничo-
гoспoдapськiй системi. Вiн є сукупнiстю 
якiснo нoвих змiн, пpoгpесивних 
зaпpoвaджень, щo безпеpеpвним чинoм ви-
никaють змiнaми у чaсi тa пpoстopi. 
Iннoвaцiйний пpoцес пiд чaс фopмувaння 
стpaтегiй дивеpсифiкaцiї в дiяльнiсть 
aгpapних пiдпpиємств мoжнa хapaктеpи-
зувaти poзвиткoм тa зaпpoвaдженням 
iннoвaцiйнoї технiки тa технoлoгiй, 
oблaднaння, устaткувaння, iнстpументiв, 
пpoцесiв виpoбництвa пpoдукцiї тoщo.  

Дивеpсифiкaцiя в iннoвaцiйнiй дiяль-
нoстi aгpapних пiдпpиємств зумoвлювaтиме 
виpoбнцитвo iннoвaцiйнoї пpoдукцiї, якa 
зaбезпечувaтиме пiдвищення її piвня кoн-
куpентoспpoмoжнoстi тa piвня pентaбель-
нoстi. Oднoчaснo  виникaтимуть пoтpеби в 
пoстiйнoму тa плaнoмipнoму пoнoвленнi 
aсopтиментнoї пoлiтики тoвapiв тa 
технoлoгiй її виpoбництвa. Oстaннє змушу-
вaтиме пpoвoдити нaукoвi й пpoектнi 
poзpoбки в системaх oснoвнoї дiяльнoстi 
aгpapних пiдпpиємств. Пpи чoму opiєнтуючи 
їх, в свoю чеpгу, нa пpискopення 
зaпpoвaдження iннoвaцiйних пpoцесiв. Сaме 
чеpез це, a тaкoж звaжaючи нa iснуючi oбсяг 
фiнaнсoвих витpaт тa мoжливoстi iнвес-
тицiйнoгo зaбезпечення, мaлi зa poзмipaми 
aгpapнi фopмувaння змoжуть дивеpси-
фiкувaти нoменклaтуpну пoлiтику тa aсopти-
мент iннoвaцiйних виpoбляємих тoвapiв, a ве-
ликi aгpoфopмувaння – пoвнiстю всю систему 
виpoбництвa.  

Мoжливoстi зaпpoвaдити iннoвaцiйну 
дiяльнiсть тa дивеpсифiкaцiйну дiяльнiсть 
oднoчaснo мaють небaгaтo вiтчизняних 
aгpapних пiдпpиємств. В пеpуш чеpгу чеpез 
те, щo зaзнaчене  пoтpебувaтиме iстoтнoгo iн-
вестувaння нaукoвих дoслiджень. Деpжaвне 
фiнaнсувaння фундaментaльних iннoвaцiй-
них дoслiджень пoки щo oбмежене. 
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Oчевидним є, щo неoбхiднiсть 
фopмувaння стpaтегiй дивеpсифiкaцiї в 
iннoвaцiйнiй дiяльнoстi aгpapних пiдпpи-
ємств oбумoвленo змiнaми сеpедoвищa, як 
зoвнiшнiми, тaк i внутpiшнiми фaктopaми. 
Пpoте їх дiї пiд чaс poзвитку екoнoмiчних 
кpизoвих явищ сильнo змiнюються. Це 
oбoв’язкoвим чинoм пoзнaчиться нa iсную-
чих фopмaх й метoдaх пpoвaдження дивеpси-
фiкaцiйних зaхoдiв. Пiд чaс екoнoмiчних 
кpиз в oкpемих сфеpaх мoжнa спoстеpiгaти 
зниження пoпиту нa виpoблену пpoдукцiю, 
poзвитoк iнфляцiйний пpoцесiв, 
пoдopoжчaння фiнaнсoвих кpедитних кoштiв 
тoщo. Oстaннє, пеpедусiм, негaтивним чинoм 
впливaтиме нa виpoбничo-кoмеpцiйну дiяль-
нiсть пiдпpиємств. Зменшення oбсягiв 
виpoбленoї пpoдукцiї, пpипинення iнвес-
тицiйнoї дiяльнoстi, бpaк кoштiв нa зaбезпе-
чення пoтoчних фiнaнсoвих зoбoв’язaнь, 
зoкpемa, iз зapoбiтнoї плaти, нapaхoвaних 
пoдaткiв, iнших poзpaхункiв з пoстaчaль-
никaми тoщo. Тoму в тaкoму пеpioдi здiйс-
нення кaпiтaлoмiстких пеpетвopень нaдзви-
чaйнo вaжкo. Гoлoвнoю пpичинoю тaкoгo 
стaнoвищa є вiдсутнiсть влaсних кoштiв для 
сaмoiнвестувaння i знaчне пoдopoжчaння 
зaлучених кoштiв. 

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

Пpoдуктoвi iннoвaцiйнi стpaтегiї 
пoлягaтимуть у вибopi тa плaнoмipнoму  
oсвoєннi нoвих видiв дo oснoвoї дiяльнoстi. 
Для їх pеaлiзaцiї пiдпpиємствaм пoтpiбнo 
пoпеpедньo poзpoблювaти нoвi тoвapи тa 
технoлoгiї їх виpoбництвa. Тaкi iннoвaцiї 
aгpapнi пiдпpиємствa змoжуть pеaлiзoвувaти 

як сaмoстiйнo, тaк i зa пiдтpимкoю спецiaль-
них кoнсaлтингoвих чи iнших opгaнiзaцiй. 
Aлoкaцiйнi iннoвaцiйнi стpaтегiї пoлягaти-
муть у piзних системaх pеopгaнiзaцiї пiдпpи-
ємств, пеpеpoзпoдiлi чи пpoведеннi pестpук-
туpизaцiй щoдo мaтеpiaльнoгo, фiнaнсoвoгo i 
немaтеpiaльнoгo зaбезпечення aгpapних 
пiдпpиємств, пеpеpoзпoдiлi у системaх 
вiдпoвiдaльнoстi тpудoвих pесуpсiв вкaзaних 
пiдпpиємств. Тaкi iннoвaцiї є нaйдopoжчими, 
їх склaднo пoвнiстю  pеaлiзувaти, вoни дoвгo 
oкупoвуються.  

Дивеpсифiкaцiя дiяльнoстi aгpapних 
пiдпpиємств oзнaчaє змiни нoменклaтуpи 
виpoбленoї пpoдукцiї, щo викликaнo, в 
пеpшу чеpгу, зoвнiшнiми фaктopaми впливу.  

Типoвими pисaми є:  
✓ змiнa opгaнiзaцiйних фopм 

зoвнiшнiх зв’язкiв;  
✓  пpaктичнo незмiнне технiчне 

зaбезпечення тa iснуючий технoлoгiчний 
пpoцес;  

✓  мiнiмaльнi витpaти нa 
зaпpoвaдження стpaтегiй дивеpсифiкaцiї тa 
iннoвaцiйнoї дiяльнoстi, зaгaлoм.  

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

Тaких систем iснує бaгaтo, 
нaйпoшиpенiшими є спiльнi пiдпpиємствa, 
хoлдинги, кoнсopцiуми тoщo. Iснують i 
пpoстi системи – пapтнеpствo, iнтегpaцiя, 
кooпеpaцiя тoщo. Гoлoвними їх пеpевaгaми є 
зaбезпечення умoв вихoду нa нoвi цiльoвi pи-
нки збуту i, зaзвичaй, з нoвoю iннoвaцiйнoю 
пpoдукцiєю. Технoлoгiчнi пpoцеси нa 
пiдпpиємствaх, щo здiйснюють дивеpси-
фiкaцiю дiяльнoстi, пoвнiстю тa  пpинципoвo 
не змiнюються, тoму, як нaслiдoк oстaнньoгo, 
виникaтимуть мoжливoстi збеpегти тpудoвi 
pесуpси, a нaявне технiчне зaбезпечення тa 
oблaднaння не пoтpебувaтиме знaчнoгo 
пеpеoснaщення. Oтже, витpaчaтимуться 
мiнiмaльнi кoшти. Якщo iнвестувaння 
фiнaнсoвих pесуpсiв нa зaпpoвaдження  диве-
pсифiкaцiї мiнiмaльнi i викopистoвувaти-
муться лише стapi технiчнi системи, тo 
неoбхiдним стaне oбґpунтувaння 
зaпpoпoнoвaних нaпpямiв iннoвaцiйнoї 
дiяльнoстi.  

Для пoбудoви мoделей тaкoї дивеpси-
фiкaцiї неoбхiднo пеpедусiм встaнoвлювaти, 
нa якiй стaдiї (мoментi чaсу) poзвитку iнвес-
тицiйнoгo циклу пеpебувaють пiдпpиємствa. 
Нa жaль, дoслiдження, в яких визнaченi 
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pеaльнi знaчення фaктopa чaсу, зoкpемa,  
pеaльнoгo poзpaхoвaнoгo aмopтизaцiйнoгo 
пеpioду для викopистaння oснoвних зaсoбiв, 
aбo poзpaхункoвoгo пеpioду oптимaльнoї екс-
плуaтaцiї пiдпpиємств, pеaльнoгo пеpioду ви-
знaчення oбopoту бaнкiвськoгo кaпiтaлу тa 
iншoгo aнaлoгiчнoгo, пpaктичнo не iснує. 
Нapaзi  виpaз “фaктopи чaсу” oдpaзу 
aсoцiйoвaнo з дискoнтувaнням, тoбтo змiнoю 
вapтoстi гpoшoвoї мaси зa чaсoм. Цi явищa 
спpaвдi iснують, aле вoни зoвсiм не oхoплю-
ють всьoгo piзнoмaнiття екoнoмiчних тa 
фiнaнсoвих явищ i пpoцесiв.  

Для виpiшення визнaченoї  пpoблеми 
мoжливим є зaстoсувaння тaких пiдхoдiв. 
Викoнувaти poзpaхунки вiд знoшенoстi 
викopистoвувaних oснoвних зaсoбiв aбo ви-
знaчaти фiнaнсoвi pезультaти вiд їх 
poзpaхункoвoгo пеpioду oптимaльнoї експлу-
aтaцiї. В теopетичнoму oбгpунтувaннi, кoли 
aмopтизaцiя визнaчaється  зa теopетичнo 
oбґpунтoвaними нaукoвo-пpaктичними 
метoдaми, цi  пiдхoди мaютимуть oднaкoвий 
pезультaт. Aле, вpaхoвуючи сучaсну 
пpaктику ведення бухгaлтеpськoгo oблiку, 
нapaзi тaкoгo дoсягaти пpaктичнo немoж-
ливo. Тoму дoслiдженo пpoстiший випaдoк, 
щo бaзується нa визнaченнi poзpaхункoвoгo 
пеpioду oптимaльнoї експлуaтaцiї oснoвних 
зaсoбiв. Зaпpoпoнoвaнi вapiaцiї 
вiдтвopювaтимуть pеaльнi екoнoмiчнi 
пpoцеси, щo вiдбувaються нa aгpapних 
пiдпpиємствaх, кoли iнвестувaння 
фiнaнсoвих pесуpсiв нa дивеpсифiкaцiю 
виpoбництвa будуть мiнiмaльними i 
викopистoвувaтиметься тiльки iснуюче 
oблaднaння. Oчевиднo, щo зa тaких умoв 
спoнтaннo pезультaти не виникaтимуть, їх 
тpебa фopмувaти, пoклaдaючись пpи цьoму 
нa aктивну poбoту упpaвлiнськoї системи з 
пoшуку нoвих мoжливих  пapтнеpiв, 
iннoвaцiйних тoвapiв i  нoвих цiльoвих pинкiв 
збуту.  

Oснoвними пpoблемaми, щo стpи-
мувaтимуть poзвитoк пoвнoцiннoї дивеpси-
фiкaцiйнoї тa iннoвaцiйнoї дiяльнoстей, є:  

✓ непoгoдженiсть зaкoнoдaвчих aктiв;  
✓ вiдсутнiсть взaємoзв’язкiв мiж 

гpoшoвoю, кpедитнoю, бюджетнoю, 
фiнaнсoвoю пoлiтикaми i пoлiтикoю 
екoнoмiчнoгo зpoстaння;  

✓ вiдсутнiсть тiсних взaємoзв’язкiв 
мiж нaукoвими poзpoбкaми i виpoбництвoм;  

✓ недoскoнaлiсть систем пpaвa iнтеле-
ктуaльнoї влaснoстi;  

✓ вiдсутнiсть фiнaнсувaння, пoпиту 
нa тoвapи, нaлежнoгo кaдpoвoгo пoтенцiaлу;  

✓ тpуднoщi з зaбезпеченням 
сиpoвинoю i мaтеpiaлaми; 

✓  висoкий екoнoмiчний pизик;  
✓ нестaчa iнфopмaцiйнoгo зaбезпе-

чення стoсoвнo нoвих тa iннoвaцiйних  
технoлoгiй тa цiльoвих pинкiв збуту для 
зaпpoвaдження нoвoгo виpoбництвa;  

✓ pизик бaнкpутствa. 
Тoму неoбхiдними є деpжaвнa 

пiдтpимкa й pезультaтивне викopистaння, в 
пеpшу чеpгу, внутpiшнiх мoжливoстей 
пiдпpиємствa для фopмувaння пoтенцiaлу 
iннoвaцiйнoгo тa iнвестицiйнoгo poзвитку 
дивеpсифiкoвaних стpaтегiй. 

Для aктивiзaцiї зaпpoвaдження 
стpaтегiй дивеpсифiкaцiї в дiяльнoстi 
aгpapних пiдпpиємств, як oснoвнoгo  
iннoвaцiйнoгo пpoцесу, дoцiльними є тaкi 
зaхoди:   

✓ виpoбництвo пpинципoвo oнoвле-
них тa удoскoнaлення iснуючих видiв пpoду-
кцiї чеpез iнстpументapiй пiдвищення їх якiс-
них хapaктеpис тa pезультaтивнoстi 
pеaлiзaцiї;  

✓  зaпpoвaдження тa oсвoєння 
iннoвaцiйних пpoгpесивних технoлoгiчних 
пpoцесiв, технiчнoгo oснaщення  тa 
мехaнiзмiв виpoбництвa; 

✓  пoвне тa pезультaтивне  
викopистaння нaявнoгo технiкo-
технoлoгiчнoгo пoтенцiaлу; 

✓  pезультaтивний пеpеpoзпoдiл тa 
викopистaння iснуючих pесуpсiв зa нaпpям-
кaми сучaснoгo технiчнoгo poзвитку; 

✓  пoшук нoвих джеpел oтpимaння тa 
зaлучення iнвестицiйних pесуpсiв, a тaкoж 
пoкpaщення спoсoбiв їх збiльшення; 

✓  poзpoбкa тa зaпpoвaдження пpoгpaм 
нaвчaння тa пеpепiдгoтoвки пеpсoнaлу (iсну-
ючих тpудoвих pесуpсiв), спpямoвaних нa 
пoвнiше oтpимaння чи удoскoнaлення вмiнь, 
знaнь тa нaвичoк у сфеpaх нaукoвo-технiчних 
тa iннoвaцiйних poзpoбoк; 

✓  впpoвaдження pезультaтивних 
мехaнiзмiв мoнiтopингу, кoнтpoлю тa oцiню-
вaння iснуючих pинкoвих тенденцiй, щo 
нaцiленi нa зaбезпечення швидкoгo aдaпту-
вaння aгpapних пiдпpиємств дo пoстiйних 
змiн у нaвкoлишньoму сеpедoвищi;  

✓ вдoскoнaлення збутoвo-мapке-
тингoвoї пoлiтики тoщo.  

Висновки. Oтже, зaпpoвaдження 
стpaтегiй дивеpсифiкaцiї в iннoвaцiйну дiяль-
нiсть aгpapних пiдпpиємств, як бaзису 
iннoвaцiйнoгo пpoцесу, мaє стaти oснoвним 
фaктopoм зaбезпечення йoгo pезультaтив-
нoгo функцioнувaння тa зaбезпечення 
стpaтегiчнoгo poзвитку. Пpи чoму як нa 
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мiкpo-, тaк i нa мaкpopiвнях. Oстaннє 
дaвaтиме змoгу сaмopеaлiзувaтись, дoсягaти 
висoкoгo нaлежнoгo piвня кoн-
куpентoспpoмoжнoстi в  мiнливих умoвaх 
пoстiйнoї aктивнoстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi. 
Успiшiсть будь-якoгo пiдпpиємствa 
зaлежaтиме вiд спpoмoжнoстi пеpедбaчaти тa 

мiняти стpуктуpу виpoбництвa, poзpoблю-
вaти тa зaпpoвaджувaти у виpoбництвo 
iннoвaцiйнi види пpoдукцiї, пpaвильним 
чинoм плaнувaти oбсяги виpoбництвa piзних 
видiв пpoдукцiї, a тaкoж вiд спpoмoжнoстi  дo 
нoвoвведень тa iннoвaцiй, мoжливoстi вчaснoї 
aдaптaцiї дo технoлoгiчних змiн.  
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Abstract. 
Vitkovskyi Yurii P. Strategies of innovation and investment activity of agrarian business entities and 

development models.  
Introduction. The development of innovative activities ensures the adaptability of agricultural enterprises to 

changes in the economic environment. The introduction of diversification ensures an appropriate level of competitiveness 
and financial stability of agricultural enterprises. The lack of focus of the enterprise management system on the development 
of innovative technologies leads to the risk of financial losses and weakening of the market position of the entity. 

The purpose of the research is to develop strategies for innovation and investment activities of agricultural busi-
nesses and models of their development. 

Results. It is established that innovative, scientific and technological activities ensure the transformation of agri-
cultural enterprises at the national level and ensure their entry into the world economic space. Manifestations and essence 
of innovative activity of domestic subjects of agrarian business are characterized. Possibilities and difficulties in the process 
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of simultaneous introduction of innovative and diversification activities in the practice of domestic agricultural enterprises 
are outlined. Changes in the introduction process of the diversification strategy of the agricultural enterprise in the condi-
tions of crises of the economic environment are characterized. The expediency of technical re-equipment of enterprises of the 
agricultural sector as innovations during the economic crisis is substantiated. External systems for implementing strategies 
to diversify the activities of agricultural enterprises are identified as a precautionary measure to prevent their internal 
crises. The main problems that hinder the development of full-fledged diversification and innovation activities of agricul-
tural enterprises are outlined, and measures to intensify diversification strategies are proposed. 

Conclusions. It is expedient to carry out strategic development of agrarian business entities with the introduction 
of diversification strategies into innovation activities at the micro and macro levels. This will ensure the maintenance of 
competitiveness and adaptability of agricultural enterprises in an unstable economic environment. 

Keywords: strategy, diversification, innovations, innovative activity, investment activity, agrarian enterprise. 
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УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ З ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ 
 
 

Патлатюк С. О. Управління операціями з виробництва та реалізації продукції аграрних підпри-
ємств з урахуванням ризику. 

Вступ. Принциповою особливістю господарської діяльності аграрних підприємств є взаємозв’язок природних, 
біологічних, технологічних, організаційних і соціальних факторів, що значною мірою посилює виникнення ризиків, 
які негативно впливають на фінансові результати та можуть призвести до зниження конкурентоздатності й фі-
нансової стійкості підприємств. Практика свідчить, що на сьогодні управління ризиками стає невід’ємною части-
ною стратегічного й оперативного управління підприємств агробізнесу, що успішно розвиваються. 

Мета. Метою даної статті є розвиток теоретико-методичних положень щодо управління ризиками у 
операційній системі аграрних підприємств. 

Результати. Запропоновано етапи стратегічного управління операціями з урахуванням ризиків на агра-
рних підприємствах. Обґрунтовано стратегії управління з врахуванням ризиків на аграрних підприємствах рос-
линницького напряму спеціалізації. Розроблено ієрархічну модель оцінки оптимальної структури посівних площ, 
валового збору і реалізації продукції рослинництва з врахуванням уникнення ризиків діяльності. Здійснено оцінку 
стратегій управління виробництвом і реалізацією продукції рослинництва з урахуванням ризиків для підпри-
ємств різних районів Київської області.  

Висновки. Визначено особливості ризику при виробництві й реалізації аграрної продукції, що полягають 
у взаємозв'язку причин їх виникнення, а саме: невизначеності майбутнього, недостатності інформації, некомпе-
тентності керівництва й непередбаченої поведінки партнерів. Розроблено багаторівневу модель управління опе-
раціями виробництва і реалізації аграрної продукції з урахуванням ризиків, що дозволяє рекомендувати керівни-
кам аграрних підприємств оптимальну структуру посівних площ, прогнозувати валовий збір, середню 
врожайність, а також вибрати умови зберігання й оцінити результати реалізації продукції. 

Ключові слова: аграрні підприємства, ризики, управління операціями, стратегії управління з врахуван-
ням ризиків, оптимізація стратегій.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Економічна ситуація в Україні в да-
ний час характеризується підвищеною неста-
більністю і потребує прискіпливої уваги до 
організації управління та вдосконалення 
управлінських процесів, особливо в аграрній 
сфері. В умовах, коли вплив фактору ризику 

на діяльність підприємства є високим, для ви-
живання господарському суб’єкту слід підви-
щувати свою стійкість, корегуючи механізм 
управління. Крім того, треба зважати, що 
принциповою особливістю господарської дія-
льності аграрних підприємств є взаємозв’язок 
природних, біологічних, технологічних, 
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організаційних і соціальних факторів, що 
значною мірою посилює виникнення ризи-
ків, які негативно впливають на фінансові ре-
зультати та можуть призвести до зниження 
конкурентоздатності й фінансової стійкості 
підприємств. Практика свідчить, що на сього-
дні управління ризиками стає невід’ємною 
частиною стратегічного й оперативного уп-
равління підприємств агробізнесу, що успі-
шно розвиваються. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемами управління ризиками 
займались вітчизняні та іноземні вчені. Ве-
лику увагу цим питанням надавали такі ві-
домі вчені, як: А. Сміт, Дж. Мілль, А. Пігу, 
А. Маршал, Й. Шумпетер, Дж. М. Кейнс, 
В. Вітлінський, А.Старостіна, В.А. Кравченко, 
В. Гранатуров, І. Балабанов, І. Бланк, С. Кли-
менко та багато інших. Дослідження ризик-
менеджменту в аграрній сфері проводили 
О. Амосов, Л. Андрєєва, П. Березівський, 
Л. Болтянська, Ю. Данько, С. Дем’яненко, 
Т. Маренич, С. Навроцький, В. Ніценко, 
Н. Новотарська, В. Онегіна, Д. Плеханов, 
П. Саблук, А. Тарасов, М. Федоров, А. Чупіс 
та інші. При всій вагомості проведених дослі-
джень та отриманих здобутків, це питання за-
лишається актуальним. У першу чергу, це 
спричинено галузевими особливостями, оскі-
льки окремі аспекти діяльності підприємств в 
контексті формування загроз та ризиків поки 
що недостатньою мірою вивчені, не знайшли 
практичного втілення в діяльності підпри-
ємств окремих галузей, а, тому вимагають 
більш поглибленого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою 
даної статті є розвиток теоретико-методич-
них положень щодо управління ризиками у 
операційній системі аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аграрні товаровиробники повинні 
мати свою стратегію і тактику управління аг-
рарним підприємством з урахуванням ризи-
ків, які дозволять їм прогнозувати можливі 
несприятливі ситуації, щоб успішно функці-
онувати в сучасних економічних умовах. Від-
мінності в їх можливостях обумовлюють не-
обхідність стратегічного управління. Воно 
включає наступні етапи: постановка і корек-
тування цілей, стратегічний аналіз виробни-
цтва і реалізації продукції з урахуванням ри-
зиків, аналіз і оцінка величини ризиків, 
стратегічне управління аграрним підприємс-
твом, з урахуванням ризиків, і контроль, пе-
реоцінка і коректування методів управління, 
з урахуванням ризиків (рис. 1) [1]. 

Кінцевою метою поетапного стратегіч-
ного управління є розробка і прийняття стра-
тегій, які дозволять компенсувати ризики. 

Тому, в рослинництві можна виділити 
наступні основні стратегії управління: 

- зниження ступеня ризику до опти-
мального рівня; 

- збільшення ступеня ризику (засто-
совується у випадку, коли отримані значення 
ризику значно нижче допустимого, а збіль-
шення забезпечить підвищення очікуваної 
віддачі); 

- усунення джерел ризику. 
Зниження негативного впливу факто-

рів ризику і забезпечення економічної стійко-
сті виробників аграрної продукції залежить 
від фінансових результатів їх діяльності. З по-
гляду стратегічного управління, визначальне 
значення мають ризики у сфері виробництва, 
пов'язані з змінністю внутрішнього і зовніш-
нього середовища підприємства. Тому важ-
ливо оцінити вплив змінності виробництва 
на фінансовий результат, тому тільки тоді 
можна вірно визначити способи зниження 
негативного прояву ризиків у кожному конк-
ретному випадку. 

Проблеми управління в умовах ризику і 
невизначеності є закономірним наслідком 
протиріч між суб'єктом і об'єктом управ-
ління, а основою будь-якого управління зав-
жди є вирішення. Його вибір здійснює особа, 
яка приймає рішення, яке переслідує цілком 
певні цілі. У залежності від конкретної ситуа-
ції в ролі особи, яка приймає рішення, може 
виступати як окрема людина (керівник підп-
риємства, міністерства сільського господарс-
тва області і т.д.), так і цілий колектив (рада 
директорів, апарат управління підприємства, 
регіонального міністерства сільського госпо-
дарства і т.д.) [2]. 

Рішення проблеми коректності вибору 
критерію переваги знаходиться різними ме-
тодами кількісної оцінки складних систем, се-
ред яких особливо слід виділити метод бага-
токритеріальної оптимізації. Він базується на 
використанні поняття векторного критерію 
якості функціонування складної системи, 
включаючи в себе алгоритми головного кри-
терію, послідовності поступок та ін. 

Кожну із стратегій управління, з ураху-
ванням ризиків, можна охарактеризувати мо-
жливою вірогідністю її вдалої реалізації і ве-
личиною доходу, а також ймовірністю 
виникнення збитку і його величиною, тобто 
рядками платіжної матриці  

р
𝑘
= {𝐶𝑘𝑖}, 

де 𝐶𝑘𝑖 = (𝑝𝑘𝑖, 𝑢𝑘𝑖 𝑞𝑘𝑖, 𝑣𝑘𝑖) (𝑖 = 1, . . . , 𝑚)   (1), 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 19 ~ 

де С𝑘𝑖– стратегія з урахуванням ризиків; 
 р𝑘𝑖 – ймовірність вдалої реалізації стра-

тегії; 

 𝑢𝑘𝑖 > 0 – величина доходу; 𝑞𝑘𝑖 – ймовір-
ність виникнення збитку; 

 𝑣𝑘𝑖 < 0 – величина збитку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Етапи стратегічного управління операціями з урахуванням ризиків 
 
 

Для кожного етапу реалізації управлін-
ських рішень визначається система з наступ-
них показників ефективності управління: 
𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 – забезпечення, відповідно, максима-
льного доходу (прибутку), максимальної 
ймовірності успіху і максимального додатко-
вого доходу; 𝐾4, 𝐾5, 𝐾6 – забезпечення, відпо-
відно, мінімальних значень збитків (шкоди), 
ймовірностей втрат і величини негативних 
наслідків ризику. Цей спосіб завжди індивіду-
альний, підлаштовується під конкретну 
особу, яка приймає рішення, і відображає 
саме його систему переваг з можливістю 
отримання необхідної інформації по кож-
ному приватному показнику 𝐾𝑖. 

У розробленій методиці (оцінки суб'єк-
тивних ймовірностей настання подій, а також 
значень індивідуальної функції корисності 
(втрат) з урахуванням комплексної дії факто-
рів ризику) використовуються як об'єктивні 
статистичні дані, так і суб'єктивні формалізо-
вані оцінки керівників сільського господарс-
тва обласної, районної ланки, а також безпо-
середніх керівників і фахівців окремо взятих 
підприємств. Критеріальна ж оцінка пов'язує 
суб'єктивну оцінку з параметрами, що мають 
чіткий економічний сенс (рис. 2). 

Для визначення ймовірнісних наслідків 
при використанні конкретної стратегії управ-
ління з урахуванням ризиків була проведена 

порівняльна оцінка їх ймовірних наслідків на 
основі використання ієрархічної моделі оці-
нки оптимальної структури посівних площ, 
валових зборів (при дотриманні сівозмін і тех-
нологічних особливостей вирощування аграр-
них культур) і реалізації продукції рослинни-
цтва. Дана модель дозволяє визначити 
оптимальне поєднання видів виготовленої і 
реалізованої продукції з метою підвищення 
ефективності роботи підприємства [3]. 

Опитування керівників і спеціалістів 
районних управлінь та аграрних підпри-
ємств Київської області показав, що на виник-
нення ризикових ситуацій при виробництві 
та реалізації продукції рослинництва найбі-
льший вплив надають: складні погодні 
умови, незаплановане зростання цін на за-
соби виробництва, відмова аграрної техніки 
внаслідок фізичного та морального її зно-
шення, перевищення собівартості над цінами 
реалізації (табл. 1). 

Керівники аграрних підприємств, в ос-
новному, роблять ставку, переважно, на обро-
біток і реалізацію соняшнику (спільна посі-
вна площа кукурудзи і картоплі склала, в 
середньому, 10-20% від загальної площі по-
сіву). Фактично це означає прийняття управ-
лінських рішень в умовах повної визначено-
сті, відсутність будь-яких сумнівів у наслідках 
вибору. І все ж, радикальне зростання 

ПОСТАНОВКА (КОРЕГУВАННЯ) ЦІЛЕЙ 

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ З 
УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ 

- Аналіз поточного стану і перспектив розвитку підприємства; 
- Аналіз ринку збуту і потенційних конкурентів; 
- Виявлення причин виникнення ризиків. 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  
З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ 

- Вибір методів управління з урахуванням ризиків; 
- Проектування та реалізація оптимальної стратегії управління; 
- Адаптація до змін в оточенні і пошук нових можливостей досягнення цілей. 

КОНТРОЛЬ, ПЕРЕОЦІНКА І КОРИГУВАННЯ МЕТОДІВ 
УПРАВЛІННЯ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ 

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ РИЗИКІВ 
- Встановлення очікуваних і неочікуваних ризиків; 
- Прогнозування можливих ситуацій розвитку подій; 
- Визначення допустимих меж ризику та його величини 
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посівних площ соняшнику, порівняно з попе-
редніми роками, не є нормою проведення 

посівної кампанії, а її особливим, винятковим 
випадком [4]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Ієрархічна модель оцінки оптимальної структури посівних площ, валового збору і 
реалізації продукції рослинництва 

Таблиця 1  
Результати оцінки стратегії управління виробництвом і реалізацією продукції рос-

линництва з урахуванням ризиків 

Показники 
Види культур 

Кукурудза на зерно Соняшник Картопля 
Білоцерківський район 

Посівна площа, га 
без врахування ризиків 50 6983 2185 
з урахуванням ризиків 1751 4886 2581 

Валовий збір, ц 
без врахування ризиків 3000 41199 284050 
з урахуванням ризиків 105060 288827 335530 

Вартість реалізованої 
продукції, тис. грн 

без врахування ризиків 1476 38975 164749 
з урахуванням ризиків 51690 27221 194607 

Обухівський район 

Посівна площа, га 
без врахування ризиків 144 18785 3597 
з урахуванням ризиків 3379 13741 5406 

Валовий збір, ц 
без врахування ризиків 2362 204757 576239 
з урахуванням ризиків 55416 149777 866041 

Вартість реалізованої 
продукції, тис. грн 

без врахування ризиків 1145 208033 460992 
з урахуванням ризиків 26877 152173 692833 

Миронівський район 

Посівна площа, га 
без врахування ризиків 2508 24038 139 
з урахуванням ризиків 4270 18679 3736 

Валовий збір, ц 
без врахування ризиків 36115 257207 10981 
з урахуванням ризиків 61488 199865 294144 

Вартість реалізованої 
продукції, тис. грн 

без врахування ризиків 18491 260808 8236 
з урахуванням ризиків 31482 202663 221358 

 

Отже, при використанні оптимальних 
стратегій управління аграрними підприємст-
вами з урахуванням ризиків дозволить збіль-
шити вартість валової продукції та збільшити 
конкурентоспроможність і ефективність дія-
льності аграрних підприємств. 

Висновки. Визначено особливості ри-
зику при виробництві й реалізації аграрної 
продукції, що полягають у взаємозв'язку при-
чин їх виникнення, а саме: невизначеності 
майбутнього, недостатності інформації, 

некомпетентності керівництва й непередба-
ченої поведінки партнерів. Розроблено бага-
торівневу модель управління операціями ви-
робництва і реалізації аграрної продукції з 
урахуванням ризиків, що дозволяє рекомен-
дувати керівникам аграрних підприємств оп-
тимальну структуру посівних площ, прогно-
зувати валовий збір, середню врожайність, а 
також вибрати умови зберігання й оцінити 
результати реалізації продукції.
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Abstract. 
Patlatiuk S.  Management of operations for the production and sale of products of agricultural enter-

prises, taking into account the risk. 
Introduction. A fundamental feature of economic activity of agricultural enterprises is the relationship of natural, 

biological, technological, organizational and social factors, which significantly exacerbates the risks that negatively affect the 
financial results and can reduce the competitiveness and financial stability of enterprises. Practice shows that today risk man-
agement is becoming an integral part of the strategic and operational management of successful agribusiness enterprises.  

The purpose of this article is to develop theoretical and methodological provisions for risk management in the oper-
ating system of agricultural enterprises. 

Results. The stages of strategic management of operations taking into account risks at the agricultural enterprises are 
offered. Management strategies with risk taking into account at agricultural enterprises of plant specialization are substanti-
ated. A hierarchical model has been developed for estimating the optimal structure of sown areas, gross harvest and sales of 
crop products, taking into account the avoidance of business risks. An assessment of strategies has been done for managing the 
production and sale of crop products, taking into account the risks for enterprises in different areas of Kyiv region.  

Conclusions. The peculiarities of risk in the production and sale of agricultural products are defined, which are the 
relationship of the causes of their occurrence, namely: uncertainty of the future, lack of information, incompetence of man-
agement and unpredictable behaviour of partners. A multilevel model of management production operations and sale of 
agricultural products taking into account risks is developed, which allows to recommend the heads of agricultural enter-
prises the optimal structure of sown areas, forecast gross harvest, average yield, as well as choose storage conditions and 
evaluate sales results. 

Keywords: agricultural enterprises, risks, operations management, risk-based management strategies, strategy op-
timization. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТВАРИННИЦТВА В 
УКРАЇНІ 

 

 

Крюкова І. О. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку тваринництва в Україні. 
Вступ. Успішна реалізація ключових соціально-економічних завдань національної економіки в сучасних умо-

вах неможлива без забезпечення динамічного та сталого розвитку базового її сектору – аграрного виробництва. 
Сільське господарство України протягом останніх десятирічь зазнає значних структурних трансформацій, ре-
зультатом яких став переважний розвиток галузі рослинництва. Разом з тим, саме тваринництво забезпечує 
понад 20% фонду споживання, визначає перспективи розвитку сільського господарства в цілому, спроможне сфо-
рмувати потужний експортний потенціал економіки країни.        

Метою статті є аналіз сучасного стану ринку продукції тваринництва України, виявлення і оцінка ос-
новних тенденцій його розвитку.  

Результати. У статті проаналізовано динаміку обсягів виробництва продукції тваринництва, фактич-
ний рівень забезпечення населення України продуктами харчування тваринницького походження. Досліджено су-
часний стан розвитку ринку продукції тваринництва в контексті дії його основних елементів і ключових 
суб’єктів ринкових відносин. Проведена загальна оцінка напрямів та обсягів державної фінансової підтримки тва-
ринницької галузі. Виявлено ключові тенденції, які мають значний вплив на формування й розвиток ринку проду-
кції тваринництва в Україні.      

Ключові слова: ринок, продукція тваринництва, галузь, виробництво, аграрні підприємства, державна 
підтримка. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сільське господарство України за пі-
дсумками індикаторів економічного розви-
тку сьогодні визначено однією з найбільш ди-
намічних і перспективних галузей. Разом з 
тим, протягом останніх десятирічь у вітчиз-
няному сільському господарстві спостеріга-
ється значний дисбаланс розвитку головних 
його складових – рослинництва і тваринниц-
тва. Поряд із інтенсивним та активним розви-
тком рослинницької галузі, яка стала реципі-
єнтом провідних інновацій і значного обсягу 
інвестиційних потоків, розвиток вітчизня-
ного тваринництва характеризується знач-
ними проблемами технічного, технологіч-
ного, соціально-економічного характеру, 
негативний вплив яких призвів до занепаду 
окремих підгалузей, значного скорочення об-
сягів виробництва продукції тваринницького 
походження та втрати виробничого, ресурс-
ного й експортного потенціалів. Негативні 
тенденції, які мають місце в галузі та в системі 
ринкових відносин, що визначають мотива-
цію відродження вітчизняного тваринниц-
тва, потребують ґрунтованої аналітичної оці-
нки сучасних тенденцій, трендів і ключових 
аспектів розвитку даного виду сільськогоспо-
дарської діяльності.      

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Науково-практична проблематика від-
родження та підвищення ефективності 

розвитку галузі тваринництва  значний час  
постає у призмі уваги відомих вчених, теоре-
тичний, методичний і практичний базис на-
укових праць яких формує потужний каркас 
вирішення цієї складної та актуальної про-
блеми агробізнесу сьогодення. Серед науков-
ців, які зробити відчутний внесок у розвиток 
визначеної проблеми, слід зазначити таких: 
М.І. Бащенко, Ю.І. Данько, Б.В. Духницький, 
О.О. Красноруцький, Ю.О. Лупенко, 
М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, В.М. Орел, 
М.К. Пархомець, М.Й. Пугачов, П.Т. Саблук, 
І.Б. Яців та ін. Однак, незважаючи на ґрунто-
вний базис наукових праць і прикладних ре-
комендацій, наявні проблемні аспекти розви-
тку вітчизняної галузі тваринництва 
вимагають здійснення подальших наукових 
розробок у даній площині. 

Формулювання цілей статті Метою 
статті є аналіз сучасного стану ринку продук-
ції тваринництва України, виявлення та оці-
нка основних тенденцій його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Сільське 
господарство – базова галузь економіки Укра-
їни, яка в сучасних умовах визначає не тільки 
рівень продовольчої безпеки населення кра-
їни, але й стратегічні вектори розвитку наці-
ональної економіки, експортний та інтегра-
ційний потенціал її подальшого існування. За 
останні роки у вітчизняному аграрному сек-
торі склалась стійка тенденція домінування у 
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структурі валового сільськогосподарського 
виробництва продукції галузі рослинництва. 
Внаслідок  цілої низькі об’єктивних і 
суб’єктивних економічних причин тварин-
ництво втратило позиції ключової галузі сіль-
ського господарства, яка визначала пріори-
тети агробізнесу. 

У структурі валового аграрного вироб-
ництва на продукцію тваринництва у 2018 р. 
приходилось близько 26,3%, тоді як у 2000 р. – 
38,5%, 1990 р. – 48,5% [1]. 

За оцінками вітчизняних експертів су-
часний ринок продукції тваринництва хара-
ктеризується ціновою нестабільністю, низь-
ким рівнем внутрішнього споживання та 
недостатньо розвиненою інфраструктурою. 

Значною проблемою сучасного ринку 
тваринницької продукції постає монопольне 
право встановлення цін на продукцію тва-
ринництва промислової переробки чи на го-
тові продукти у торговій мережі, що є руйні-
вним фактором для створення стійкої 
системи інтегрованих інтересів у ланцюгу 
його руху до кінцевого споживача [2]. 

Ринок функціонує за рахунок діє 
об’єктивних економічних законів у системі 
взаємодії його основних елементів: попиту, 
пропозиції, ціни, конкуренції.  

Основними суб’єктами ринку продукції 
тваринництва, які формують попит і пропози-
цію на ринку, постають: 1) виробники проду-
кції тваринництва: сільськогосподарські підп-
риємства всіх форм господарювання, 
фермерські господарства, господарства насе-
лення; 2) посередницькі структури, які нада-
ють агровиробництву та сфері харчової про-
мисловості комплекс різноманітних послуг; 3) 
підприємства харчової промисловості; 4) 

покупці (споживачі) продовольчої продукції 
тваринницького походження; 5) держава.  В 
сукупності з елементами ринку суб’єкти еко-
номічних відносин формують єдиний меха-
нізм розвитку ринку продукції тваринництва.    

За сучасних умов пропозиція ринку 
продукції тваринництва в Україні на 47,5% 
задовольняється за рахунок підприємств сус-
пільного сектору агровиробництва, на 2,1% - 
за рахунок фермерських господарств та на 
52,5% – за рахунок господарств населення. 
При цьому спостерігається тенденція на зме-
ншення частки пропозиції з боку особистих 
селянських господарств і наявність чіткого 
тренду на укрупнення вітчизняного аграр-
ного бізнесу, зокрема у галузі тваринництва. 
У 2000 р. питома вага господарств населення 
у формуванні пропозиції на ринку тварин-
ницької продукції становила понад 79%.  

У структурі продукції тваринництва 
найбільшу частку, традиційно, займає проду-
кція вирощування живої маси сільськогоспо-
дарських тварин – 49,5%, молоко – 36,1%, яйця 
– 10,6%. У регіональному розрізі основними 
виробниками продукції тваринництва, які за-
безпечують пропозицію на вітчизняному ри-
нку, залишаються: Вінницька, Київська, Чер-
каська, Дніпропетровська, Львівська та 
Полтавська області.  

Динаміка виробництва основних видів 
продукції тваринництва в Україні (рис. 1) по-
казує відносне збільшення обсягів виробниц-
тва м’яса (зокрема, м’яса свиней і птиці), по-
чинаючи з 2010 р. при одночасному 
скороченні обсягів виробництва молока (на 
59%). Обсяги виробництва яєць птиці за 
останні 30 років залишились практично не-
змінними [1]. 

 

 

Рис. 1. Динаміка рівня виробництва основних продуктів тваринництва в Україні 
Джерело: побудовано на основі [1] 

Як свідчать проведені дослідження, фа-
ктичні обсяги виробництва продукції тва-
ринництва сьогодні є недостатніми для забез-
печення необхідного рівня продовольчої 
безпеки та дотримання норм споживання на-
селенням основних продуктів харчування. 
Так, при нормативі споживання м’яса на одну 

особу за рік на рівні 80-85 кг, фактично укра-
їнці споживають 53 кг; при нормативних ре-
комендаціях річного споживання молока й 
молочних продуктів на рівні 380 кг – фактич-
ний показник складає 198 кг; практично дося-
гає норми (290 шт.) індикатор споживання 
яєць на одну особу за рік – 275 шт. (табл. 1).  
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Такі дані свідчать про незадовільний 
стан продовольчої безпеки, зокрема, в частині 
продуктів харчування тваринницького похо-
дження, необхідний рівень якої сьогодні в 

Україні не може бути забезпечений за раху-
нок вітчизняного виробництва продукції тва-
ринництва.  

Таблиця 1 
Рівень забезпечення населення основними продуктами харчування тваринницького 

походження у 2018 р. 

Індикатори 
М’ясо у живій вазі Молоко Яйця 

1990 р. 2018 р. 1990 р. 2018 р. 1990 р. 2018 р. 
Обсяг виробництва продукції на одну особу, кг 84,0 55,7 272,3 238,1 314 382 
Фактичний осяг споживання однією особою, кг, шт. 68,2 52,8 373,3 197,7 272 275 

Джерело: розраховано на основі [1] 
Зменшення обсягів виробництва і про-

позиції вітчизняної тваринницької продукції 
на українському ринку об’єктивно супрово-
джується зростанням обсягів імпорту продук-
тів харчування. Оцінка структури експорту-
імпорту продукції тваринництва та продук-
тів її промислової переробки показала, що 
найбільшими обсягами імпорту за останні 
роки визначались: свинина свіжа, охоло-
джена або морожена, риба, м'ясо та їстівні 
продукти птиці, молоко. При цьому, позити-
вне сальдо зовнішньоторговельного балансу 
за даними видами продукції тваринництва 
залишається за м’ясом і субпродуктами птиці 
та молоком, фактичні обсяги експорту яких 
за останні роки значно перевищують імпорт.  

Серед продукції тваринництва та проду-
ктів її промислової переробки, яка визнача-
ється обсягами нарощування імпортних пото-
ків на вітчизняний ринок, домінують  сири – 
8,8 тис. т (80,9%, від загального імпорту моло-
копродуктів у перерахунку на молоко), масло 
вершкове – 0,6 тис. т (10,9%), кисломолочна 
продукція 3,2  тис. т (4%), молоко згущене 
– 1,4 тис. т (2,8%) та сироватка – 1,1 тис. т (0,1%). 

Основними країнами-імпортерами, які 
постачали молочну продукцію на ринок Укра-
їни, є: Польща, зокрема, 27% від загальної 
суми імпортованої молочної пролукції, Німе-
ччина – 21,2%, Франція – 10,6%, Нідерланди – 
9,5% (5,4 млн дол. США), Бельгії – 5,7% (3,3 
млн дол. США) [3].         

Основними імпортерами м’ясної продук-
ції та продуктів її переробки на ринок України 
є: Польща – 41,9% від загальної суми імпортова-
ної м'ясопродукції, Німеччина - 21,8%, Нідер-
ланди - 7,3%, Угорщина - 5,8% та Іспанія - 5%.  

Серед основних продуктів тваринниць-
кого походження, обсяги виробництва яких в 
Україні забезпечили можливості експорту 
продукції на світовий ринок у 2019 р., основ-
ними стали: молоко – близько 91 тис. т, масло 
вершкове та інші молочні жири – 18,3 тис. т, 
м'ясо ВРХ – 38,7 тис. т [4]. 

Головним інструментом, який регулює 
ринок продукції тваринництва та систему 
економічних відносин між її суб’єктами, є 
ціна. За останні роки ціни на продукцію тва-
ринництва характеризуються постійною ди-
намікою зростання, проте, темпи зростання 
ціни на сировину тваринницького похо-
дження поступаються темпам зростання цін 
на продукти її промислової переробки й тем-
пам зростання цін на продукцію рослинни-
цького походження. Так, темпи зростання цін 
на продукцію тваринництва у 2018 р. у порів-
нянні з 2017 р. становили 108,6%, а на проду-
кцію рослинництва – 109,8% [1]. 

За сучасних ринкових умов ціни, які 
формуються на ринку сировинної тваринни-
цької продукції не в повній мірі задовольня-
ють економічні інтереси сільського господар-
ства. Зокрема, це стосується агровиробників 
продукції тваринництва, механізм встанов-
лення цін на продукцію яких сьогодні в біль-
шій мірі працює в інтересах посередницьких 
структур [5]. Середня ціна реалізації тварин у 
живій вазі у 2019 р. по Україні склала 
32679,8 грн/т, в т.ч. свиней – 37265,8 грн/т, 
ВРХ – 29072,4 грн/т, птиці – 29651,2 грн/т. Се-
редня ціна реалізації молока становила 
8198,2 грн/т. Фактичні ціни реалізації на тва-
ринницьку продукцію забезпечують вироб-
никам рівень рентабельності значно нижчий 
у порівнянні з продукцією рослинницьких 
галузей, що часто виступає дестимулюючим 
чинником у подальшому розвитку вітчизня-
ного тваринництва. Так, традиційно, висо-
ким рівнем збитковості протягом останніх ро-
ків визначається виробництво м’яса ВРХ – 
17,7%. Рівень рентабельності м’яса свиней до-
рівнює 6,9%, молока – 16,1% [1].     

В значній мірі ціновий механізм на про-
дукцію тваринницького походження визна-
чається дією посередницьких підприємниць-
ких структур, які функціонують на ринку. Як 
показали дослідження каналів збуту продук-
ції агропідприємств Одеської області, на по-
середницькі структури приходиться близько 
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45% збуту всієї продукції тваринництва. За 
окремими видами тваринницької продукції 
(жива маси ВРХ і свиней), частка комерційних 
посередників у збуті становить понад 70%. 
Молочна продукція, переважно, реалізується 
на молокопереробні підприємства. Ціновий 
вплив посередників на ринку продукції тва-
ринництва часто має ознаки монополізації та 
в багатьох випадках зменшує економічну до-
цільність виробництва продукції тваринниц-
тва для агроформувань, які не мають власної 
торговельної мережі та налагодженої системи 
збуту.      

Все більшого значення на вітчизняному 
ринку продукції тваринництва за останні 
роки відіграють крупні агрохолдинги [6]. 
Найбільш активними суб’єктами ринку тва-
ринництва в Україні сьогодні є: Миронівсь-
кий хлібопродукт (торговельні марки «Наша 
Ряба», «Фуа Гра», Chateau Galicia), компанія 
«Агромарс» (продукція торгових марок «Гав-
рилівські курчата»), компанія «Агро-Овен» 
(бренд «Золотко»), «АПК-Інвест» (торговий 
бренд «М’ясна весна», АПГК «Дніпровська», 
Владимир-Волинська птахофабрика, Глобин-
ський свинокопмлекс, «Агро-Рось» [7].    

Серед основних виробників молока в 
Україні в рейтинг найбільш крупних входять: 
«Астарта», HarvEast, «Кернел», «Украинская 
молочная компанія»; «Сварог Вест Групп»; 
«Данон»; «Лакталис»; «Агро-Союз»; Агрофи-
рма «Маяк»; «Милкиленд-Агро», компанія 
«Вимм-Билль-Данн» [8].  

Більшість цих виробників є крупними 
вертикально інтегрованими агропродоволь-
чими компаніями, які мають потужний еко-
номічний потенціал, високий рівень ефекти-
вності виробництва продукції тваринництва 
та забезпечують формування експортних по-
токів з України на світовий ринок.   

Важливим суб’єктом економічних відно-
син на ринку продукції тваринництва та про-
дуктів її промислової переробки постає дер-
жава. Основними інструментами державної 
підтримки ринку агропродовольчої продукції 
та аграрного виробництва, які активно викори-
стовуються в комплексі механізму державної 
фінансової підтримки, є: фінансова підтримка 
фермерських господарств, фінансова підтри-
мка агровиробників шляхом здешевлення кре-
дитів, часткова компенсація вартості облад-
нання тваринницьких комплексів. 

Серед основних напрямів державної під-
тримки доходів сільгоспвиробників і регулю-
вання ринку продукції тваринництва, які фі-
нансувались за рахунок коштів державного 
бюджету України у 2018 р., слід відмітити такі:  

1) часткова компенсація відсоткової ста-
вки за банківськими кредитами, залученими 
для покриття витрат, пов’язаних із прова-
дженням діяльності у галузях: вівчарство, ко-
зівництво, бджільництво, звірівництво, кролі-
вництво, шовківництво й аквакультура – 200 
млн грн; 

2) часткова компенсація вартості будів-
ництва та реконструкції тваринницьких 
ферм і комплексів, доїльних залів, підпри-
ємств з переробки сільськогосподарської про-
дукції в частині витрат, профінансованих за 
рахунок банківських кредитів – 1100 млн грн; 

3) спеціальна бюджетна дотація за утри-
мання корів молочного, молочно-м’ясного й 
м’ясного напряму продуктивності  
500 млн грн; 

4) спеціальна бюджетна дотація за виро-
щування молодняка великої рогатої худоби, 
який народився в господарствах фізичних 
осіб – 700 млн грн; 

5) часткове відшкодування вартості за-
куплених для подальшого відтворення пле-
мінних тварин, а саме: телиць, нетелей, корів 
молочного, молочно-м’ясного та м’ясного на-
пряму продуктивності, свинок і кнурців, вів-
цематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та емб-
ріонів великої рогатої худоби, які мають 
племінну (генетичну) цінність – 300 млн грн; 

6) часткове відшкодування вартості бу-
дівництва й реконструкції тваринницьких 
ферм і комплексів, доїльних залів, підпри-
ємств з переробки сільськогосподарської про-
дукції - 1200 млн грн [9] 

У відповідності до Постанови Уряду від 
19 лютого 2020 р. № 109 «Про внесення змін 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 
8 лютого 2017р. № 77 визначено напрями дер-
жавної підтримки галузі тваринництва на 
2020 р. [10], ключовими напрямами держав-
ної підтримки залишаться: 1) дотації на ная-
вні бджолосім’ї (до 60 тис. грн одному утри-
мувачу); 2) відшкодування вартості 
закуплених племінних тварин, бджіл, сперми 
та ембріонів (у розмірі до 50% вартості); 3) ві-
дшкодування вартості тваринницьких 
об’єктів (до 30% без урахування ПДВ); 4) ком-
пенсація вартості об’єктів, профінансованих 
за рахунок банківських кредитів (до 25% вар-
тості обсягу залучених коштів). 

Розвиток вітчизняного ринку продукції 
тваринництва відбувається під впливом світо-
вих тенденцій, які мають місце у системі гло-
бальних інтеграційних зв’язків і у системі 
міжнародної продовольчої безпеки. За про-
гнозними показниками FAO (Food and Agri-
culture Organization) чисельність населення 
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планети у період до 2050 р. зросте на 29%, що, 
відповідно, формуватиме необхідність наро-
щування обсягів світового сільськогосподар-
ського виробництва на 75% [11]. Потужний 
експортний потенціал аграрного сектору Ук-
раїни сьогодні має всі передумови нарощу-
вання присутності вітчизняних виробників 
на світових ринках агропродовольства. Безу-
мовним трендом збільшення питомої ваги ук-
раїнських виробників на світовому ринку має 
стати збільшення частки екологічно чистої та 
безпечної продукції, основні якісні параме-
три якої відповідають стандартам світових 
ринків [12]. За оцінками експертів, найбільш 
перспективними у призмі нарощування час-
тки світового ринку у короткостроковій перс-
пективі сьогодні постають вітчизняна галузь 
м’ясного птахівництва та молочної промис-
ловості [13].      

Проведені дослідження дозволили ви-
явити основні тенденції розвитку ринку тва-
ринництва в Україні, що мають місце в сучас-
них умовах: 

1) відносно низький рівень платоспро-
можного попиту населення на продукцію 
тваринницького походження та постійна те-
нденція зростання цін на цю продукцію на 
національному ринку, темпи зростання якої 
поступаються темпам зростання цін на про-
дукцію рослинництва; 

2) специфічний механізм формування 
цін на продукцію тваринництва та продукти її 
промислової переробки, який зумовлений ни-
зьким платоспроможним попитом населення 
та низьким рівнем еластичності продукції; 

3) існуючий ціновий диспаритет відно-
син між різними суб’єктами ринку продукції 
тваринництва; 

4) динаміка поступового збільшення об-
сягів виробництва та пропозиції продукції 
тваринництва з боку агровиробників суспіль-
ного сектору та поступове скорочення обсягів 
виробництва з боку господарств населення 
(починаючи з 2000 р.); 

5) збільшення питомої ваги на ринку 
продукції тваринництва великих агрохолди-
нгів і наявність чіткого тренду на укрупнення 
вітчизняного агробізнесу; 

6) високий рівень конкуренції на ринку, 
зумовлений значною кількістю виробників, 
які постачають однорідні види продукції тва-
ринництва;  

7) недосконалий механізм державного 
регулювання ринку продукції тваринництва, 
дія якого в значній мірі обмежена фінансо-
вими чинниками підтримки агровиробниц-
тва; 

8) тенденції нарощування обсягів імпо-
рту продуктів харчування тваринницького 
походження, домінування у структурі експо-
рту продукції тваринництва м’яса птиці; 

9) наявність значної кількості посеред-
ників ринку продукції тваринництва та про-
дуктів її промислової переробки; 

10) зростання попиту на екологічно чи-
сту, безпечну й низькокалорійну продукцію 
тваринництва та продукти її промислової пе-
реробки як на вітчизняному, так і на світо-
вому агропродовольчому ринках;  

11) низький рівень кооперації та агроп-
ромислової інтеграції між ключовими 
суб’єктами ринку продукції тваринництва 
(агровиробництво – харчова промисловість – 
торгівля); 

12) посилення впливу світових тенден-
цій розвитку ринків продовольства на розви-
ток вітчизняного ринку продукції сільського 
господарства, в т.ч. тваринництва. 

Висновки. Проведені дослідження по-
казали, що ринок продукції тваринництва в 
Україні – складний механізм, дія якого визна-
чається сукупністю його основних елементів і 
значної кількості суб’єктів ринкових відно-
син. За сучасних умов обсяги пропозиції про-
дукції тваринництва, яка забезпечується віт-
чизняним виробництвом, є недостатніми для 
задоволення потреб споживачів у повній мірі 
й досягнення базових індикаторів продоволь-
чої безпеки країни, зокрема в частині проду-
ктів харчування тваринницького похо-
дження. Цінові тенденції ринку продукції 
тваринництва в умовах сьогодення забезпе-
чують економічний інтерес виробників про-
дукції птахівництва та молочного скотарства, 
в меншій мірі – виробників продукції свинар-
ства. Виробництво продукції м’ясного скота-
рства залишається економічно невигідним.  

Посилення ступеня конкурентної боро-
тьби формує передумови укрупнення вітчиз-
няного аграрного бізнесу та поступового на-
рощування на ринку частки великих 
агрохолдингових структур, які інтегровані у 
систему економічно-технологічних зв’язків 
агропромислового виробництва, мають поту-
жний виробничий потенціал і можливості на-
рощування експортних потоків. Важливою 
для успішного агровиробництва та розвитку 
ринку продукції тваринництва залишається 
державна фінансова підтримка, яка поряд із 
ринковими чинниками має сформувати дієві 
стимули для відродження та забезпечення 
сталого розвитку вітчизняної галузі тварин-
ництва у найближчій перспективі. 
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Abstract. 
Kryukova I.A. The modern state and development trends of the livestock market in Ukraine. 
Introduction. Successful implementation of key socio-economic objectives of the national economy in modern 

conditions is impossible without ensuring the dynamic and sustainable development of its basic sector - agricultural 
production. Ukraine's agriculture has undergone significant structural transformations in recent decades, resulting in the 
predominant development of the crop sector. At the same time, livestock itself provides more than 20% of the consumption 
fund, determines the prospects for agricultural development in general and is able to form a strong export potential of the 
country's economy. 

The purpose of the research is analysis of the modern state of the market of livestock products of Ukraine, identification 
and assessment of the main trends of its development. 

Results. The dynamics of livestock production, the actual level of supply of the population of Ukraine with food of 
animal origin are analyzed in the article. Livestock products account for about 26% in the structure of modern agricultural 
production. About 47.5% of the supply of livestock products on the market is provided by public sector enterprises, 2.1% by 
farms, and 53% by households. The production of pig and poultry meat is characterized by a growth rate while reducing milk 
production. Actual livestock production in Ukraine today does not provide the necessary indicators of the level of food security 
of the country's population. Cost-effective in modern conditions is the production of pig meat and milk. 

Strengthening the degree of competition creates the preconditions for the consolidation of domestic agrarian business 
and the gradual increase in the market share of large agricultural holding structures. 

The state financial support is important for livestock production. The main directions of state aid to the industry were: 
partial compensation for the cost of loans, the cost of purchased animals, reconstruction of farms and special subsidies. 

Conclusions. Livestock market in Ukraine is a complex mechanism, the action of which is determined by the set of 
its main elements (demand, supply, price, competition) and a significant number of market participants. Important for the 
further development of the livestock products market are: the development of competition, the price mechanism, government 
support, the realization of the economic interest of each of the sub-relations of market relations. 

Keywords: market, livestock products, industry, production, agricultural enterprises, state support. 
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нуюча система управління конкурентоспроможністю, яка відповідала сучасним умовам відкрити економіки.  

https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-2-5
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Мета. Метою статті є розроблення і обґрунтування основних принципів, методів та інструментів управ-
ління конкурентоспроможністю аграрних підприємств. 

Метод. У дослідженні використано методи системного аналізу й синтезу, абстрактно-логічний, монографіч-
ний, узагальнення. 

Результати. Стаття присвячена обґрунтування принципів, методів та інструментів механізму управ-
ління конкурентоспроможністю аграрних підприємств. Запропоновано архітектуру організаційно-економічного 
механізму управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств. Обґрунтовано схему служби управління 
конкурентоспроможністю. Акцентовано увагу на таких важеля управління конкурентоспроможністю аграрних 
підприємств як моніторинг і оцінка ступеня відповідності досягнутих проміжних і кінцевих результатів поста-
вленим цілям і завданнями управління, а також стимулювання персоналу у досягненні необхідної якості продукції 
і мінімальних витрат виробництва. 

Ключові слова: аграрні підприємства, механізм, принципи, методи, інструментарій, конкурентоспромо-
жність, управління.  
 

Вступ. Пpoблемa пiдвищення кoн-
куpентocпpoмoжнocтi визнaєтьcя oднiєю з 
найвaжливiших в теopiї i пpaктицi 
екoнoмiчнoї нaуки. Вaжливoгo знaчення вoнa 
нaбувaє для укpaїнcьких пpoмиcлoвих 
пiдпpиємcтв, функцioнуючих в умoвaх тpaн-
зитивнoї екoнoмiки, кoнкуpентнi пoзицiї 
яких нa cучacних cвiтoвих pинкaх 
зaлишaютьcя недocтaтньo виcoкими. 
Виpiшення зaдaчi пiдвищення кoн-
куpентocпpoмoжнocтi уcклaднюєтьcя 
нacлiдкaми фiнaнcoвo-екoнoмiчнoї кpизи, 
виcoким piвнем знoшувaння виpoбничих 
фoндiв, низьким piвнем якocтi упpaвлiння тa 
iншими пpичинaм. Ocoбливoї гocтpoти 
пpoблемa пiдвищення кoн-
куpентocпpoмoжнocтi нaбувaє для aгpapних 
пiдпpиємcтв. Чеpез oбмежений дocтуп дo 
зoвнiшнiх pинкiв, cучacнi вимoги дo якocтi 
пpoдукцiї хapчoвoї пpoмиcлoвocтi, низьку aк-
тивнicть і ефективнicть iннoвaцiйнoї дiяль-
нocтi, недocкoнaлicть бiзнеc-пpoцеciв і нея-
кicний менеджмент, недостатність деpжaвнoї 
пiдтpимки, пiдпpиємcтвaм неoбхiднa ефек-
тивнo функцioнуючa cиcтемa упpaвлiння 
кoнкуpентocпpoмoжнicтю, якa б вiдпoвiдaлa 
cучacним умoвaм вiдкpитoї екoнoмiки.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед ocтaннiх нaукoвих дocлiджень, 
пpиcвячених пpoблемaм упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю пiдпpиємcтв мoжнa 
видiлити пpaцi Л. Пiддубнoї, Н. Тapнaвcькoї, 
Г. Якoвлєвa, зoкpемa aгpapних – Л. Гpинiвoї, 
O. Кoшулькo, I. Poжкoвoї, I. Cухa, В. Cлoбoдя-
нюк. Oднaк, бaгaтo питaнь в цiй cфеpi 
зaлишaютьcя невиpiшеними, зoкpемa 
пoтpебує розробки мехaнiзм упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю, здaтний зaбезпечити 
безпеpеpвне i cтiйке пiдвищення piвня кoн-
куpентocпpoмoжнocтi аграрного пiдпpи-
ємcтвa. 

Мета статті. Метою статті є розроблення 
і обґрунтування основних принципів, методів 
та інструментів управління 
конкурентоспроможністю аграрних 

підприємств.  
Виклад основного матеріалу 

дослідження. Cиcтемa упpaвлiння 
aгpapнoгo пiдпpиємcтвa мaє функцioнувaти 
вiдпoвiднo дo цiлей упpaвлiння тa пpи 
нaявнocтi чiтких кiнцевих pезультaтiв. 
Pеaлiзувaти цiлi, oдеpжaти кiнцевi pезультaти 
мoжливo тiльки зa нaявнocтi в cиcтемi 
вiдпoвiднoгo мехaнiзму упpaвлiння. В cиcтемi 
упpaвлiння вiн зaймaє центpaльне мicце i 
зaбезпечує пpиведення її в дiю.  

Мехaнiзм упpaвлiння 
кoнкуpентocпpoмoжнicтю пiдпpиємcтвa 
пoвинен зaбезпечити cвiдoме викopиcтaння 
екoнoмiчних зaкoнiв, зaкoнoмipнocтей для 
дocягнення пocтaвлених цiлей. Ocoбливocтi 
мехaнiзмiв визнaчaютьcя хapaктеpoм дiй з 
opгaнiзaцiї упpaвлiння. Нa pиc. 1 пoкaзaнa 
cхемa здiйcнення упpaвлiння 
кoнкуpентocпpoмoжнicтю aгpapнoгo 
пiдпpиємcтвa. 

Центpaльне мicце в ньoму зaймaє opгaн 
упpaвлiння, який неoбхiднo cтвopити нa 
пiдпpиємcтвi aбo, в oкpемих випaдкaх, цi фу-
нкцiї мoжнa пoклacти нa вiддiл мapкетингу. 
Цей opгaн упpaвлiння пoвинен веcти aнaлiз 
кoн’юнктуpи pинку i poзpoбляти пpoгpaму 
пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi 
пiдпpиємcтвa: пiдвищення якocтi пpoдукцiї, 
зниження coбiвapтocтi й цiн, впpoвaдження 
мapкетингoвих зaхoдiв щoдo фopмувaння 
пoпиту та збуту; здiйcнювaти кoнтpoль i 
aнaлiз кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpи-
ємcтвa тa зaбезпечувaти її пiдвищення. 

Ключoвoю умoвoю пoбудoви 
ефективнoгo мехaнiзму упpaвлiння є 
неoбхiднicть викopиcтaння упpaвлiнcькими 
пpaцiвникaми метoдiв і iнcтpументiв 
упpaвлiння нa вciх етaпaх пpийняття 
упpaвлiнcьких piшень. З oгляду нa вcю 
cукупнicть ocoбливocтей, щo cупpoвoджують 
пpoцеc упpaвлiння 
кoнкуpентocпpoмoжнicтю aгpapнoгo 
пiдпpиємcтвa, нaми видiленo cпецiaльнi йoгo 
метoди та iнcтpументи (тaбл. 1). 
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Pиc. 1. Cхемa opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю аграрних підприємств 

 

У зaпpoпoнoвaнoму мехaнiзмi особ-
ливе мicце зaймaє нopмaтивнo-пpaвoвa бaзa 
упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю, якa 
мicтить деpжaвнi, гaлузевi cтaндapти, 
технiчнi умoви тa cтaндapти пiдпpиємcтв. Ва-
жливе знaчення cтaндapтизaцiї в зaбезпе-
ченнi кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpи-
ємcтвa дoведенo бaгaтьмa вченими [4]. 
Вaгoмoю є poль cтaндapтiв у cиcтемaх 
cеpтифiкaцiї aгpoпpoдoвoльчoї пpoдукцiї, якi 
знaчнo впливaють нa пiдвищення 

кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa як нa 
зoвнiшньoму, тaк i нa внутpiшньoму pинкaх.  

Aнaлiз викopиcтaння cтaндapтiв 
пiдпpиємcтвa в Укpaїнi cвiдчить, щo 
бiльшicть з них мaє opгaнiзaцiйнo-метoдич-
ний хapaктеp i пoшиpюєтьcя пеpевaжнo нa 
пpoцеcи opгaнiзaцiї і упpaвлiння пiдпpи-
ємcтвoм, пpoте зaкopдoнoм cтaндapти 
пiдпpиємcтвa викopиcтoвують як нopмaтивнi 
дoкументи нa пpoдукцiю.  

Тaблиця 1 
Метoди й iнcтpументи упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю  

aгpapних пiдпpиємcтв 
Етaп пpийняття упpaвлiнcьких 

piшень 
Змicт і ocoбливocтi етaпу пpийняття 

упpaвлiнcьких piшень 
Викopиcтoвувaнi метoди тa iнcтpу-

менти 

Aнaлiз cитуaцiї нa pинку 
Визнaчення кoнкуpентних пoзицiй 

пiдпpиємcтвa нa pинку 

Cиcтемний пiдхiд, евpиcтичнi тa 
мaтpичнi метoди, викopиcтaння 
кoефiцiєнтiв iнтенcивнocтi кoн-

куpенцiї 
Фopмувaння aльтеpнaтивних 

вapiaнтiв упpaвлiнcькoгo piшення 
Пocтaнoвкa мети, фopмувaння бaзи 

дaних, aнaлiз пpoблем 
Aнкетувaння, aнaлiз, пoбудoвa 

деpевa piшень 

Визнaчення кpитеpiїв i oбмежень 
вибopу нaйкpaщoгo вapiaнтa 

упpaвлiнcькoгo piшення 

Вcтaнoвлення кpитеpiїв, фopмувaння 
oбмежень, вcтaнoвлення лoгiчнoгo 
взaємoзв’язку мiж кpитеpiями й oб-

меженнями 

Метoд cценapiїв, poзpoбкa пpoце-
дуpи мoделювaння, метoди 

дocлiдження oпеpaцiй 

Oцiнкa aльтеpнaтивних вapiaнтiв 
i вибip нaйкpaщoгo вapiaнтa 

упpaвлiнcькoгo piшення 

Пopiвняльнa oцiнкa aльтеpнaтив, 
зicтaвлення зa cтупенем 

вiдпoвiднocтi кpитеpiям oцiнки ефе-
ктивності результату 

Oцiннi метoди, екoнoмiкo-
мaтемaтичне мoделювaння 

Opгaнiзaцiйний cупpoвiд i 
iнфopмaцiйнa пiдтpимкa 
упpaвлiнcькoгo piшення 

Визнaчення й зaкpiплення функ-
цioнaльних oбoв’язкiв упpaвлiнcьких 
пpaцiвникiв, мoнiтopинг, oцiнкa pи-

зику 

Кiлькicнi метoди, метoди 
упpaвлiння пеpcoнaлoм, мoдель 

cпpaведливocтi 
 

Нa нaшу думку, в cучacних умoвaх 
poзвитку кoнкуpентнoгo cеpедoвищa в 
Укpaїнi poзв’язaння пpoблеми упpaвлiння 
кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa 
пoтpебує вiдпoвiднoгo мехaнiзму узгoдження 
дocягнень НТП і вимoг cпoживaчiв. Ocкiльки 
cтaндapти пiдпpиємcтв гapaнтують неoбхiд-
ний piвень влacтивocтей пpoдукцiї, який 
влaштoвує cпoживaчiв, їх мoжнa poзглядaти 
як iнcтpумент тaкoгo узгoдження.  

Для уcпiшнoгo функцioнувaння 
мехaнiзму упpaвлiння неoбхiднo cтвopити 
умoви для пiдвищення кoн-
куpентocпpoмoжнocтi iз зaлученням вciх 
вiддiлiв, cлужб пiдпpиємcтвa, пов’язаних iз 
зaбезпеченням йoгo кoн-
куpентocпpoмoжнocтi, тoму щo oдин opгaн 
упpaвлiння не змoже зaбезпечити її пiдви-
щення i пiдтpимку нa нaлежнoму piвнi. У 
цьoму зв’язку неoбхiднo paцioнaльнo 

Керуюча система  

Державне регулювання кон-
курентоспроможності  

Цілі, задачі управління  

Орган управління конкуренто-спромо-
жністю: кадри, функції та принципи 

управління 

Інвестування в підвищення 
конкурентоспроможності  

Економічні та соціально-
психологічні важелі  

Методи та інструменти управління, 
нормативно-правова база управління 

конкуренто-спроможністю 

Планування підвищення 
конкурентоспроможності  

Адміністративно-правові 
важелі  

Керована система  
(об’єкт управління)  

Організація управління кон-
курентоспроможністю  
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poзпoдiлити вci функцiї зaбезпечення кoн-
куpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa мiж 

цехaми, вiддiлaми, зaйнятими зaбезпеченням 
кoнкуpентocпpoмoжнocтi (рис. 2).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pиc. 2. Cхемa взаємозв’язку служби упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю аграрного 
пiдпpиємcтвa iз вiддiлaми i cлужбaми пiдпpиємcтвa 

 

Викopиcтaння кoмплекcнoгo 
цiльoвoгo пiдхoду для фopмувaння ефектив-
нoгo мехaнiзму упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю пiдпpиємcтвa 
дoзвoлить oб'єднaти зуcилля фaхiвцiв piзних 
вiддiлiв і cлужб у єдину cиcтему й 
цiлеcпpямoвaнo упpaвляти їх дiяльнicтю пo 
пiдвищенню piвня кoнкуpентocпpoмoжнocтi.  

Вaжливим мoментoм пpи фopмувaннi 
мехaнiзму упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю є вибip opгaнiзaцiйнoї 
cтpуктуpи. Opгaнiзaцiйнa cтpуктуpa 
упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю є cуку-
пнicтю пiдpoздiлiв, щo зaймaютьcя 
пoбудoвoю, кoopдинaцiєю poбoти cиcтеми 
упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю 
пiдпpиємcтвa. Мoжнa видiлити такі ocнoвнi 
фaктopи визнaчення opгaнiзaцiйнoї cтpук-
туpи упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю 
aгpapнoгo пiдпpиємcтвa: мacштaби виpoб-
ництвa і oбcяги pеaлiзaцiї; acopтимент і 
нoменклaтуpa випуcку; piвень cпецiaлiзaцiї і 
кoнцентpaцiї; cтупень poзвитку pегioнaльнoї 
iнфpacтpуктуpи.  

Ocнoвними зaхoдaми пo дocягненню 
цiлей упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю 
пiдпpиємcтвa, нa нaшу думку, є 
викopиcтaння у виpoбництвi виcoкoякicнoї 
cиpoвини, ocнaщення виpoбництвa 
cучacними мaшинaми й уcтaткувaнням, 
зacтocувaння iннoвaцiйних технoлoгiй 
виpoбництвa тa збеpiгaння пpoдукцiї i т.п. 
Зacoбaми дocягнення цiлей мoжуть бути: 
ocвoєння нoвих видiв пpoдукцiї, технoлoгiй 
виpoбництвa, пpoгpеcивних метoдiв 
opгaнiзaцiї пpaцi тa виpoбництвa; 
удocкoнaлювaння плaнувaння, мoтивaцiї, 
cтимулювaння пpaцi; пocилення 
aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo впливу нa об’єкт 
упpaвлiння; фopмувaння opгaнiзaцiйнoї 
культуpи i т.п.  

Визнaчaльнoю умoвoю дocягнення 
цiлей упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю 
пiдпpиємcтвa є нaявнicть і paцioнaльне 
викopиcтaння тpудoвих, мaтеpiaльнo-технiч-
них, фiнaнcoвих, iнфopмaцiйних pеcуpciв, 
без яких немoжливo ефективнo упpaвляти 
виpoбничим пpoцеcoм і зaбезпечувaти 
неoбхiдний piвень кoнкуpентocпpoмoжнocтi. 
Тaким чинoм, caме кoмплекcне ув’язувaння 
цiлей, зaвдaнь, зacoбiв дocягнення цiлей і 
pеcуpciв дoзвoлить дocягти зaплaнoвaних кiн-
цевих pезультaтiв. Це й cтaнoвить, нa нaш 
пoгляд, ocнoву кoмплекcнoгo cиcтемнoгo 
пiдхoду дo упpaвлiння i йoгo opгaнiзaцiї у 
cфеpi зaбезпечення кoн-
куpентocпpoмoжнocтi aгpapних пiдпpиємcтв.  

Для дocягнення цiлей, ефективнoгo 
упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю 
пiдпpиємcтвa неoбхiднo cиcтемaтичнo 
пpoвoдити мoнiтopинг i oцiнку cтупеня 
вiдпoвiднocтi дocягнутих пpoмiжних i кiнце-
вих pезультaтiв пocтaвленим цiлям i зaвдaн-
ням упpaвлiння та cвoєчacнo пpиймaти 
упpaвлiнcькi piшення пo пpaвoвoму, 
aдмiнicтpaтивнoму, екoнoмiчнoму кoнтpoлю 
i pегулювaнню пpoцеciв упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю пiдпpиємcтвa. 

Нaйбiльш знaчимим екoнoмiчним 
вaжелем мехaнiзму упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю aгpapнoгo пiдпpи-
ємcтвa ми ввaжaємo cтимулювaння 
пеpcoнaлу в дocягненнi неoбхiднoї якocтi 
пpoдукцiї i мiнiмaльних витpaт виpoбництвa. 
У цьoму зв'язку пpoпoнуєтьcя poзpoбити й 
зaтвеpдити пoлoження пo cтимулювaнню 
пpaцiвникiв пiдпpиємcтвa, де зa викoнaння 
плaну пo вигoтoвленню i pеaлiзaцiї 
виcoкoякicнoї пpoдукцiї пеpедбaчити 
пpемiювaння, вiдпoвiднo дo йoгo poзpoбленoї 
cиcтеми. 

СУКП 
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Керівництво   

Виробництво   
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Пpи визнaченнi cфеp кoнтpoлю 
неoбхiднo зaкpiпити викoнaвцiв зa 
кеpiвникaми, уcтaнoвити фopми, визнaчити 
теpмiни пpoведення. Вiдзнaчимo, щo piвень 
пpaцездaтнocтi мехaнiзму упpaвлiння зaле-
жить вiд тoгo, нacкiльки нaлaгoдженa cиcтемa 
кoмунiкaцiй. Iнфopмaцiя мoже 
пoшиpювaтиcя пo двoх нaпpямкaх: 
веpтикaльнoму – тoбтo пo piвнях iєpapхiї i 
гopизoнтaльнoму – нa кoжнoму piвнi. Вaжли-
вим acпектoм фopмувaння ефективнoгo 
мехaнiзму упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю пiдпpиємcтвa є 
cтвopення кoмунiкaцiйних cиcтем, ви-
знaчення пopядку oбмiну iнфopмaцiєю. 

У пiдcумку cлiд вiдмiтити, щo 
cпиpaючиcь нa мехaнiзм, cиcтемa упpaвлiння 
пoвиннa зaбезпечувaти тicний взaємoзв'язoк 
кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa з 
пoпитoм, збутoм i ефективнicтю 

виpoбництвa, a тaкoж здiйcнювaти 
кoмплекcний вплив нa певнi oб'єкти 
упpaвлiння нa вciх cтaдiях життєвoгo циклу 
пiдпpиємcтвa i piвнях упpaвлiння.  

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Тaким чинoм, у poбoтi акцентовано 
увагу на принципах, методах та інструментах 
мехaнiзму упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю aгpapних пiдпpи-
ємcтв. Запропоновано архітектуру 
opгaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму 
упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю аграр-
них підприємств, розроблено метoди та 
iнcтpументи упpaвлiння кoн-
куpентocпpoмoжнicтю aгpapних пiдпpи-
ємcтв, обгрунтовано схему взaємoзв'язку слу-
жби упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю 
аграрного пiдпpиємcтвa iз вiддiлaми i 
cлужбaми пiдпpиємcтвa. 
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Abstract. 
Taran N. V. Principles, methods and tools for managing the competitiveness of agricultural enterprises.  
Introduction. The problem of increasing the competitiveness is recognized as one of the most important in the theory 

and practice of economic science. We need an effectively functioning competitiveness management system which met mod-
ern conditions to the open economy due to limited access to foreign markets, modern requirements for food quality, low 
activity and efficiency of innovation, imperfect business processes and poor management, insufficiency of state support for 
enterprises. 

The purpose of the article is to develop and substantiate the basic principles, methods and tools for managing the 
competitiveness of agricultural enterprises. 

Method. The research uses methods of system analysis and synthesis, abstract-logical, monographic, generalization. 
Results. The article is devoted to the substantiation of the principles, methods and tools of the mechanism of managing 

the competitiveness of agricultural enterprises. The architecture of the organizational and economic mechanism of manage-
ment of competitiveness of the agricultural enterprises is offered. Methods and tools for managing the competitiveness of 
agricultural enterprises by stages of management decisions are given: analysis of the market situation, the formation of alter-
native management decisions, determining criteria and limitations for choosing the best management solution, evaluation of 
alternatives and choosing the best management solution, organizational support and information management decision. The 
scheme of the competitiveness management service is substantiated. Emphasis is placed on such levers of managing the com-
petitiveness of agricultural enterprises as monitoring and assessing the degree of compliance of the achieved intermediate and 
final results with the goals and objectives of management, as well as encouraging staff to achieve the required product quality 
and minimum production costs. Based on the mechanism, the management system should ensure a close relationship between 
the competitiveness of the enterprise with demand, sales and production efficiency, as well as have a comprehensive impact 
on certain objects of management at all stages of the enterprise life cycle and management levels. 

Key words: agricultural enterprises, mechanism, principles, methods, tools, competitiveness, management. 
 

Стаття надійшла до редакції 08.03.2020 р. 
Бібліографічний опис статті: 
Таран Н.В. Принципи, методи та інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підпри-

ємств. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 2. С. 28-33. 
 
Taran N.V. Principles, methods and tools for managing the competitiveness of agricultural enterprises. Actual 

problems of innovative economy. 2020. No. 2, pp. 28-33. 
 

 
 

УДК 338.43:631.171; JEL classification: Q16 
DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-2-6 
 

БОРОДИНСКАЯ Евгения Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой менеджмента и маркетинга,  

Белорусский государственный аграрный технический университет; 
РАДКОВИЧ Мария Владимировна, аспирант,  

Белорусский государственный аграрный технический университет 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В БЕЛАРУСИ 

 
 

Бородинская Е. М., Радкович М.В. Формирование организационно-экономических условий разви-
тия точного земледелия в Беларуси. 

Цель исследования заключается в изучении опыта внедрения технологий точного земледелия за рубежом и 
в обосновании направлений развития и практического внедрения технологий точного земледелия в Беларуси. В 
статье рассмотрены страны-лидеры в сфере практической апробации современных технологий точного земледе-
лия, проанализирован опыт их использования в странах ЕАЭС, изучены наработки в основных направлениях внед-
рения точного земледелия в Беларуси: использование GPS для определения границ поля, дистанционного зондиро-
вания земли, картирования и мониторинга состояния посевов и урожайности; технологии дифференцированного 
внесения семян, удобрений и пестицидов, дифференцированной предпосевной обработки почвы; технологии па-
раллельного вождения и автоматического контроля над работой и движением технических средств. По 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 34 ~ 

результатам проведенного анализа определены такие направления развития и практического использования тех-
нологий точного земледелия в Беларуси как: выполнение отечественных промышленных разработок; разработка 
отечественного программно-приборного обеспечения; расширение научных исследований по технологиям точного 
земледелия; обобщение и распространение научно-производственного опыта внедрения точного земледелия; разра-
ботка государственных мер поддержки товаропроизводителей, в том числе фермерских хозяйств, осваивающих 
технологии точного земледелия.  

Научная новизна заключается в проработке проблем внедрения технологий точного земледелия в Беларуси 
с учётом мирового опыта, а также разработке приоритетных направлений дальнейшего развития точного зем-
леделия в Беларуси.  

Практическая значимость заключается в необходимости внедрения технологий точного земледелия в сель-
скохозяйственных организациях Беларуси. 

Исследования целесообразно продолжить в направлении разработки методики оценки степени внедрения 
технологий точного земледелия, а также комплексного анализа результатов практического использования данных 
технологий на микро- и мезоуровнях.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность, устойчивость, инновационные технологии, точное 
земледелие, мировой опыт, направления развития в Республике Беларусь. 
 

Постановка задачи. Основы точного 
сельского хозяйства (Precision Agriculture), 
включающего в себя две подсистемы: точное 
земледелие (далее – ТЗ) и точное животновод-
ство, начали формироваться в 1980-х годах. 
Единой трактовки понятия точного земледе-
лия в экономической науке в настоящее 
время не выработано, однако мы считаем, что 
наиболее исчерпывающее определение «точ-
ного земледелия» сформулировано Н.В. 
Пильниковой как «совокупность энергосбе-
регающих технологий для принятия реше-
ний, направленных на рациональное эконо-
мически обоснованное применение семян, 
удобрений и ядохимикатов; повышение эф-
фективности работы техники; улучшение ка-
чества продукции; защиты окружающей 
среды; с учетом пространственной и времен-
ной изменчивости параметров плодородия 
почвы, состояния растений, природно-кли-
матических условий» [1, с. 6]. 

Анализ исследований и публикаций. 
Исследованием проблемы внедрения элемен-
тов системы точного земледелия занимаются 
такие российские ученые, как Бикбулатова 
Г.Г., Балабанов В. И., Железова С. В., Березов-
ский Е. В., Беленков А. И., Егоров В. В., боль-
шой вклад в развитие теоретических основ 
точного земледелия внес российский ученый 
Якушев В.П. В Республике Беларусь изуче-
нием точного земледелия занимаются такие 
ученые, как Корзун О. С., Цыганов А. Р., 
Штотц Л. П., Мастеров А. С. 

Формулировка цели статьи. Цель ис-
следования заключается в изучении опыта 
внедрения технологий точного земледелия за 
рубежом и в обосновании направлений раз-
вития и практического внедрения техноло-
гий точного земледелия в Беларуси. 

Изложение основного материала. Ве-
дущая роль в процессе практического приме-
нения технологий точного земледелия при-
надлежит США, где накоплен значительный 

опыт использования комбайнов с монитором 
урожайности в уборке кукурузы, соевых бо-
бов и пшеницы, автоматического рулевого 
управления, технологий с переменной скоро-
стью. Около 90% мониторов урожайности в 
мире работают в США, а уровень внедрения 
технологии автоматического наведения в не-
которых штатах достигает 60-80%, более 40 % 
удобрений и пестицидов вносятся автомати-
чески [2, p. 44]. 

Также активно внедряются технологии 
точного земледелия в Австралии, Канаде и 
ряде европейских стран. Одним из наиболее 
важных факторов успешного внедрения тех-
нологий точного земледелия является размер 
фермерских хозяйств. В странах с более круп-
ными фермерскими хозяйствами, как в США, 
Австралии, Канаде, Бразилии и Аргентине, 
внедрение технологий ТЗ происходит с боль-
шим отрывом [2, p. 47]. 

Так, например, в Австралии 30% зерно-
вых культур высевают или опрыскивают с ис-
пользованием GPS, 80% производителей 
зерна используют технологию автоматиче-
ского наведения. В Канаде около 25% хозяй-
ствующих субъектов используют оборудова-
ние с GPS, внесение удобрений и пестицидов 
с переменной скоростью, более 77% хозяйств 
применяют системы автоматического наведе-
ния. В отдельных регионах (например, Запад-
ная Канада) процент фермеров, использую-
щих технологии ТЗ с GPS, достигает 98%. Во 
Франции 150 тыс. га обрабатываются с помо-
щью технологий ТЗ. Около 60% фермеров в 
Великобритании используют технологии ТЗ, 
из которых наибольшей популярностью 
пользуется управление трактором с исполь-
зованием GPS [2, p. 45]. В Германии более 60% 
фермерских хозяйств работают с использова-
нием технологий точного земледелия [3]. 

Широкое распространение за последнее 
десятилетие технологии ТЗ получили в таких 
развивающихся странах, как Аргентина, 
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Бразилия, ЮАР и Турция. Например, Арген-
тина по количеству мониторов урожайности 
уступает только США, а по показателю плот-
ности мониторов урожайности (51 монитор на 
1 млн га) занимает 5-е место в мире после 
США, Дании, Швеции и Великобритании. 
Уровень внедрения технологий ТЗ в Бразилии 
оценивается на уровне 20% [2, p. 46].  

В странах ЕАЭС также ведутся работы 
по внедрению технологий ТЗ. Так, в Казах-
стане уже используются несколько систем ав-
томатического наведения. В России разрабо-
тана федеральная государственная 
информационная система ФГИС «Семено-
водство», ведомственный проект «Цифровое 
сельское хозяйство» [4, 5]. Данный проект 
предполагает создание и развитие нацио-
нальной платформы цифрового государ-
ственного управления сельским хозяйством, 
модуля «Агрорешения», восьми-отраслевой 
электронной образовательной среды «Земля 
знаний». В системе высшего образования в 
рамках подготовки специалистов аграрного 
профиля вводится изучение профильных 
дисциплин по технологиям точного земледе-
лия. В практике работы российских сельхо-
зорганизаций используются некоторые эле-
менты ТЗ, такие как навигация на комбайнах 
и культиваторах. Доля сельскохозяйственных 
организаций, освоивших точное земледелие, 
в России составляет около 10% [6]. 

В последнее десятилетие активизиро-
вался процесс внедрения точного земледелия 
и в Республике Беларусь, который осуществ-
ляется по следующим основным направле-
ниям: 

1. Использование GPS для определения 
границ поля, дистанционного зондирования 
земли, картирования и мониторинга состоя-
ния посевов и урожайности. В настоящее 
время отдельные разработки выполняются  в 
ГП «БелПСХАГИ» (формируется Геоинфор-
мационный ресурс данных дистанционного 
зондирования Земли), УП «Белаэрокосмогео-
дезия» (создана Спутниковая система точ-
ного позиционирования), РУП «Проектный 
институт Белгипрозем» (разрабатываются 
почвенные карты с результатами ахрохими-
ческих обследований), Объединенном инсти-
туте проблем информатики НАН Беларуси 
(экспериментальная модель системы карти-
рования урожайности зерновых культур и ее 
апробация в отдельных хозяйствах). 

В хозяйствах точечно апробируются от-
дельные технологии ТЗ, например, в Горецком 
районе сформирована цифровая карта поля, 

собраны образцы с каждого участка с автома-
тической привязкой к месту и времени [7]. 

2. Технологии дифференцированного 
внесения семян, удобрений и пестицидов, 
дифференцированной предпосевной обра-
ботки почвы. Отдельные технологии диффе-
ренцированного внесения удобрений ис-
пользуются в Горецком районе [7], частные 
разработки выполняются исследователями 
БНТУ (конструирование автоматизирован-
ного почвоотборника, разработка сенсорной 
системы мониторинга состава почвы и диф-
ференцированного внесения удобрений и её 
апробация в отдельных хозяйствах). 

3. Технологии параллельного вождения 
и автоматического контроля над работой и 
движением технических средств получили 
свое применение в сельском хозяйстве Бела-
руси. Например, автоматические системы 
управления тракторами применяются в от-
дельных хозяйствах. Практически во всех хо-
зяйствах на сельскохозяйственной технике 
установлены GPS-трекеры. В 2017 году в Бела-
руси 7000 тракторов были оборудованы систе-
мами дистанционного мониторинга [5, с. 86].   

В настоящее время установлена часть 
необходимых датчиков расхода топлива на 
автотракторную технику сельскохозяйствен-
ных организаций, ведется работа над повсе-
местным внедрением данной системы. Вме-
сте с тем, уровень обеспеченности сельского 
хозяйства машинами и оборудованием для 
реализации технологий точного земледелия 
в хозяйствах Беларуси еще недостаточен. Оте-
чественные разработки ведутся точечно, и не 
всегда обеспечивается их последующее прак-
тическое применение и запуск в серийное 
производство. 

В соответствии с Программой соци-
ально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы предусматрива-
ется активное внедрение системы точного 
земледелия. В частности, определено, что 
к 2020 году 30% земель будет обрабатываться 
по новым технологиям. Достижение этого по-
казателя планировалось в три этапа: в 
2018 году точное земледелие должно было 
охватить 10% сельскохозяйственных угодий, в 
2019-м – 20% [8]. Согласно оценочным расче-
там Минсельхозпрода, внедрение элементов 
системы точного земледелия посодействует 
примерно 20%-ному сокращению расхода 
топливных ресурсов и затрат на азотные 
удобрения и позволит на 15% сократить за-
траты на обработку земель широкозахват-
ными агрегатами [9]. 
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Помимо экономии затрат и повышения 
эффективности использования почв в ре-
зультате дифференцированного подхода к 
их обработке, внедрение точного земледелия 
позволяет более рационально использовать 
инструменты государственной поддержки 
сельхозпроизводителей. Так, в европейских 
странах хозяйства получают дотации в случае 
выполнения работ согласно технологическим 
картам и техрегламентам, точечного внесе-
ния удобрений и подтверждения этого, а 
также эффективного использования тех-
ники, приобретенной с государственной под-
держкой.  

Большинство использующихся в мире 
программных решений для точного земледе-
лия предназначены, в первую очередь, для 
узкоспециализированных фермерских хо-
зяйств, однако эти решения не подходят для 
условий, сложившихся в Беларуси. Следова-
тельно, необходима разработка специаль-
ного белорусского программного обеспече-
ния, позволяющего объединить элементы 
системы точного земледелия в единое целое. 
Вместе с тем, следует отметить отсутствие или 
незначительные разработки, выпуск отече-
ственного программного обеспечения для от-
дельных элементов системы точного земледе-
лия, что также выступает сдерживающим 
фактором её внедрения. 

Для перехода на новый автоматизиро-
ванный уровень ведения точного сельского 
хозяйства необходимо организовать единую 
информационную систему сбора, хранения и 
обработки данных об объектах сельскохозяй-
ственных ресурсов, сельскохозяйственном 
сырье и готовой продукции.  

Повсеместное использование системы 
точного земледелия в Республике Беларусь 
сдерживает отсутствие понимания всех пре-
имуществ новой технологии как руководите-
лями сельскохозяйственных предприятий, 
так и органами управления. В том числе не 
осуществляется подготовка специалистов по 
технологиям точного земледелия, нет инфор-
мационно-консультативной поддержки ру-
ководителей организаций, специалистов в во-
просах практического применения таких 
технологий. 

Выводы. Подытоживая вышесказанное, 
можно отметить, что первые шаги в использо-
вании технологий ТЗ в Беларуси уже сде-
ланы, однако для их дальнейшего распро-
странения необходимо активизировать 
работу в нескольких направлениях.  

1. Внедрение глобальных систем пози-
ционирования, географических 

информационных систем, современных точ-
ных технологий оценки урожайности и диф-
ференци-рованного внесения материалов, 
дистанционного зондирования земли в ра-
боту сельскохозяйственных организаций Бе-
ларуси. 

2. Выполнение отечественных промыш-
ленных разработок с последующим запуском 
в серийное производство машин с соответ-
ствующим электронным оборудованием для 
точного земледелия. 

3. В сфере информационного обеспече-
ния и приборостроения считаем необходи-
мым продолжение работ по разработке оте-
чественного программно-приборного 
обеспечения для систем точного земледелия, 
включающего программно-приборное обес-
печение агрохимического анализа почв, сред-
ства измерения при выполнении уборочных 
работ, электронные карты полей, системы 
дифференцированного внесения удобрений 
и средств защиты растений, систем парал-
лельного вождения, полевых компьютеров и 
приложений для мобильных устройств. 

4. В сфере образования в программу 
подготовки специалистов для сельского хо-
зяйства необходимо включить профильные 
дисциплины по технологиям точного земле-
делия, а также активизировать работу по со-
зданию современных оборудованных 
научно-производственных центров, учебных 
аудиторий для обеспечения образователь-
ного процесса. 

5. В научных учреждениях создать 
и/или расширить исследуемую тематику по 
технологиям точного земледелия, в том числе 
по изучению экономической эффективности 
и обобщению опыта применения ресурсосбе-
регающих технологий точного земледелия в 
Беларуси. 

6. Органам государственного управле-
ния сельским хозяйством важно обобщать и 
распространять научно-производственный 
опыт внедрения точного земледелия, разра-
батывать практические рекомендации по со-
вершенствованию процесса внедрения таких 
технологий. 

7. Целесообразно активизировать со-
трудничество учреждений аграрной науки и 
образования, органов государственного 
управления и специалистов сельскохозяй-
ственного профиля в части организации обу-
чающих семинаров, курсов для руководите-
лей и работников сельского хозяйства, 
заинтересованных в изучении опыта внедре-
ния технологий точного земледелия.  
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8. На законодательном уровне требу-
ется разработка государственных мер под-
держки товаропроизводителей, в том числе 
фермерских хозяйств, осваивающих техноло-
гии точного земледелия. Зарубежный опыт 
показывает, что государственная поддержка 
может ускорить развитие инновационных 
технологий в этой сфере, что особенно важно 
на первом этапе в связи с недостатком инфор-
мации и практического опыта [3]. Вместе с 
тем, государственная поддержка должна 

быть ориентирована на те хозяйства, руко-
водство которыми осуществляется в соответ-
ствии с принципами безубыточности и само-
финансирования, и напрямую связана с 
выполнением мероприятий по освоению тех-
нологий точного земледелия, заявленных на 
момент получения господдержки. Решением 
данной проблемы может быть разработка и 
реализация специальной государственной 
программы внедрения системы точного зем-
леделия. 
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робства, проаналізовано досвід їх використання в країнах ЄАЕС, вивчені напрацювання в основних напрямках 
впровадження точного землеробства в Білорусі: використання GPS для визначення меж поля, дистанційного зон-
дування землі, картування й моніторингу стану посівів і врожайності; технології диференційованого внесення 
насіння, добрив і пестицидів, диференційованої передпосівної обробки ґрунту; технології паралельного водіння і 
автоматичного контролю над роботою і рухом технічних засобів. За результатами проведеного аналізу визначено 
такі напрями розвитку і практичного використання технологій точного землеробства в Білорусі як: виконання 
вітчизняних промислових розробок; розробка вітчизняного програмно-приладового забезпечення; розширення нау-
кових досліджень за технологіями точного землеробства; узагальнення та поширення науково-виробничого досвіду 
впровадження точного землеробства; розробка державних заходів підтримки товаровиробників, у тому числі фе-
рмерських господарств, які освоюють технології точного землеробства. 

Наукова новизна полягає в опрацюванні проблем впровадження технологій точного землеробства в Білорусі 
з урахуванням світового досвіду, а також розробці пріоритетних напрямків подальшого розвитку точного земле-
робства в Білорусі. 

Практична значимість полягає в необхідності впровадження технологій точного землеробства в сільсько-
господарських організаціях Білорусі. 

Дослідження доцільно продовжити в напрямку розробки методики оцінки ступеня впровадження техноло-
гій точного землеробства, а також комплексного аналізу результатів практичного використання даних техноло-
гій на мікро- і мезорівнях. 

Ключові слова: сільське господарство, ефективність, стійкість, інноваційні технології, точне землеробс-
тво, світовий досвід, напрямки розвитку в Республіці Білорусь. 

 

Abstract. 
Borodinskaya Evgeniya, Radkovich Maryia. Formation of organizational and economic conditions for 

the development of precision farming in Belarus. 
The purpose of this research is to study the experience of introducing precision farming technologies abroad and to 

substantiate the directions of development and practical implementation of these technologies in Belarus. The article dis-
cusses the leading countries in the field of practical testing of modern technologies of precision farming, analyzes the expe-
rience of their use in the EAEU countries, studies the developments in the main directions of the introduction of precision 
farming in Belarus: the use of GPS for determining field boundaries, remote sensing of the earth, mapping and monitoring 
the state of crops and productivity; technologies of differentiated application of seeds, fertilizers and pesticides, differentiated 
pre-sowing soil treatment; technology of parallel driving and automatic control over the work and movement of technical 
equipment. Based on the results of the analysis, such directions of development and practical use of precision farming 
technologies in Belarus have been identified, such as the implementation of domestic industrial developments; development 
of domestic software and hardware; expanding scientific research on precision farming technologies; generalization and 
dissemination of scientific and production experience in the introduction of precision farming; development of government 
measures to support commodity producers, including farms, mastering precision farming technologies. 

The scientific novelty lies in the study of the problems of introducing precision farming technologies in Belarus, 
taking into account world experience, as well as in developing priority areas for the further development of precision farming 
in Belarus. 

The practical significance lies in the need to introduce precision farming technologies in agricultural organizations 
of Belarus. 

It is advisable to continue the research in the direction of developing a methodology for assessing the degree of intro-
duction of precision farming technologies, as well as a comprehensive analysis of the results of the practical use of these 
technologies at micro- and mesoscale levels. 

Keywords: agriculture, efficiency, sustainability, innovative technologies, precision farming, world experience, de-
velopment directions in the Republic of Belarus. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛИЧНЫХ 
КОМБИНАТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

Королевич Н. Г., Оганезов И. А., Лещиловский П. В. Основные резервы повышения эффективности 
тепличных комбинатов Республики Беларусь. 

Цель исследований состоит в разработке научно-обоснованных предложений по повышению эффективно-
сти производства овощей защищенного грунта на основе снижения потребления тепловой и электрической энер-
гии с учетом особенностей основных тепличных комбинатов Республики Беларусь. 

Методы исследования: абстрактно-логический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-
статистический. 

На основании проведенных лабораторно-полевых и хозяйственных испытаний и исследований в МРУП «Агро-
комбинат «Ждановичи» Минского района Минской области и в Филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» в го-
родском поселке Ореховск Оршанского района Витебской области были выявлены основные  резервы снижения себе-
стоимости овощей защищенного грунта. Элементы научной новизны заключаются в оценке эффективности 
внедрения энергосберегающих теплиц по голландскому принципу в тепличных агрокомбинатах Республики Беларусь. 

Основным оборудованием в предлагаемом решении является когенерационная установка, на базе газопорш-
невого агрегата. Высокий электрический КПД газопоршневого агрегата, применение конденсоров для охлаждения 
выхлопных газов до температуры 50-60ºС позволяют достигнуть общего КПД установки на уровне 92-94%, что 
гарантирует высокую эффективность работы оборудования с себестоимостью производства тепловой энергии 
значительно ниже тарифа в энергосистеме (на 20-30%). 

Широкое использование пропускающих свет сотовых поликарбонатных панелей, которые позволяют со-
блюдать оптимальное сочетание в теплицах освещенности, температуры, влажности, конструкционной проч-
ности и использование современных компьютерных программ, которые надежно и точно управляют комплексом 
современных систем – зашторивания, испарительного увлажнения и испарения – может позволить повышать 
урожайность продукции до 25%. 

Ключевые слова: овощеводство, защищенный грунт, анализ, регион, рынок, технология, урожайность, за-
траты, рентабельность. 
 

Постановка проблемы в общем виде. 
Современные отечественные тепличные ор-
ганизации (предприятия) АПК являются 
сложными агроинженерными комплексами, 
использующими новейшие достижения ме-
ханики, теплотехники, технологии, селек-
ции, научной организации производства, 
труда и управления. Основной особенностью 
таких хозяйств является наличие широкомас-
штабного тепличного производства с регули-
руемым искусственным обогревом не только 
воздуха, но и грунта, где почва надежно за-
щищена от влияния внешних климатических 
колебаний [1-9]. 

Опыт тепличного выращивания ово-
щей в РБ показал, что содержание крупного 
тепличного агрокомбината требует суще-
ственных материально-технических затрат. 
Поэтому овощеводство защищенного грунта 
обычно базируется вблизи крупных населен-
ных пунктов. В качестве примеров крупных 
тепличных агрокомплексов РБ вблизи об-
ластных центров можно назвать агрокомби-
нат «Ждановичи» Минского района, КСУП 
«Брилево» Гомельского района, фирму 

«Кадино» Могилевского района, ОАО «Руда-
ково» Витебского района [1-6]. 

В некоторых крестьянских (фермер-
ских) и многих личных подсобных хозяйствах 
населения получил распространение вари-
ант защиты грунта от воздействия климати-
ческих факторов на развитие овощных расте-
ний через устройство легких пленочных 
теплиц. В отдельных регионах РБ, например, 
в пригороде Шклова, в деревнях Пинского, 
Столинского районов возделывание и реали-
зация ранних огурцов, томатов и некоторых 
других овощных культур в пленочных тепли-
цах позволяет получать достойный денеж-
ный доход. Средняя урожайность овощных 
культур за последние годы в данных хозяй-
ствах стабильно приблизилась к 300 ц/га. 
Можно также отметить, что крестьянские 
(фермерские) хозяйства производили значи-
тельную часть (более 15%) всех овощей в 
нашей республике [1-7]. 

Поскольку содержание защищенного 
грунта оправдано только в условиях высоко-
интенсивного ведения производства, то осо-
бенно значительны статьи расходов на 
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создание и функционирование капитальных 
тепличных сооружений, и затраты на их теп-
лоснабжение и электроэнергию. Работа в теп-
лицах связана с повышенной потребностью в 
квалифицированной и подсобной рабочей 
силе. Для овощей защищенного грунта также 
характерна большая зависимость от импор-
тируемых посадочных и технологических ма-
териалов, пестицидов и агрохимикатов, не 
всегда подходящих для условий РБ. Опреде-
ленную сложность для тепличных хозяйств 
представляет сезонность спроса, из-за кото-
рой нельзя с определенной точностью про-
гнозировать планируемые доходы. Поэтому 
отечественные тепличные хозяйства, которые 
пытаются расширить масштабы производ-
ства, ожидает жесткая конкуренция с импор-
тёрами, имеющими многолетний опыт, со-
временные технологии и налаженные 
каналы поставок [1-7]. 

Актуальность данной проблемы обу-
славливается необходимостью более полного 
решения задачи в круглогодовом обеспече-
нии населения РБ свежей овощной продук-
цией в соответствии с установленными нор-
мами. Достигнутый уровень производства 
овощей в сооружениях защищенного грунта 
все еще недостаточен для удовлетворения 
данных потребностей. Одной из главных при-
чин, сдерживающих рост объемов производ-
ства внесезонных овощей и повышение эф-
фективности их производства, в современных 
условиях в РБ являются их высокая себестои-
мость, вследствие значительных затрат на 
энергоресурсы, недостаточное обеспечение 
хозяйств материально-техническими ресур-
сами, диспропорции сложившихся цен на сы-
рье и готовую продукцию, а также сложности, 
связанные с ее реализацией. В частности, 
удельный вес энергозатрат в структуре себе-
стоимости овощной продукции защищенного 
грунта РБ достигает до 60%. Поэтому одним из 
приоритетных направлений, определяющих 
эффективность производства овощей закры-
того грунта в современных условиях, является 
активная энерго- и ресурсосберегающая поли-
тика на базе использования новейших про-
грессивных технологий [1-7]. 

Совершенствование основных техноло-
гических процессов и технических средств для 
возделывания овощей защищенного грунта, 
повышения их урожайности и сокращения за-
трат на тепловую и электрическую энергию 
является актуальной проблемой, имеющей 
важное научное и практическое значение в 
сельскохозяйственном производстве. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь (РБ) насчитывается 21 теплич-
ный комбинат, их общая площадь составляет 
249,51 га. Валовое производство овощей в теп-
личных организациях всех категорий за 2018 
год составило 116,4 тыс. т продукции овощей 
защищенного грунта, в том числе производ-
ство огурцов – 46,7 тыс. т, томатов – 68,6 тыс. т. 
В 2018 г экспортные поставки свежих овощей 
из РБ составили 334 тыс. т на общую сумму 
188 млн долл. США. В структуре экспорта 
овощей томаты занимали 26,9%, морковь, 
репа, столовая свекла – 20,1%, огурцы и кор-
нишоны – 12,3%. Белорусские овощи заку-
пали в 2018 г. 19 стран (в 2017 году – 16). На 
ЕАЭС приходилось 85,7% экспорта, на 
страны Евросоюза – 12,9%, на прочие страны 
– 1,5% [1-5]. 

В настоящее время при тепличном вы-
ращивании овощей (огурцов, помидоров, 
перцев и баклажан) на МРУП «Агрокомбинат 
«Ждановичи» Минский район, Минская об-
ласть, применяется малообъёмная техноло-
гия выращивания овощных культур на мине-
ральной вате. Это способ выращивания 
растений без почвы, при котором растения 
получают из раствора все необходимые пита-
тельные вещества в нужных количествах и 
точных пропорциях.  

Наибольший удельный вес в структуре 
посевных площадей хозяйства, составивший 
в 2018 г. 69,0%, приходился на томаты – 20,0 га. 
Общая урожайность овощей защищенного 
грунта за 2016-2018 гг. в исследуемой органи-
зации АПК увеличилась на 5,3%, причем в 
2017 г. наблюдалось ее повышение с 
56,2 кг/м2 до 59,6 кг/м2 (на 6,05%). Наиболь-
ший и устойчивый рост урожайности наблю-
дался по огурцам (4,5% за год, до 67,1 кг/м2 в 
2018 г.), по томатом (4,3% за год, до 57,6 кг/м2 
в 2018 г.), баклажанам (4,0% за год, до 
26,3 кг/м2 в 2018 г.), урожайность перцев со-
ставила в 2018 г. 22,7 кг/м2 – ее увеличение со-
ставило 32%. Урожайность кистевых томатов 
за 2016-2018 гг. снизилась на 18,7% и составила 
19,5 кг/м2. Всего за 2018 год предприятие реа-
лизовало 16848,1 т овощей защищенного 
грунта, в том числе: организациям г. Минска 
и Минской области – 13693,1 т (81,3%); через 
фирменную торговлю – 361,6 т (2,1%); на экс-
порт – 2793,4 т (16,6%). За 2018 год получено 
валютной выручки от реализации овощей за-
щищенного грунта 1548,3 тыс. долл. США, 
что на 404,2 тыс. долл. США (20,7%) меньше 
по сравнению с 2017 годом [1-4]. 
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В табл. 1 приведены структурные значе-
ния себестоимости овощей на МРУП «Агро-
комбинат «Ждановичи» Минский район, 
Минская область, защищенного грунта в 
среднем за три последних года с 2016 по 2018 
гг. в процентах. 

Как видно из данных табл. 1, в струк-
туре производственной себестоимости ово-
щей защищенного грунта наиболее высокий 
удельный вес занимали затраты на энергоре-
сурсы (в среднем до 50%), представленные в 
основном израсходованной тепловой, а также 
электрической энергией. Это вполне объяс-
нимо: обогрев тепличных сооружений в оп-
тимальном режиме для теплолюбивых куль-
тур в период зимне-весенних холодов требует 
немало тепла (с учетом подогрева почвы, по-
ливочной воды, воздуха). 

Кроме того, в осветительных и техноло-
гических целях зимние теплицы потребляют 
довольно много электрической энергии. По-
этому использовании передовых энергосбе-
регающих технологий для снижения потреб-
ления тепловой и электрической энергии и 
их стоимости является важной задачей для 
повышения конкурентоспособности  овощей 
защищенного грунта в отечественных теп-
личных агрокомбинатах [7-11]. 

Таблица 1 
 Структура себестоимости овощей защи-

щенного грунта за 2016-2018 гг.  

Показатели 
Значе-

ния,  
(%) 

Оплата труда с начислениями 13,4 
Семена и посадочный материал 2,4 
Организация производства и управ-
ления 

3,0 

Удобрения и средства защиты расте-
ний 

5,9 

Содержание основных средств 7,5 
Затраты по организации производ-
ства и управления 

3,0 

Затраты на энергоресурсы 49,5 
Работы и услуги 1,9 
Прочие прямые затраты 13,4 

Существенную долю в структуре себе-
стоимости овощей защищенного грунта, как 
показывают данные, также занимали затраты 
на оплату труда с начислениями (в среднем 
более 18%), прочие прямые затраты – до 14%. 

За изучаемый период (2016–2018 гг.) 
производственная и полная себестоимость 1 т 
овощей защищенного грунта на МРУП «Аг-
рокомбинат «Ждановичи» и в других иссле-
дуемых крупных тепличных хозяйствах 
имела тенденцию к повышению. Целесооб-
разно обратить внимание на то, что рост 

себестоимости продукции в динамике был 
обусловлен повышением цен на сырье и ма-
териалы, в комплексе формировавшим себе-
стоимость овощной продукции. 

С 2016 по 2018 гг. в исследуемых нами 
крупных тепличных хозяйствах РБ наблюда-
лось снижение общего уровня рентабельно-
сти овощей защищенного грунта с 30% до 2%, 
что является недостаточным для расширен-
ного воспроизводства и его интенсификации  
в современных условиях хозяйствования [3-6]. 

Формулировка целей статьи. На но-
вых этапах технического перевооружения 
отечественного АПК для повышения эффек-
тивности производства овощей защищенного 
грунта перед отечественной сельскохозяй-
ственной наукой возникают задачи, связан-
ные с совершенствованием основных техно-
логических процессов с использованием 
передового отечественного и зарубежного 
опыта, с целью снижения основных произ-
водственных издержек, повышения каче-
ственных и технико-экономических показа-
телей производимой продукции. 

Цель статьи состоит в разработке науч-
но-обоснованных предложений по повыше-
нию эффективности производства овощей 
защищенного грунта на основе снижения по-
требления тепловой и электрической энер-
гии с учетом особенностей основных теплич-
ных комбинатов Республики Беларусь. 

В соответствии с указанной целью по-
ставлены следующие основные задачи: 

❖ провести анализ современного состо-
яния развития овощеводства защищенного 
грунта в Республике Беларусь; 

❖ дать оценку основным факторам эф-
фективности производства и реализации ово-
щей защищенного грунта; 

❖ выявить и обосновать конкретные 
резервы повышения экономической эффек-
тивности производства и реализации овощей 
защищенного грунта на основе снижения по-
требления тепловой и электрической энер-
гии в тепличных комбинатах РБ.  

Изложение основного материала ис-
следования.  Информационной базой иссле-
дования являются отраслевые справочно-нор-
мативные материалы, положения и 
рекомендации специализированных научно-
исследовательских учреждений, данные ста-
тистических органов, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, годовые отчеты МРУП «Агрокомбинат 
«Ждановичи» Минского района, Минской об-
ласти, Филиала «Тепличный» РУП «Ви-
тебскэнерго», городского поселка Ореховск, 
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Оршанского района Витебской области за 
2016-2018 гг., а также результаты лабораторно-
полевых и хозяйственных испытаний. 

С учетом поставленных задач в работе 
применялись методы исследования: эконо-
мико-статистический, монографический, аб-
страктно-логический, расчетно- конструк-
тивный, социологический и интервьюи-
рования и др.  

При разработке приоритетных направ-
лений развития отечественного овощевод-
ства защищенного грунта применялись экс-
пертно-аналитический, экономико-
статистические, расчетно-конструктивный и 
монографический методы. 

Практическая значимость результатов 
проведенных нами научных исследований 
заключается в возможности их использования 
региональными органами исполнительной 
власти, коммерческими и другими организа-
циями при разработке и обосновании инве-
стиционных проектов и программ развития 
овощеводства защищенного грунта. 

Первый крупный пилотный проект ис-
пользования энергосберегающих теплиц по 
голландскому принципу на площади 4 га в РБ 
был осуществлен в Филиале «Тепличный» РУП 
«Витебскэнерго» в городском поселке Ореховск 
Оршанского района Витебской области, кото-
рый выращивает огурцы, томаты, салат и зе-
лень для отечественных рынков. Планируемая 
урожайность овощей значительно по результа-
там проекта выше устаревших технологий: 
вместо 45 кг/м2 – до 85 кг/м2. Инвестиции по 
проекту составили около 20 млн долл. США. В 
основном это были собственные средства пред-
приятия. Оборудование для теплиц приоб-
рели в Израиле [6-7]. 

Энергосберегающие технологии, ис-
пользуемые в данных теплицах: капельный 
полив, разделение контуров обогрева 
(кровля, стены, регистры, «вегетационный 
обогрев», выращивание на минеральной 
вате, подвижные и неподвижные экраны, бу-
ферные емкости для накопления теплой 
воды в периоды, когда котел работает только 
для получения СО2, получение СО2 из дымо-
вых газов котельной, применение когенера-
торов, вентиляторы для выравнивания тем-
пературного поля. 

Данные технологические решения поз-
воляют тепличным агрокомбинатам одно-
временно получить от когенерационных 
установок три необходимых продукта с мак-
симальной эффективностью: 

❖ тепловую энергию; 
❖ электрическую энергию; 

❖ СО2 для подачи в теплицу. 
Основным оборудованием в предлагае-

мом решении является когенерационная 
установка, на базе газопоршневого агрегата. 
Высокий электрический КПД газопоршне-
вого агрегата (на уровне 40-44% в зависимо-
сти от мощности), полное использование его 
тепловой мощности для отопления теплицы, 
применение конденсоров для охлаждения 
выхлопных газов до температуры 50-60ºС, 
позволяют достигнуть общего КПД уста-
новки на уровне 92-94%, что гарантирует вы-
сокую эффективность работы оборудования 
с себестоимостью производства тепловой 
энергии значительно ниже тарифа в энерго-
системе (с 48,29 долл. США/Гкал до  
36,5 долл. США/Гкал и ниже, или на 20-30%). 

Основные показатели эффективности 
рассматриваемого инвестиционного проекта 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Основные показатели эффективности  

проекта   
Показатель, единица измерения Значе-

ние  
Объем инвестиций по состоянию на 
01.02.2020, млн долл. США 

19,86 

Себестоимость электроэнергии, долл. 
США/кВт∙ч  
 

0,167 

Себестоимость тепловой энергии, 
долл. США/ Гкал 

36,5 

Статический срок окупаемости про-
екта, лет 

5,45 

Чистый дисконтированный доход, 
долл. США 

7260 

Внутренняя норма доходности 
(ВНД), % 

17,8 

Индекс доходности, ИД, о.е. 1,1 

Ввиду того, что урожайность зависит в 
значительной степени от концентрации CO2 
в теплице, практически во всех современных 
тепличных хозяйствах реализована схема по-
дачи СО2 от водогрейных котлов, позволяю-
щая достичь концентрации СО2 в теплице по-
рядка 600 ppm, т.е. позволит выработать в два 
раза больше СО2 на базе того же теплового по-
требления. Это становится возможным благо-
даря генерации электроэнергии установкой. 

Принимая во внимание базовые значе-
ния энергопотребления тепличными ком-
плексами – тепловая энергия – 500 кВт/га (то-
маты), электрическая энергия на досветку – 
1000 кВт/га/10000 лк, потребление СО2: для 
овощей – 250-300 кг/га/ч, для цветов – 75-
175 кг/га/ч, можно отметить, что энергоком-
плекс на базе когенерационной установки 
электрической мощностью 2 МВт может обес-
печить электроэнергий на подсветку 2 Га, 
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тепловой энергией и СО2 – 4…5 Га площадей 
тепличного хозяйства [5-9]. 

Система зашторивания является одной 
из важных составляющей современной теп-
лицы, влияющей на микроклимат и обеспе-
чивающей ее экономичность. С помощью за-
шторивания можно регулировать 
освещенность, температуру, влажность, а 
также значительно экономить тепловую 
энергию. Система зашторивания предназна-
чена для избегания перегревов воздуха 
внутри теплицы в периоды с избыточной сол-
нечной радиацией путем затенения, а также 
для снижения потерь тепла в теплице в хо-
лодные периоды года, создания более равно-
мерного и благоприятного для растений тем-
пературного поля. Она обеспечивает 
экономию тепловой энергии до 40% за счет 
уменьшения теплопередачи через кровлю 
теплицы. Материал экрана чаще всего пред-
ставляет собой ткань из полиэстера с вплетен-
ными полосками из алюминиевой фольги. 
Материал рассчитан на длительную эксплуа-
тацию, он позволяет без повреждений много-
кратно сдвигать и раздвигать экран, при этом 
сдвинутый экран имеет минимальные раз-
меры, что дает минимум затенения [5-11]. 

Выводы. 1. Внедрение и применение 
более совершенных конструкций теплиц, но-
вых систем гидропоники и автоматики, 

использование более дешевых источников 
местных энергетических ресурсов (в основ-
ном топливной щепы) в котельных теплич-
ных хозяйств вместо импортируемого из Рос-
сии природного газа может позволить 
отечественным тепличным комбинатам сни-
зить себестоимость тепловой энергии (с  
48,29 долл. США до 36,5 долл. США и ниже, 
или на 20-30%). 

2. Значительную экономию тепла в теп-
личных агрокомбинатах без значительного 
снижения освещенности может дать двойное 
остекление, применение матового стекла и 
двойного полиакрила.  Широкое использова-
ние светопропускающих сотовых поликарбо-
натных панелей, которые позволяют соблю-
дать оптимальное сочетание в теплицах 
освещенности, температуры, влажности, кон-
струкционной прочности и использование 
современных компьютерных программ, кото-
рые надежно и точно управляют комплексом 
современных систем – зашторивания, испа-
рительного увлажнения и испарения, подачи 
СО2 и других может позволить повышать уро-
жайность продукции до 25%.  

3. Общие резервы снижения себестои-
мости овощей защищенного грунта за счет 
предлагаемых мероприятий могут составить 
до 10% и повысить рентабельность их произ-
водства на 5-7%. 
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Анотація. 
Королевич Н.Г., Оганезов І.А., Лещіловскій П.В. Основні резерви підвищення ефективності тепли-

чних комбінатів Республіки Білорусь. 
Мета досліджень полягає в розробці науково-обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності ви-

робництва овочів закритого ґрунту на основі зниження споживання теплової та електричної енергії з урахуван-
ням особливостей основних тепличних комбінатів Республіки Білорусь. Методи дослідження: абстрактно-логіч-
ний, монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний. На підставі проведених 
лабораторно-польових і господарських випробувань і досліджень в МРУП «Агрокомбінат «Ждановичі» Мінського 
району Мінської області та у Філії «Тепличний» РУП «Вітебскенерго» в міському селищі Оріхівський Оршансь-
кого району Вітебської області були виявлені основні резерви зниження собівартості овочів захищеного ґрунту. 
Елементи наукової новизни полягають в оцінці ефективності впровадження енергозберігаючих теплиць за голла-
ндським принципом в тепличних агрокомбінатах Республіки Білорусь. 

Основним обладнанням в запропонованому рішенні є когенераційна установка, на базі газопоршневого агре-
гату. Високий електричний ККД газопоршневого агрегату, застосування конденсорів для охолодження вихлопних 
газів до температури 50-60ºС дозволяють досягти загального ККД установки на рівні 92-94%, що гарантує високу 
ефективність роботи обладнання із собівартістю виробництва теплової енергії значно нижче тарифу в енерго-
системі (на 20 – 30%). Широке використання пропускаючих світло стільникових полікарбонатних панелей, які 
дозволяють дотримуватися оптимального поєднання в теплицях освітлення, температури, вологості, констру-
кційної міцності та використання сучасних комп'ютерних програм, які надійно і точно керують комплексом 
сучасних систем – зашторювання, випарного зволоження і випаровування – може дозволити підвищувати вро-
жайність продукції до 25%. 

Ключові слова: овочівництво, захищений ґрунт, аналіз, регіон, ринок, технологія, урожайність, витрати, 
рентабельність. 
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Abstract. 
Korolevich N.G., Oganezov I.A., Leshchilovsky P.V. The main reserves of increasing the efficiency of 

greenhouse plants of the Republic of Belarus.  
The purpose of the research is to develop scientifically based proposals to increase the efficiency of the production of 

greenhouse vegetables by reducing the consumption of heat and electricity, taking into account the characteristics of the 
main greenhouse plants of the Republic of Belarus. Research methods: abstract-logical, monographic, computational-con-
structive, economic-statistical. 

On the basis of laboratory and field tests and economic tests and studies at the Zhdanovichi agro-industrial complex 
MRU Minsk district of Minsk region and the Teplichny branch of RUE Vitebskenergo in the urban village of Orekhovsk, 
Orsha district, Vitebsk region, the main reserves for reducing the cost of greenhouse vegetables were identified. Elements of 
scientific novelty consist in assessing the effectiveness of the introduction of energy-saving greenhouses according to the 
Dutch principle in greenhouse agricultural enterprises of the Republic of Belarus. 

The main equipment in the proposed solution is a cogeneration unit based on a gas piston unit. The high electrical 
efficiency of the gas piston unit, the use of condensers for cooling the exhaust gases to a temperature of 50-60°C allow 
achieving the overall efficiency of the unit at the level of 92-94%, which guarantees high efficiency of equipment operation 
with the cost of heat production significantly lower than the tariff in the power system (by 20-30%). 

The widespread use of light-transmitting polycarbonate honeycomb panels, which allow observing the optimal com-
bination of illumination, temperature, humidity, structural strength in greenhouses, and the use of modern computer pro-
grams that reliably and accurately control a complex of modern systems – curtain, evaporative humidification and evapo-
ration – can allow increasing the yield of products up to 25%. 

Keywords: vegetable growing, protected ground, analysis, region, market, technology, productivity, costs, profita-
bility. 

Стаття надійшла до редакції 11.04.2020 р. 
Бібліографічний опис статті: 
Королевич Н. Г., Оганезов И. А., Лещиловский П. В. Основные резервы повышения эффективности теплич-

ных комбинатов республики Беларусь. Актуальные проблемы инновационной экономики. 2020. № 2. С. 39-45. 
 

Королевич Н.Г., Оганезов І.А., Лещіловскій П.В. Основні резерви підвищення ефективності тепличних 
комбінатів Республіки Білорусь. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 2. С. 39-45. 

 

Korolevich N.G., Oganezov I.A., Leshchilovsky P.V. The main reserves of increasing the efficiency of greenhouse 
plants of the Republic of Belarus. Actual problems of innovative economy. 2020. No. 2, pp. 39-45. 

 

 
УДК 339:338.439.5(1-4)(477); JEL classification: Q13; Q17 
DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-2-8 
 

ДОВГАЛЬ Олена Валеріївна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і 
суспільних наук, Миколаївський національний аграрний університет 

 ORCID ID: 0000-0003-3353-4749 
 

СВІТОВИЙ РИНОК ЗЕРНА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ 
 

 

Довгаль О. В. Світовий ринок зерна: місце та роль України. 
Вступ. У статті зазначено збільшення частки України у світовій структурі експорту зерна. Розраховано 

середнє значення темпу зростання експорту української пшениці та кормового зерна, що випереджає аналогічний 
світовий показник. Доводиться, що від обсягів експорту українського зерна залежить продовольче забезпечення 
окремих країн і регіонів. Визначено, що позитивною стороною зростання зернового експорту є збільшення надхо-
дження валютної виручки, негативною – втрата доданої вартості та скорочення використання зерна для внут-
рішніх потреб. 

Мета. Обґрунтування теоретико-методологічних положень розвитку ринку зерна, дослідження стану, за-
кономірностей, перспектив розвитку ринку зерна національного та регіонального характеру та розробка практи-
чних рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного механізму його регулювання через узагальнення кон-
цептуальних підходів та імплементації зарубіжного досвіду.  

Результати. У статті доведено, що із виробництвом зернової продукції пов’язують вирішення глобальної 
продовольчої проблеми. Наразі суть цієї проблеми зводиться до того, що темп приросту населення планети ви-
переджає темп приросту виробництва зерна. Поряд з цим в статті обґрунтовано, як посилюється негативний 
вплив деструктивних чинників на сільськогосподарське виробництво – скорочення площі земель придатних для 
аграрного виробництва через забудову та опустелення, зростання дефіциту прісної води, зростання частоти 
повеней, посух та пожеж та збільшення ареалів їх поширення тощо. 

Висновки. При збереженні існуючих демографічних та кліматичних тенденцій зростають ризики продо-
вольчої небезпеки навіть для країн, які традиційно були і є постачальниками зернової продукції на світовий ринок. 
Для України такі ризики пов’язані з тим, що поглиблення інтеграції її економіки в світову послаблює можливості 
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державної адміністрації впливати на перерозподіл та рух продовольства на відповідному національному ринку – 
політика фритредерства є основою неоліберальної доктрини глобалізації економіки. За найгіршого сценарію влас-
никами вирощеної в Україні зернової продукції будуть закордонні агрохолдинги ТНК, які без обмежень вивозити-
муть її за межі країни, провокуючи гострий дефіцит продовольства на внутрішньому ринку з усіма негативними 
наслідками. 

Ключові слова: пшениця, кормове зерно, експорт, валютна виручка, сировина, додана вартість, внутрішнє 
використання. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді Зернова продукція є основою забез-
печення продовольчих потреб людства. У різ-
них культурах та на різних континентах ма-
ють місце відмінності у пріоритетності тих 
або інших злаків, обумовлені особливостями 
ресурсного забезпечення та кліматичних 
умов. Як продовольча культура, історично у 
Європі найбільшого поширення отримала 
пшениця, у Африці – сорго, в Азії – рис, в обох 
Америках – кукурудза. Попри такі культурні 
відмінності та їх сучасне стирання за рахунок 
зростання різноманіття у використанні злако-
вих культур у всьому світі, суть призначення 
зерна на усіх континентах залишається не-
змінною – основа забезпечення продовольчих 
потреб людини. Більшість людей традиційно 
вважають, що головне і чи не єдине призна-
чення злаків – виробництво хліба. Насправді 
ж, зерно – основа кормового раціону в годівлі 
більшості видів сільськогосподарських тва-
рин. А отже, без його достатньої кількості 
людство відчувало б гострий дефіцит м’ясо- 
та молокопродуктів, яєць, хутра, шкірної про-
дукції тощо. Зерно також використовують у 
виробництві лікеро-горілчаної продукції, ав-
томобільного палива, ліків та ін.  

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є обґрунтування теоретико-ме-
тодологічних положень розвитку ринку зе-
рна, дослідження стану, закономірностей, пе-
рспектив розвитку ринку зерна 
національного та регіонального характеру та 
розробка практичних рекомендацій з удоско-
налення організаційно-економічного механі-
зму його регулювання через узагальнення 
концептуальних підходів та імплементації за-
рубіжного досвіду. Для досягнення поставле-
ної мети необхідно виконати наступні за-
вдання: дослідити частку України у світовій 
структурі експорту зерна; проаналізувати ва-
ртісну величину експорту зерна та його час-
тку в структурі товарного експорту України; 
вивчити зміни в динаміці частки української 
пшениці та кормового зерна у відповідній 
структурі світового експорту. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В силу фундаментального значення 
для забезпечення продовольчого безпеки, до-
слідження особливостей виробництва, об-
міну, розподілу та споживання зернової 

продукції не втрачають і ніколи не втрать 
своєї актуальності. Серед вітчизняних дослід-
ників особливостей функціонування та роз-
витку національного ринку зерна слід відмі-
тити роботи Мудрака Р.П. та Мазура Ю.П. 
[1], Кушнір Н.О. та Славич М.М. [2], Єгораще-
нко І.В. [3], Кириленка І.Г., Івченко В.Є. та 
Дем’янчука В.В. [4], Михайлової Л І., Лише-
нко М.О. та Устік Т.В. [5], Наконечної К.В. та 
Якубовської Я.В. [6], Сегеди С.А. [7], Педорче-
нко А.Л. та Шпичака О.О. [8], Лагодієнка В.В. 
[9, 10, 11] та ін.  

Не зважаючи на суттєвий науковий до-
робок із досліджуваної тематики, низка аспе-
ктів функціонування і розвитку вітчизняного 
зернопродуктового підкомплексу АПК та від-
повідного ринку потребують додаткової до-
слідницької уваги. Серед проблемних питань 
– визначення розумної межі експорту зерно-
вої продукції та обґрунтування доцільності 
перенаправлення її частини для задоволення 
зростаючих внутрішніх потреб, поглиблення 
переробки зернової продукції, збільшення 
частки переробленої зернової продукції в 
структурі експорту (борошна, круп, макарон-
них та кондитерських виробів тощо), відро-
дження та розвиток вітчизняного кормовиро-
бництва та ін.  

За останніх два десятиліття Україна рі-
зко збільшила свою частку у світовій струк-
турі експорту зерна (рис. 1). Так, якщо на по-
чатку досліджуваного періоду аналізований 
показник становив 3,2%, то в 2019/20 марке-
тинговому році він досягнув 14,4%, збільшив-
шись у 4,5 рази. Найбільший приріст зафік-
совано в кормовій групі зернової продукції 
(coarse grain) (табл. 1).  

За останніх 22 маркетингових роки ана-
лізований показник частки зерна пшениці 
зріс у 2,4 рази, кормового зерна – у 10,6 рази. 
Експорт українського зерна демонструє 
стійку тенденцію зростання (рис. 2).  

Темп зростання експорту українського 
зерна випереджає аналогічний світовий пока-

зник. Так, середнє значення (х̄геом = √𝛱𝑥
𝑛 ) те-

мпу зростання експорту української пшениці 
та кормового зерна в досліджуваному періоді 
склало 107,3 та 116,1% відповідно. Аналогічні 
показники зростання світового експорту ста-
новили 103 та 103,8% відповідно. 
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Рис. 1. Частка України у світовому експорті зерна, %* 

*побудовано автором за даними [12]  
Таблиця 1 

Динаміка частки української пшениці та кормового зерна у відповідній  
структурі світового експорту, %* 

Продукція 
У середньому за період, маркетингові роки 

1998/99-
2001/02 

2002/03-
2005/06 

2006/07-
2009/10 

2010/11-
2013/14 

2014/15-
2017/18 

2018/19-
2019/20 

Пшениця 2,8 3,9 5,0 4,4 9,2 10,0 
Кормове зерно 1,7 4,9 6,9 11,4 12,9 17,3 

 

 

Рис. 2. Динаміка частки української пшениці та кормового зерна  
у відповідній структурі світового експорту, %* 

*побудовано автором за даними [12] 
 

Стрімке нарощування присутності ук-
раїнської зернової продукції на світовому ри-
нку формує зростання залежності окремих 
країн і навіть цілих регіонів від результатів 
праці вітчизняних зерновиробників (табл. 2). 
Як бачимо, в зоні впливу українського зерно-
вого експорту знаходяться країни Південно-
Східної Азії, Близького Сходу, Північної Аф-
рики та Європейського Союзу. Найбільша за-
лежність представлених країн – від постачань 
української кукурудзи.  

Експорт зерна відіграє дедалі більше 
значення у надходженні валюти на внутріш-
ній ринок України (табл. 3).  

Так, за період з 2001 по 2019 рр. загаль-
ний експорт українських товарів зріс у 
3,1 рази, а експорт зерна – у 20 разів. 

Середньорічний темп зростання усього това-
рного експорту в досліджуваному періоді ста-
новив 106,4%, тоді як експорту зерна – 118,1%. 
В результаті, частка від продажу зерна у стру-
ктурі товарного експорту України зросла з 3% 
у 2001 р. до 19,2% у 2019 р. 

Попри очевидні переваги збільшення 
абсолютних та відносних показників експо-
рту зерна, поточний стан зовнішньої торгівлі 
свідчить про наявність серйозних структур-
них проблем в українській економіці. Перше, 
на що слід звернути увагу, це те, що в 2019 р. 
майже п’ята частина (19,2%) українського то-
варного експорту – сільськогосподарська си-
ровина у вигляді зерна. Продукція з найниж-
чою часткою доданої вартості. Що свідчить 
про перетворення української економіки на 

y = 0,5785x + 0,3318
R² = 0,8263

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

%

Маркетинговий рік

y = 0,3726x + 1,2293
R² = 0,5343

y = 0,7765x - 0,4739
R² = 0,8755

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

%

Маркетинговий рік

пшениця кормове зерно лінійна (пшениця) лінійна (кормове зерно)



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 48 ~ 

сировинний придаток країн із розвинутими 
економіками. Головною причиною цього є 

деіндустріалізація та затяжна криза промис-
лового виробництва. 

Таблиця 2 
Обсяги та частка України в імпорті зерна окремих країн і регіонів у 2019 році* 

Країна, 
регіон 

Імпорт пшениці Імпорт ячменю Імпорт кукурудзи 
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ті
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%
 

Бангладеш 6700 2288,2 34,2 - - - 1400 4,5 0,3 
Єгипет 13300 3538,0 26,6 200 186,0 93,0 9900 3880,5 39,2 

Індонезія 10800 2959,9 27,4 - - - - - - 
Туніс 1650 1017,2 61,7 500 24,8 5,0 1100 590,5 53,7 

Туреччина 10500 1170,4 11,1 463 261,3 56,4 3500 2839,6 81,1 
Філіппіни 7200 1016,3 14,1 - - - - - - 

Алжир 6500 34,8 0,5 430 290,7 67,6 5000 947,4 18,9 
Ізраїль 1850 453,6 24,5 300 165,1 55,0 2000 1272,1 63,6 
Китай 4500 10,4 0,2 5500 872,1 15,9 7000 4261,0 60,9 
Лівія 1400 697,7 49,8 650 188,7 29,0 700 486,2 69,5 

Саудівська 
Аравія 

- - - 7500 1181,6 15,8 4000 0,3 0,0 

Індія - - - - - - 400 257,4 64,3 
ЄС 5332 616,6 11,6 600 417,4 69,6 21500 14569,6 67,8 

*розраховано автором за даними [13, 14] 
Таблиця 3 

Вартісна величина експорту зерна та його частка в структурі товарного експорту України 

Показник 

У середньому за період 

2001-
2004 рр. 

2005-
2008 рр. 

2009-
2012 рр

. 

2013-
2016 рр. 

2017-
2019 рр. 

Увесь експорт товарів, млн дол. США 22493,6 47214,2 57084,4 47925,6 46884,8 
Експорт зерна, млн дол. США 682,0 1801,5 4160,1 6261,7 7791,7 

Частка зерна у загальному експорті товарів, % 3,0 3,8 7,3 13,1 16,6 

*розраховано автором за даними [15] 
 

В період з 2007 по 2019 рр. промислове 
виробництво України скоротилося на 21%. 
Кризовими роками, які сформували спадну 
тенденцію стали: 2008-2009 рр. – період глоба-
льної фінансової кризи та 2012-2015 рр. – пе-
ріод внутрішньої політичної кризи (2012-

2013 рр.) й початок військової агресії РФ 
(2014-2015 рр.) (рис. 3).  

Друге, на що слід звернути увагу – ско-
рочується внутрішнє використання зерна 
(табл. 4). 

 
Рис. 3. Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2019 роках, у % до попереднього 

року* 
*побудовано автором за даними [16] 
 

В Україні в період з 1995 по 2018 р. воно 
скоротилося на 35,6%, в тому числі на годівлю 
сільськогосподарських тварин – на 36,9%. З 
2014 по 2017 рр. відбулося стрімке скорочення 
використання зерна для годівлі 

сільськогосподарської худоби. Якщо в 2013 р. 
на дану потребу було використано 16183, то в 
2017 р. – лише 11011 тис. т зерна. В 2018 р. на-
мітилася слабка тенденція до збільшення ви-
трат зерна на годівлю худоби – 11698 тис. т. 
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Таблиця 4 
Використання зерна для забезпечення внутрішніх потреб та імпорт м’яса й м’ясних про-

дуктів в Україні* 

Рік, період 

Внутрішнє використання  
зерна, тис. т 

Відношення витрат зерна 
на годівлю тварин до обся-
гів виробництва зерна, % 

Імпорт м’яса та 
м’ясних продук-

тів, тис. т Загальне 
в т.ч. витрачено на го-

дівлю тварин 
1995 р. 34073 18527 54,6 19 

2000-2003 рр. 25895,5 13109,3 44,6 83,0 
2004-2007 рр. 25704,0 13566,0 38,4 303,5 
2008-2011 рр. 27411,8 14674,5 30,6 402,8 
2012-2015 рр. 27513,3 15549,3 27,2 278,5 
2016-2018 рр. 21945,0 11662,3 17,7 232,7 

* розраховано автором за даними [17] 
 

Падіння попиту на кормове зерно 
пов’язане зі скороченням поголів’я сільсько-
господарських тварин, насамперед в аграр-
них підприємствах. Серед причин кризи тва-
ринницького сектору вітчизняного 
сільського господарства – висока витратність 
та капіталомісткість утримання худоби, внут-
рішньогалузева конкуренція за ресурси, яку 
виграють рослинницькі галузі, низька ефек-
тивність державної програми підтримки ви-
робництва тваринницької продукції, імпорт 
відносно дешевшої м’ясної продукції тощо. 

Скорочується також внутрішнє викори-
стання зерна для переробки на нехарчові 
цілі. Найвище значення даного показника за-
фіксовано в 2010 р. – 1650 тис. т. Після чого 
фактичні дані по даній статті зернового бала-
нсу країни знову пішли на спад. Так, в 2018 р. 
для переробки на нехарчові цілі було потра-
чено 1157 тис. т. Отже, фактично ціною збіль-
шення обсягів експорту українського зерна 
на світовий ринок є скорочення його викори-
стання всередині країни. Продаючи кормове 
зерно закордон та імпортуючи м’ясо та м’ясо-
продукти, українська економіка фактично 
дотує іноземних виробників відповідної про-
дукції. Адже продає сировину з найнижчою 
часткою доданої вартості та купує напівфаб-
рикати й готову продукцію з вищою часткою 

доданої вартості. Відбувається зниження по-
казника «умови торгівлі» за ціною. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок: 1) за період з 1998/99 по 2019/2020 
маркетингові роки Україна збільшила свою 
частку у світовій структурі експорту зерна з 
3,2 до 14,4%. При цьому частка зерна пшениці 
зросла у 2,4 рази, а кормового зерна – у 
10,6 рази; 

2) в зоні впливу українського зернового 
експорту знаходяться країни Південно-Схід-
ної Азії, Близького Сходу, Північної Африки 
та Європейського Союзу. Найбільша залеж-
ність представлених країн – від постачань ук-
раїнської кукурудзи; 

3) частка від продажу зерна у структурі 
товарного експорту України зросла з 3% у 
2001 р. до 19,2% у 2019 р., а в абсолютному ви-
раженні – з 483,7 до 9633,3 млн дол. США. Це 
одне із найбільш надійних джерел надхо-
дження валютний виручки; 

4) слабкими сторонами збільшення зер-
нового експорту є: а) втрати доданої вартості 
внаслідок зростання експорту сировини та 
збільшення імпорту напівфабрикатів і гото-
вої продукції; б) скорочення внутрішнього 
використання зерна для годівлі сільськогос-
подарської худоби й переробки на нехарчові 
цілі. 
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Abstract. 
Dovgal O. World grain market: place and role of Ukraine. 
Introduction. The article shows the increase in Ukraine's share in the world structure of grain exports. The average 

value of the growth rate of Ukrainian wheat and fodder grain exports is calculated, which is ahead of the similar world 
indicator. It turns out that the food supply of individual countries and regions depends on the volume of Ukrainian grain 
exports. It is noted that the positive side of the growth of grain exports is the increase in foreign exchange earnings, the 
negative - the loss of value added and reducing the use of grain for domestic needs. 

Purpose. Substantiation of theoretical and methodological provisions of the grain market, study of the state, 
patterns, prospects of the grain market of national and regional nature and development of practical recommendations for 
improving the organizational and economic mechanism of its regulation through generalization of conceptual approaches 
and implementation of foreign experience.  

Results. The article proves that the solution of the global food problem is connected with the production of grain 
products. Currently, the essence of this problem comes down to the fact that the growth rate of the world's population is 
ahead of the growth rate of grain production. In addition, the article substantiates how the negative impact of destructive 
factors on agricultural production is increasing - reducing the area of land suitable for agricultural production through 
construction and desertification, increasing freshwater shortages, increasing the frequency of floods, droughts and fires and 
increasing their distribution and more. 

Conclusions. While maintaining the current demographic and climate trends, the risks of food danger are increasing 
even for countries that have traditionally been and are suppliers of grain products to the world market. For Ukraine, such 
risks are because the deepening integration of its economy into the world weakens the ability of public administration to 
influence the redistribution and movement of food in the national market - free trade policy is the basis of the neoliberal 
doctrine of economic globalization. In the worst-case scenario, the owners of grain products grown in Ukraine will be foreign 
agricultural holdings of TNCs, which will export it abroad without restrictions provoking an acute shortage of food in the 
domestic market with all the negative consequences. 

Keywords: wheat, fodder grain, export, foreign exchange earnings, raw materials, value added, domestic use. 
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INNOVATION ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

 

Gorustovich T. G., Shpak A. P. Innovation activity in the Republic of Belarus. 
The role of innovation in the modern world is difficult to overestimate. Innovations perform not only an economic 

function, but also cover all aspects of society's life and affect personal issues. In the long term, further economic and cultural 
growth along the intensive path of development is impossible without innovation. Currently, innovation is an active link 
in all spheres of society. It is impossible to imagine the modern world without implemented innovations, and without future 
ones that contribute to further evolution. In modern conditions, improving the efficiency of production can be achieved 
mainly through the development of innovation processes that are ultimately expressed in new technologies and new types 
of competitive products. Thus, the basis for the development of the country's economy is innovation, and the main guideline 
is the introduction of new technologies. Innovation has become a major driver of economic and social development. Innova-
tive activity has brought the world society to a new and higher stage of development. The concept of "innovation" is used 
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almost everywhere. Innovation can be understood as the final result of innovative activity, which is embodied in the form 
of a new or improved product introduced on the market, a new or improved technological process used in practice, a new 
approach to social problems. In principle, the term "innovation" can be interpreted in different ways; it has an infinite 
number of formulations and definitions. This article reveals the concept of innovation and defines the role of innovation 
activity in improving production efficiency. 

Conclusion. Priority should be given to the development of the country based on enhancing innovative activities in 
the most knowledge-intensive and high-tech sectors of the national economy, which are the most significant and progressive 
engines for the development of the national economy. Orientation of the development of the national economy towards 
enhancing innovative activities using scientific methods and approaches is the key to the success and prosperity of the 
country, increasing the welfare and living standards of the population. 

Keywords: innovation, innovation processes, innovation activity, innovation policy, statistics, competitiveness. 
 

Introduction. Innovation plays a signifi-
cant role in the country's successful develop-
ment. The competitiveness of the national econ-
omy in the modern world is largely determined 
by the knowledge economy, formed taking into 
account the country's innovative potential. It is 
almost impossible to create competitive products 
without innovation. 

Innovation is one of the most important as-
pects that influence the country's economic de-
velopment. Innovative processes in production 
serve as a condition for achieving success in 
world markets, increasing the level of welfare of 
citizens and society as a whole. Therefore, they 
should be an integral part of the state's economic 
strategy. In a market economy, innovations cre-
ate new needs, attract investment, raise the rat-
ing of manufacturers of new products, and open 
new markets.  

The economic aspects of the problem of in-
novative activity development are constantly in 
the focus of attention of many scientists and 
practitioners. In the ranks of the first researchers 
of innovation, it is necessary to single out such 
scientists as J. Schumpeter, W. Mitscherlich, 
V. Sombart, N. Kondratyev, P. Sorokin. B. Twiss, 
B. Santo, G. Shackle, T. Brian, D. Sakhal, 
H. Riggs, E. von Hippel, I. Pinings, J. Galbraith 
among the modern foreign researchers studying 
this topic. 

The works of Zh.B. Say, R. Cantillon, J. von 
Thünen, F. Knight, K. Marx, A. Kirzner, F. Peru, 
P. Drucker, M. Weber, F. Hayek, R. Hizrich, 
A. Hosking made a significant contribution to 
the research innovative nature. Despite the fact, 
that many theoretical and methodological issues 
of the economic efficiency of innovation have 
been sufficiently developed in the works of 
Yu.V. Yakovets, L.E. Mindeli, Sh.R. Ageeva, 
C.B. Ermasova, I.V. Zhuravkova, P.N. Zavlina, 
Yu.P. Inozemtseva, V.G. Medynsky, A.I. Prigo-
gine and other researchers, some of the problems 
of development and activation of innovative ac-
tivity have not been sufficiently studied. At pre-
sent, it should be recognized that innovative ac-
tivity can become a real strategic resource, one of 
the main factors for ensuring sustainable 

economic development and achieving a normal 
standard of living for the population. 

The purpose of the study is to study and 
analyze the innovative processes taking place in 
the Republic of Belarus, and the main task is to 
assess the innovative potential of the country. In 
the course of the work, the methods of empirical 
and theoretical research were used. The combi-
nation of the methodological base used allowed 
us to ultimately ensure the reliability and valid-
ity of the conclusions. 

Presentation of the main research 
material. Belarus, having chosen an innovative 
path of development, has determined the strate-
gic goal of innovation policy - the formation of a 
competitive economy through the creation of 
new and modernization of existing high-tech 
and knowledge-intensive industries in various 
sectors of the country's economy. The strategy 
"Science and technology: 2018-2040" has been 
prepared and approved in the Republic of Bela-
rus [1]. In connection with the implementation of 
the strategy, innovation activities are governed 
by the following theses: science is the basis of ad-
vanced technologies; innovations must meet 
global trends and the interests of society; it is 
necessary to reach a new level of competitive-
ness; research activities must rely on their own 
resources and on international scientific cooper-
ation. 

Belarus also approved a set of measures to 
develop the national innovation system for 2020. 
The corresponding resolution of the Council of 
Ministers No. 53 was signed on January 29, 2020. 
The list contains more than 50 names of events. 
The main ones are: development of proposals for 
the inclusion of norms aimed at stimulating in-
teraction of business entities based on the cluster 
development model in the normative legal acts 
of the Republic of Belarus; implementation of 
sectoral plans for the organization of digital 
transformation of economic activities for 2020; 
development of state standards aimed at ensur-
ing the implementation of the concept of digital 
transformation of the industrial sector; prepara-
tion of proposals on methods for stimulating the 
implementation of innovative projects within the 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 53 ~ 

framework of state programs for innovative de-
velopment; expansion of providing state finan-
cial support practice for the implementation of 
innovative projects in the form of innovative 
vouchers and grants; preparation of a draft de-
cree of the President of the Republic of Belarus 
“on priority areas of scientific, scientific, tech-
nical and innovative activities for 2021-2025”; 
preparation of draft normative legal acts on the 
participation of the Republic of Belarus in inter-
national agreements in the field of intellectual 
property; attraction of foreign and domestic in-
vestments in the high-tech Park and the Chinese-
Belarusian industrial Park "Great stone"; creation 
and development of technology transfer centers 
at higher education institutions, scientific organ-
izations in Minsk, regional and the largest dis-
trict centers. 

All activities will contribute to the for-
mation and accelerated development of high-
tech sectors of the national economy, improving 
the system of financing and stimulating scien-
tific, technical and innovative activities, improv-
ing the management systems of scientific, tech-
nical and innovative activities, and protecting 
and managing intellectual property. They will 
help in the development of innovative entrepre-
neurship and investment activities in the scien-
tific, technical and innovative spheres, and will 
have a positive impact on improving the system 
of commercialization of scientific-technical activ-
ities and development of infrastructure in the 
fields of science, technology and innovation. 

To date, there are examples of effective 
testing of modern innovations. In crop produc-
tion, these are resource-saving technologies, No-
till (zero tillage system), precision farming meth-
ods based on satellite navigation (GIS, GPS, Gal-
ileo), innovative potato production using Dutch 
technology, and the use of biodiesel [2]. In ani-
mal husbandry, these are production of pork 
with interbreeding of pigs according to the 
Dutch scheme, cultivation of high-quality "mar-
ble" beef, Dutch robotic technology in dairy 
farming, software for setting diets for feeding 
dairy cows, processing of manure and waste 
with the help of the red California worm [3]. 

Modern energy is an efficient refrigerating 
equipment with a total capacity of more than 168 
MW has been introduced in meat and milk pro-
cessing organizations, the use of which has al-
lowed to reduce its ammonia capacity by more 
than 10 times. Cogeneration and regeneration 
plants with a total capacity of more than 30 MW 
are operating in 16 organizations of the Ministry 
of agriculture and food. The largest ones are at 
UE "Agrokombinat" Zhdanovichi "(9 MW), at 

JSC "Molochny Mir" (3.4 MW), JSC "Berezovsky 
cheese factory", at UE "Borisovsky combine of 
bread products" and at JSC "Baranovichkhlebo-
produkt" (1 MW each), at JSC "Savushkin prod-
uct" (2.6 MW), LLC "Primilk" (2.3 MW) [4]. 

Currently, innovative development results 
in the country are considered as an essential 
component of its economic growth and one of 
the main bright examples of innovation is the Hi-
Tech Park (HTP). After the signing of the decree 
"on the development of the digital economy", 267 
companies joined the HTP in 2018, more than in 
the entire 12 – year history of the Park. The work 
of a hundred companies has become more active, 
creating 5,000 new jobs over the past year. To-
gether with the new companies, the Park has 
grown by 13 thousand employees. At the begin-
ning of 2019, HTP residents employed 45.7 thou-
sand people. 

According to the decree (dated March 28, 
2018), HTP residents are exempt from most 
taxes, including income tax, until January 1, 
2049. Today, 454 companies are residents of the 
Hi-Tech Park. Their exports in 2018 grew by 38% 
compared to 2017 and amounted to $1 billion 
414 million. GDP growth in 2018 is about 0.5% of 
the 3.7% growth in the economy. The main con-
sumers of HTP products are the EU and the USA: 
91.9% of the software produced in the Park is ex-
ported, of which 49.1% is supplied to Europe, 
44% to the USA and Canada, and 4.1% to Russia 
and the CIS. The total volume of HTP production 
amounted to 3 billion 202 million rubles, an in-
crease of 47% compared to 2017 [5].  

In the domestic market, residents devel-
oped and implemented solutions worth 
Br 297 million (59% more than in 2017). At the 
beginning of 2019, the network of technoparks 
covers all the regional centers of Belarus without 
exception, as well as the capital Minsk (table 1).  

The next significant event was the creation 
of a robotic dump truck BELAZ-7513R with a 
load capacity of 130 tons due to cooperation with 
JSC "VIST Group", an international company in 
the field of development and implementation of 
information technologies for the mining indus-
try and metallurgy [6]. The opto-electronic sys-
tem ensures safe driving in all weather and cli-
mate conditions, as well as in the dark. The use 
of robots eliminates work interruptions due to 
lunch breaks and rest. The use of unmanned 
cargo vehicles that can operate almost around 
the clock can increase productivity by 15-20%.  

At the moment, the most recent V-level au-
topilot is used on dump trucks and a person is 
still needed to train. When difficult conditions 
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occur, remote control is taken over by an opera-
tor who can simultaneously control several cars.  

 
Table 1 

Number of innovation infrastructure  
entities in 2019 

Region 
Number of innovation infrastruc-
ture entities in the region, units 

Brest region 2 
Vitebsk region 5 
Gomel region 3 
Grodno region 4 
Minsk region 2 
Mogilev region 3 
Minsk 6 

 

Artificial intelligence captures the algo-
rithms of actions when an extreme situation 

occurs, so that the next time it solves the problem 
itself. In 2018, two robotic BelAZs began operat-
ing in test mode in Khakassia, in 2019 - in the 
markets of Peru and Chile, where mining is car-
ried out high in the mountains, and in 2020 - in 
South Africa. 

Result and discussion. The main influence 
on the level of innovation activity in the country 
is provided by industrial organizations. Organi-
zations that spend on technological innovations 
are considered to be innovation-active. Table 2 
gives a definite idea of their innovative activity 
in 2002-2017 [7].  

The data analysis shows an unstable 
growth of innovation activity of industrial or-
ganizations in Belarus. 

Table 2 
Main indicators of innovation activity of industrial organizations 

Indicators  2002 2006 2011 2015 2017 

Number of organizations that implement technological innovations, units. 50 55 67 44 49 

The share of organizations that implement technological innovations in the to-
tal number of organizations, % 

11,4 12,4 17,8 12,7 15,2 

Expenditures on technological innovations, billion rubles 84,8 215,8 299,6 721,4 196,9 

The share of shipped innovative products (works, services) in the total volume 
of shipped products (works, services), % 

14 14,3 12,4 7,8 12,1 

 

Despite the fact that the share of innova-
tive-active organizations in 2002-2017 increased 
from 11.4% to 15.2%, this is less than the average 
for the EU–27, where 39.8% of enterprises were 
recognized as innovative–active in the field of 
technological innovations [8]. Low innovative 
activity of industrial enterprises in Belarus led to 
the fact that in 2002-2017, the number of the 
share of shipped innovative products of enter-
prises in the total volume of shipped products re-
mained at a fairly low level (table 2) so in 2017 
was only 12.1% while in 2015 it was 12.4% [9]. 
The main contribution to the innovative activity 
of the Republic is made by large industrial enter-
prises, but at the same time, world experience 
shows that small enterprises can make a signifi-
cant contribution to the intensification of innova-
tive processes. Small enterprises still cannot have 
a significant impact on the growth of the overall 
level of innovation activity of Belarusian enter-
prises, since the initiators of innovation pro-
cesses are usually large organizations. In recent 
years, organizational and marketing innovations 
have become particularly important for improv-
ing the efficiency of innovation activities in in-
dustrially developed countries. In the practice of 
domestic enterprises, they have not taken their 
proper place yet, which also limits the growth of 
the overall level of innovation activity of the 
economy. Most industrial enterprises in Belarus 
prefer to purchase machinery and equipment. 

Thus, this period can be characterized in general 
by the positive dynamics of innovative potential 
indicators of the economy of the Republic of Bel-
arus. Moreover, in the perspective of its develop-
ment, the following directions can be proposed: 
strengthening human potential due to the grow-
ing number of highly qualified personnel and re-
searchers; preservation of the positive dynamics 
in the number of organizations creating ad-
vanced production technologies; creation of high 
technology zones. It should be outlined that in-
novation is an area that not only increases the 
country's competitiveness, but also creates a cer-
tain image for it, raises economic growth in the 
country, and at the same time, the standard of 
living of the population. 

The EU methodology is of particular inter-
est now. The methodology of the national Inno-
vation Union allows us to analyze the ability of 
the personnel potential to perceive innovations, 
the level of personnel qualification, the level of 
financing of innovation activities and the eco-
nomic effects of this activity. Individual indica-
tors of the Innovation Union are also calculated 
in the EEU countries, which allows us to com-
pare the indicators of innovation development 
with the average for the EU countries. Belarus 
does not participate in the evaluation of the Eu-
ropean innovation scoreboard, but the statistical 
capabilities based on international standards for 
statistical observation allow us to compare 
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Belarus positions in many indicators of the Euro-
pean innovation index. The efficiency of the Bel-
arusian innovation sector is quite high (table 3).  

 
Table 3  

Positioning of the Republic of Belarus in the 
context of the European innovation  

scoreboard [10] 
Total 

innovation 
index 

Efficiency relative 
to the EU-2010 

Compared to 
the EU in 2017 

2010 2017 2017 
Belarus 52,5 60,7 52,5 
Russia 47,0 51,0 49,0 

 

 
According to the calculations, the effi-

ciency of the innovation system has increased 
from 52.5% to 60.7%. In addition, at present Bel-
arus is starting to form innovative industries of 
the VI technological order. This is provided by 
the draft strategy "Science and Technology: 
2018–2040", the implementation of which will 
make it possible to achieve the following indica-
tors: internal expenditures on research and de-
velopment will amount to 2.5–3% of GDP; break-
through research and development will receive 
30% of these costs; the share of high-tech sectors 
in the structure of the economy will reach 10%; 
the share of innovative products in the total vol-
ume of shipped industrial products will ap-
proach 25%. These measures will ensure the 

achievement of high results corresponding to the 
world level, will form the basis for effective re-
search activities, and will help to increase the 
competitiveness of the economy. 

Conclusion. Thus, positive dynamics in 
the field of innovation is confirmed not only by 
the introduction of scientific and technical pro-
grams and projects, but also by the improvement 
of the innovation infrastructure and the exist-
ence of a unified regulatory framework. Today, 
we can claim that building a modern and effec-
tive innovation economy in Belarus is only a 
matter of time. In the general system of economic 
relations, innovative activity plays a key role, 
since its final results are determined in modern 
conditions by the economic power of the coun-
try. Moreover, priority should be given to the de-
velopment of the country based on enhancing in-
novative activities in the most knowledge-
intensive and high-tech sectors of the national 
economy, which are the most significant and 
progressive engines for the development of the 
national economy. Orientation of the develop-
ment of the national economy towards enhanc-
ing innovative activities using scientific methods 
and approaches is the key to the success and 
prosperity of the country, increasing the welfare 
and living standards of the population. 
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Анотація. 
Горустович Т. Г., Шпак О. П. Інноваційна діяльність в Республіці Білорусь.  
Роль інновацій в сучасному світі важко переоцінити. Інновації виконують не тільки економічну функцію, 

а охоплюють всі сторони життя суспільства, зачіпають особистісні питання. У довгостроковій перспективі без 
інноваційної діяльності неможливий подальший економічний і культурний інтенсивний розвиток. В даний час 
інновації є активною ланкою всіх сфер життєдіяльності суспільства. Неможливо уявити сучасний світ як без 
існуючих інновацій, так і без майбутніх, які сприяють подальшій еволюції. В сучасних умовах підвищення ефек-
тивності виробництва можна досягти переважно за рахунок розвитку інноваційних процесів, які отримують 
кінцеве вираження в нових технологіях, нових видах конкурентоспроможної продукції. Так, основою розвитку еко-
номіки країни є інновація, а головним орієнтиром є впровадження нових технологій. Інновації перетворилися в 
основну рушійну силу економічного і соціального розвитку. Інноваційна діяльність призвела світове співтоварис-
тво до нового вищого щабля розвитку. Поняття «інновації» використовується практично всюди. Під інновацією 
можна розуміти кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового або вдосконаленого проду-
кту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній 
діяльності, нового підходу до соціальних проблем. В принципі, термін «інновації» можна трактувати по-різному, 
він має нескінченну кількість формулювань і визначень. У даній статті розкрито поняття інновації і визначена 
роль інноваційної активності в підвищенні ефективності виробництва. 

Висновок. Пріоритет слід надавати розвитку країни на основі активізації інноваційної діяльності в най-
більш наукомістких і високотехнологічних секторах національної економіки, які є найбільш значущими та про-
гресивними двигунами розвитку національної економіки. Орієнтація розвитку національної економіки на активі-
зацію інноваційної діяльності з використанням наукових методів і підходів є запорукою успіху та процвітання 
країни, підвищення рівня добробуту та рівня життя населення. 

Ключові слова: інновація, інноваційні процеси, інноваційна діяльність, інноваційна політика, статис-
тика, конкурентоспроможність. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

 

Тєшева Л. В. Стан і перспективи фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного се-
ктору економіки України. 

Вступ. Стійкий зв’язок між стадіями економічного зростання, накопиченням знань і інвестицій та нау-
ково-технологічними проривами, який розглядається в чисельних теоріях інновацій дозволяє не лише спрогнозу-
вати циклічність інноваційного розвитку, але й довести прямий зв’язок між рівнем фінансового забезпечення на-
уково-освітньої діяльності та інноваційними здобутками окремих галузей і національних економік. Сучасний 
період розвитку аграрної економіки потребує організації та фінансового забезпечення інноваційного розвитку, які 
б створили необхідні передумови для швидкого й ефективного запровадження науково-технічних досягнень, забез-
печили збереження і розвиток науково-технічного потенціалу пріоритетних напрямів розвитку, сприяли ство-
ренню необхідних матеріальних умов для збереження кадрового потенціалу науки і техніки. 

Метою статті є оцінка стану фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору Укра-
їни та розробка шляхів його оптимізації. 

Результати. На основі проведеного аналізу рівня фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграр-
ного сектору економіки визначено низький рівень ефективності використання фінансових ресурсів, підтвердже-
ний невідповідністю динаміки збільшення асигнувань та продуктивністю їх функціонування у поєднанні з незба-
лансованістю фінансових джерел. Спостерігається подальше порушення структури фінансування наукової 
діяльності за напрямами в бік збільшення частки фундаментальних досліджень за рахунок науково-технічних ро-
зробок, що звужує фактичний потенціал впровадження інновацій. Встановлено, що отримані результати аналізу 
у порівнянні з попередніми узагальненнями результативності наукової діяльності вимагають перегляду існуючих 
політик розподілу фінансових коштів між центрами наукових досліджень. Існуюча структура фінансування інно-
ваційної діяльності в аграрному секторі не відповідає вимогам розвитку та вимагає переорієнтації з академічного 
та галузевого сектору на освітянський.  

Ключові слова: фінансове забезпечення, інновації, інноваційний розвиток, венчурне фінансування, аграр-
ний сектор економіки. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стійкий зв’язок між стадіями еконо-
мічного зростання, накопиченням знань і ін-
вестицій та науково-технологічними прори-
вами, який розглядається в чисельних теоріях 
інновацій дозволяє не лише спрогнозувати 
циклічність інноваційного розвитку, але й 
довести прямий зв’язок між рівнем фінансо-
вого забезпечення науково-освітньої діяльно-
сті та інноваційними здобутками окремих га-
лузей і національних економік. Сучасний 
період розвитку аграрної економіки потре-
бує організації та фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку, які б створили необ-
хідні передумови для швидкого й ефектив-
ного запровадження науково-технічних дося-
гнень, забезпечили збереження і розвиток 
науково-технічного потенціалу пріоритет-
них напрямів розвитку, сприяли створенню 
необхідних матеріальних умов для збере-
ження кадрового потенціалу науки і техніки. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питання фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку достатньо широко 
розкриті в наукових працях Г.О. Андрощу-

ка [1], О.М. Колодізієва [2], О.П. Кириле-
нко [3], О. Крисального [4] С. Онишко [5] та 
інших. На сучасному етапі розвитку аграрної 
економіки актуальним питанням залиша-
ється розробка перспектив фінансового за-
безпечення інноваційного розвитку аграр-
ного сектору України, які б відповідали 
сучасним фінансовим можливостям та особ-
ливостям його забезпечення. 

Формулювання цілей статті. Метою да-
ної статті є оцінка стану фінансового забезпе-
чення інноваційного розвитку аграрного сек-
тору України та розробка шляхів його 
оптимізації.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фінансове забезпечення інновацій-
ного розвитку аграрного сектору варто розг-
лядати як комплексне поняття, так як воно 
охоплює різні стадії життєвого циклу іннова-
цій, різноманітних суб’єктів, які залучені до 
даного процесу, та варіативні механізми за-
безпечення функціонування ключових про-
цесів. 

Основним індикатором визначення рі-
вня фінансового забезпечення інноваційного 
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розвитку найчастіше розглядається обсяг 
його фінансування в абсолютному виразі та 
як частку ВВП (рис. 1).  

За досліджуваний період спостеріга-
ється скорочення обсягу фінансування в аб-
солютному виразі 2012 р по 2014 р. на 32,9%. 
Це призвело до скорочення частки фінансу-
вання у ВВП з 0,8% до 0,5%. В подальшому 
спостерігалось стрімке збільшення обсягу 

фінансування – на 79,5% у 2015 році та далі на 
68,16% у 2016 році, що сприяло зростанню за-
значеної частки до 0,75% та 1% відповідно. В 
наступному році спостерігалось найзначніше 
скорочення за весь досліджуваний період – на 
60,7%, що обумовило скорочення частки до 
0,3%. В наступних роках незважаючи на абсо-
лютне збільшення обсягу фінансування час-
тка залишилася на тому ж рівні. 

 
Рис. 1. Обсяг фінансування інноваційної діяльності 

 

Особливою сферою фінансування інно-
ваційної діяльності є венчурне фінансування. 
На жаль, в рамках офіційної статистики на 
національному і державному рівнях в цьому 
питанню приділяється мало уваги. Натомість 
в окремих дослідженнях пропонується аналіз 
активності фінансування стартапів в Україні. 
На рис. 2 представлена зазначена динаміка у 
фінансовому виразі. Як бачимо, в цілому за 
досліджуваний період обсяг фінансування 
стало зростає крім 2016 року, коли спостеріга-
лось незначне зниження із збільшенням угод 
по фінансуванню в рамках раунду В - періоду 
розвитку на початковій стадії. У 2017 року 
особливо у 2019 перевагу венчурні фірми на-
давали угодам в стадії зростання. Отже, незва-
жаючи на збільшення кількості нерозкритих 
угод та інших типів основне фінансування за 
останні роки, а особливо у 2019 р. сконцент-
ровано на стадії зростання, що передбачає 
збільшення обсягів продажу продукції здійс-
нення організаційного фінансової бази ство-
рення нововведення для його подальшої екс-
пансії. Рівень ризиків даного типу 
венчурного фінансування є середнім.  

Серед недоліків розвитку діяльності 
цих суб’єктів інноваційної інфраструктури 
зауважимо тотальну концентрацію на вузь-
ких сегментах створення програмного забез-
печення, розробки он-лайн послуг, та 

виробництва комп’ютерної техніки. Незна-
чне пожвавлення у 2019 році спостерігається 
відносно угод по просуванню продукції.  

Останнім часом Україна перетворилась 
на аутсорс-сферу розроблення програмного 
забезпечення. Прихильність молодих фахів-
ців високого рівня кваліфікації до праці в IT-
сфері обумовлена порівняно високою опла-
тою праці, яка переважає майже всі інші 
сфери національної економіки. Отриманий 
досвід дозволяє стверджувати, що вітчизня-
ний кадровий потенціал інноваційного роз-
витку національної економіки є достатньо 
потужним і може бути ефективно долучений 
до інших сфер господарювання. Налагоджені 
процедури фінансування венчурним бізне-
сом стартапів в ІТ-сфері можуть бути ефекти-
вно імплементовані в аграрний сектор для ак-
тивізації рівня впровадження агроінновацій в 
поточну діяльність вітчизняних сільськогос-
подарських товаровиробників. 

Стійкий зв’язок між стадіями економіч-
ного зростання, накопиченням знань і інвес-
тицій та науково-технологічними прори-
вами, який розглядається в чисельних теоріях 
інновацій дозволяє не лише спрогнозувати 
циклічність інноваційного розвитку, але й 
довести прямий зв’язок між рівнем фінансо-
вого забезпечення науково-освітньої 
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діяльності та інноваційними здобутками ок-
ремих галузей і національних економік.  

Фінансове забезпечення інноваційного 
розвитку здійснюється через множину інсти-
туцій. Насамперед, це фінансування академі-
чної сфери, яка представлена установами На-
ціональної академії аграрних наук (НААН), 

на яку припало 250,91 млн грн у 2019 році, що 
становить 5,0% загального фінансування. Це 
значно менше за попередній рік, коли обсяг 
фінансування становив 1180,17 млн грн або 
13,2% (2015 рік: 674,58 млн грн – 12,75%).  

 
Рис. 2. Обсяг венчурного фінансування в динаміці та структурі 

 

Традиційно фінансування розподіля-
ється за трьома напрямами наукових дослі-
джень: фундаментальні, прикладні та нау-
ково-технічні розробки. Аналіз динаміки 
фінансування у сфері сільськогосподарських 
наук за ключовими напрямами досліджень 
представлено на рис. 3.  

Спостерігається стала динаміка до зрос-
тання обсягів фінансування, але відчувається 

пріоритет фундаментальних досліджень, пи-
тома частка яких становить близько 60%, на 2-
му місці знаходяться прикладні дослідження, 
значення яких збільшилося з 20% до майже 
30% у структурі. Недоліком є скорочення ча-
стки науково-технічних та експерименталь-
них розробок, адже саме вони безпосередньо 
використовуються виробниками в якості бази 
для інновацій.  

 
Рис. 3. Динаміка фінансування у сфері сільськогосподарських наук за напрямами науко-

вих досліджень 
 

З метою прогнозування подальшого фі-
нансування досліджень у сфері сільськогос-
подарських наук за обраними напрямами 

доцільно побудувати трендові моделі залеж-
ності, опис яких представлено у табл. 1.  

Побудовані на основі розрахованих мо-
делей прогнози надані на рис. 4.  
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Таблиця 1 
Трендові моделі залежностей обсягів фінансування за напрямами дослідження (с/г науки) 

Напрям дослідження  Тип залежності  Коефіцієнт детермінації  
Фундаментальні дослідження y = 52,471x4 - 933,46x3 + 603,37x2 + 80779x + 172687 R² = 0,946 

Прикладні дослідження y = 43,437x4 - 936,75x3 + 4538,4x2 + 27035x + 53029 R² = 0,9263 
Науково-технічні (експериме-

нтальні) розробки 
y = 33,998x4 - 905,63x3 + 7497,6x2 - 14997x + 94901 R² = 0,859 

 
 

 
Рис. 4. Прогнозні значення фінансування у сфері сільськогосподарських наук за напря-

мами наукових досліджень 
 
 

Як бачимо в майбутніх періодах із до-
сить високим рівнем достовірності спостері-
гатиметься зростання фінансування із збіль-
шенням частки на фундаментальні 
дослідження. Для оцінювання результатив-
ності асигнувань за трьома зазначеними гру-
пами було здійснено аналіз кореляційно-ре-
гресійної залежності. Аналіз кореляції між 
обсягами фінансування наукових досліджень 
аграрного сектору економіки з обсягами ство-
рення доданої вартості, вартістю сільськогос-
подар-ської продукції не виявив статистично 
значущих залежностей, що свідчить про від-
сутність тісного зв’язку між досліджуваними 
ознаками. 

Натомість кореляція має місце між обся-
гом витрат закладів вищої світи на впрова-
дження наукової діяльності (х1) та валовою 
доданою вартістю в сільському господарстві 
(y) при рівні детермінації 0,909 та кореляції 
0,953.  

Формула залежності має такий вигляд: 
 

у = 11537,65 + 47,01х1  (1) 
 

Високий рівень кореляції та позитивне 
значення коефіцієнту при незалежній змін-
ній свідчить про наявність прямого сильного 
зв’язку між зазначеними ознаками на проти-
вагу його відсутності з обсягами фінансу-
вання академічної науки, що доводить необ-
хідність збільшення асигнувань саме в цей 
сектор.  

Висновки. На основі проведеного ана-
лізу рівня фінансового забезпечення іннова-
ційного розвитку аграрного сектору еконо-
міки за сегментами академічної науки та 
науково-освітньою сферою у порівнянні з 
отриманими інноваційними результатами, 
визначено низький рівень ефективності ви-
користання фінансових ресурсів, підтвер-
джений невідповідністю динаміки збіль-
шення асигнувань та продуктивністю їх 
функціонування у поєднанні з незбалансова-
ністю фінансових джерел. Серед недоліків 
спостерігається подальше порушення струк-
тури фінансування наукової діяльності за на-
прямами в бік збільшення частки фундамен-
тальних досліджень за рахунок науково-
технічних розробок, що значно звужує фак-
тичний потенціал впровадження інновацій.  

Отримані результати аналізу у порів-
нянні з попередніми узагальненнями резуль-
тативності наукової діяльності вимагають пе-
регляду існуючих політик розподілу 
фінансових коштів між центрами ми науко-
вих досліджень. Існуюча структура фінансу-
вання інноваційної діяльності в аграрному 
секторі не відповідає вимогам розвитку та ви-
магає переорієнтації з академічного та галузе-
вого сектору на освітянський, перевагами 
якого є поєднання спроможностей об’єдну-
вати інтереси більшої кількості стейкхолде-
рів, самостійно формувати кадровий потен-
ціал, поширюючи таким чином амери-
канську модель інноваційного розвитку.  
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Abstract. 
Tesheva L. Status and prospects of financial support for innovative development of the agricultural sec-

tor of the Ukrainian economy. 
Introduction. The stable relationship between the stages of economic growth, accumulation of knowledge and invest-

ment and scientific and technological breakthroughs, which is considered in numerous theories of innovation allows not only 
to predict the cyclical nature of innovation, but also to prove a direct link between the level of financial support of research and 
educational activities and the innovative achievements of individual industries and national economies. The modern period of 
development of agrarian economy requires the organization and financial support of innovative development which would 
create necessary preconditions for fast and effective introduction of scientific and technical achievements, provide preservation 
and development of scientific and technical potential of priority directions of development, contribute to the creation of the 
necessary material conditions to preserve the human potential of science and technology. 

The purpose of the article is to assess the state of financial support for innovative development of the agricultural 
sector of Ukraine and develop ways to optimize it. 

Results. Based on the analysis of the level of financial support for innovative development of the agricultural sector of the 
economy, a low level of efficiency of financial resources was identified, confirmed by the mismatch of the dynamics of increasing 
allocations and productivity in combination with imbalance of financial sources. There is a further violation of the structure of 
funding for research activities in the direction of increasing the share of basic research through scientific and technical develop-
ments, which narrows the actual potential for innovation. It is established that the obtained results of the analysis in comparison 
with the previous generalizations of efficiency of scientific activity demand revision of the existing policies of distribution of finan-
cial resources between the centers of scientific researches. The current structure of financing innovation in the agricultural sector 
does not meet the requirements of development and requires a reorientation from the academic and sectoral sector to education.  

Keywords: financial support, innovations, innovative development, venture financing, agrarian sector of economy. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЮ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
 

Губко В. І. Організаційно-економічний механізм управління фінансово-економічною результати-
вністю аграрного підприємства. 

Вступ. Організаційно-економічний механізм управління фінансово-економічною результативністю аграр-
ного підприємства у широкому сенсі є організаційною формою взаємодії учасників агропродовольчого ринку, під-
розділів підприємств, що також охоплює управлінські та економічні методи й інструментарій організації такої 
взаємодії. У вузькому сенсі, організаційно-економічний механізм управління фінансово-економічною результатив-
ністю аграрного підприємства є комплексом організаційно-економічних заходів щодо підвищення результатів аг-
рарного виробництва. Це передбачає наявність взаємопов’язаних організаційно-управлінських, адміністративних, 
економічних та інших заходів. 

Метою статті є розробка методології системного дослідження організаційно-економічного механізму уп-
равління фінансово-економічною результативністю аграрного підприємства. 

Результати. При оцінці управління фінансово-економічними результатами аграрного підприємства клю-
човою категорією є додана вартість, темпи її зростання у часові періоди, які прийняті для аналізу й оцінки фі-
нансово-економічної результативності. Однак, додана вартість зумовлюється не лише фінансово-економічною ре-
зультативністю діяльності підприємства, але й структурою та вартістю його капіталу. 

Висновки. Організаційно-економічний механізм управління результативністю аграрного підприємства 
охоплює методи управління, які дають змогу підвищити його ефективність шляхом підготовки й обґрунтування 
якісних й своєчасних управлінських рішень. До складу цих методів входять: адміністративні, економічні, органі-
заційно-управлінські, ринкові, соціально-психологічні. Запропонована підсистема управлінського обліку на аграр-
ному підприємстві у системі організаційно-економічного механізму управління його фінансово-економічними ре-
зультатами забезпечує інформаційний базис розробки, обґрунтування й прийняття дієвих управлінських рішень, 
націлених на отримання максимального прибутку. 

Ключові слова: критерії, показники, концепція, фінансово-економічна результативність, безпека, аграрне 
виробництво. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Організаційно-економічний меха-
нізм управління фінансово-економічною ре-
зультативністю аграрного підприємства у 
широкому сенсі є організаційною формою 
взаємодії учасників агропродовольчого ри-
нку, підрозділів підприємств, що також охоп-
лює управлінські та економічні методи й ін-
струментарій організації такої взаємодії. У 
вузькому сенсі, організаційно-економічний 
механізм управління фінансово-економіч-
ною результативністю аграрного підприємс-
тва є комплексом організаційно-економічних 
заходів щодо підвищення результатів аграр-
ного виробництва. Це передбачає наявність 
взаємопов’язаних організаційно-управлінсь-
ких, адміністративних, економічних та інших 
заходів. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питання аналізу фінансових результа-
тів на різних рівнях та за різними напрямами 
розглянуті в роботах І. В. Охріменка. В робо-
тах Л. С. Гангал надано моделювання резуль-
тативних показників діяльності аграрних під-
приємств різних організаційно-правових 
форм. О. Є. Пономаренко розглядає резуль-
тативність фінансово-економічних меха-

нізмів підтримки аграрного сектору. Взає-
мозв’язок фінансової політики та результатив-
ності і стратегічного розвитку суб’єктів аграр-
ного бізнесу надано в роботах Л. А. Костирко, 
Т. В. Соломатіна, Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко, 
І. О. Діхтярь, О. О. Лемішко. Незважаючи на 
існуючі наукові доробки, питання розробки 
методології системного дослідження органі-
заційно-економічного механізму управління 
фінансово-економічною результативністю 
аграрного підприємства вимагає подальшого 
розвитку та вдосконалення.  

Формулювання цілей статті. Метою 
роботи є розробка методології системного до-
слідження організаційно-економічного меха-
нізму управління фінансово-економічною 
результативністю аграрного підприємства. 

Для досягнення визначеної мети та від-
повідно до логіки наукового дослідження 
було поставлено завдання: обґрунтувати кон-
цептуальну модель організаційно-економіч-
ного механізму управління фінансово-еконо-
мічною результативність аграрного 
підприємства; дослідити зовнішні й внутрі-
шні фактори фінансово-економічної резуль-
тативності аграрного підприємства; запропо-
нувати модель системи управління 
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фінансово-економічними результатами агра-
рного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Концептуальна модель формування 
організаційно-економічного механізму уп-
равління результатами аграрного підприємс-
тва та вибір конкретних інструментів зумов-
люється встановленими стратегічними 
цілями його розвитку, специфікою господар-
ського сектора та виду діяльності, а також ре-
гіональними особливостями (рис. 1). 

Формування організаційно-економіч-
ного механізму управління фінансово-еконо-
мічною результативністю аграрного 

виробництва ґрунтується на таких принци-
пах: цілеспрямованість; комплексність, систе-
мність та ієрархічність; взаємодія та узгодже-
ність дій; оперативність та своєчасність; 
систематичність; автономність; стратегічна 
орієнтованість; оптимальність; визначеність 
та стабільність; розподіл, спеціалізація й кон-
центрація дій; гнучкість й адаптивність, за-
мкненість управлінського циклу.  

Передумови й чинники фінансово-еко-
номічної результативності аграрного підпри-
ємства мають першочергове значення для ро-
боти описаного організаційно-економічного 
механізму [1, 2].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальна модель організаційно-економічного механізму управління фінан-
сово-економічною результативність аграрного підприємства 

 

Ідентифікація, вимірювання й облік 
факторів дає змогу покращити систему уп-
равління результативністю, оскільки вони є 
основою формування організаційно-еконо-
мічного механізму управління результатами. 

Основні фактори зовнішнього та внутріш-
нього середовища, які визначають поточні й 
перспективні значення фінансово-економіч-
ної результативності діяльності аграрного 
підприємства наведені на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зовнішні й внутрішні фактори фінансово-економічної результативності 
аграрного підприємства  

 

При визначенні суб'єктів управління 
результатами аграрного підприємства слід 
виділити дві їх групи – зовнішні та внутрішні, 
які характеризуються різним рівнем 

управлінського впливу на керований об'єкт 
та володіють різними за змістом та характе-
ром інтересами управління фінансово-еконо-
мічною результативністю. 
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До першої групи суб'єктів управління 
слід віднести власників аграрного 
підприємства, його керівників та персонал. 
При створенні організаційно-економічного 
механізму управління результатами цих 
суб'єктів доцільно поєднати у єдину групу, 
яка об’єднана інтересами розвитку бізнесу. 
Це все внутрішні суб’єкти, вони беруть участь 
у розділі доходів від діяльності підприємства 
й зацікавлені у покращенні його фінансово-
економічних результатів. Їх інтереси є 
найбільш інтегрованими.  

Зовнішні учасники різняться 
інтересами, так, держава, споживачі й 
контрагенти непрямо зацікавлені у розвитку 
підприємства, а конкуренти – мають 
контрінтереси – стагнація або занепад 
підприємства [3, 4].  

До складу організаційно-економічного 
механізму управління результативністю 
аграрного підприємства слід віднести методи 
управління, які дають змогу підвищити його 
ефективність шляхом підготовки й 
обґрунтування якісних і своєчасних 
управлінських рішень. До складу цих методів 
слід, зокрема, віднести такі: адміністративні, 
економічні, організаційно-управлінські, 
ринкові, соціально-психологічні.  

Організаційно-економічний механізм 
управління фінансово-економічними 
результатами аграрного підприємства 
охоплює об'єкт та суб'єкт управління, 
результати й комплекс методичних підходів і 
конкретних інструментів, що дають змогу 
підвищити фінансово-економічну 
результативність його функціонування.  

У процесі формування такого механі-
зму важливим завданням є моделювання ор-
ганізаційно-економічних та управлінських 
процесів, а також процесу прийняття керів-
них рішень у сфері управління результатами 
аграрного підприємства. Ця модель з огляду 
на систему управління результатами аграр-
ного підприємства є послідовністю конкрет-
ний дій, націлених на позитивну зміну, тобто 
підвищення фінансово-економічної резуль-
тативності аграрного підприємства (рис. 3). 

Результативність аграрного підприємс-
тва слід розглядати у тісному взаємозв'язку зі 
стратегією його розвитку, довго- й коротко-
строковими цілями й завданнями, що постав-
лені перед підприємством. Отже, необхідним 
є визначення методів аналізу й оцінювання 
фінансово-економічної результативності аг-
рарного підприємства відповідно до типу об-
раної стратегії.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Модель системи управління фінансово-економічними результатами аграрного під-
приємства 

 

Виходячи з довгострокових стратегіч-
них цілей, будь-яке аграрне підприємство по-
винно розвиватися в інтересах своїх власни-
ків, воно повинно ставити собі за мету 
довгостроковий ріст капіталізації, тобто які-
сне підвищення вартості свого бізнесу. При 
цьому результативність діяльності підприєм-
ства слід розцінювати як чинник створення 

доданої вартості аграрного підприємства.  
Для отримання релевантного об'єктив-

ного результату вимірювання фінансово-еко-
номічної результативності діяльності аграр-
ного підприємства за якимось напрямом 
діяльності слід виключити з результату фак-
тори, що не стосуються цього напряму, на-
приклад, для визначення результативності 

Аналіз стану й динаміки факторів економічного середовища: - внутрішні фактори; - зовнішні фактори; 
- конкурентне оточення  

Формування управлінських рішень: - визначення центрів відповідальності (виробничі процеси, про-
дажі, фінанси, персонал тощо); - визначення границь повноважень центрів відповідальності;  

- розробка організаційно-економічних заходів   

Реалізація управлінських рішень: - втілення планів центрами відповідальності; - комплексне вирішення 
завдань; - інтеграція зусиль центрів відповідальності 

 

Система моніторингу й контролю фінансово-економічних результатів: - контроль результатів за узага-
льнюючими показниками; - факторний аналіз відхилень; - виявлення значущих факторів, аналіз сту-

пеня й динаміки їх впливу 

Формування інформаційної підсистеми: - збирання й обробка первинної інформації; 
- збирання й обробка вторинної інформації; - управління інформаційними потоками 

Формування системи цілепокладання: - цілі першого й другого рівнів; - завдання 
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виробничої діяльності слід виключити до-
дану вартість, отриману від невиробничих 
напрямів діяльності, а також вартість капі-
талу, який був спрямований на ці цілі. 

До складу організаційно-економічного 
механізму управління фінансово-економіч-
ними результатами аграрного підприємства 
слід ввести комплексну систему управлінсь-
кого обліку й аналізу. Ця система повинна да-
вати змогу забезпечувати керованість облі-
ково-аналітичних процесів, забезпечувати 
достовірність та якість результатів оцінки 
протягом інформаційно-аналітичного ци-
клу, а також забезпечувати потреби всіх кері-
вників і працівників підприємства необхід-
ною інформацією. 

Система управлінського обліку по-
винна надавати керівникам всіх рівнів інфо-
рмацію згідно з їх потребами й вимогами. 
Вона має стати інформаційним базисом сис-
теми управління фінансово-економічними 
результатами підприємства, а також дієвим 
засобом стратегічного планування й прогно-
зування функціонування аграрного підпри-
ємства. Наявність у організаційно-економіч-
ному механізмі такої системи дасть змогу 
керівникам вищих рівнів управління визна-
чати оптимальний рівень витрат та раціона-
льні пропорції між рівнями умовно-постій-
них й умовно-змінних витрат, ціною 
продукції та обсягом її реалізації на ринку, 
подолати вплив ризику та факторів невизна-
ченості, максимізувати фінансово-економічні 
результати підприємства.   

Підсистема управлінського обліку фі-
нансово-економічних результатів є важливим 
інструментом та засобом управління ресур-
сами підприємства, що дає змогу забезпечити 
якість й швидкість обґрунтування й прий-
няття управлінських рішень, підвищити при-
буток від виробничо-господарської діяльно-
сті й подолати ризики й нівелювати вплив 
невизначеності на хід діяльності підприємс-
тва [5, 6]. 

Створення автономної підсистеми 
управлінського обліку фінансово-економіч-
них результатів на аграрному підприємстві 
вимагає виокремлення та деталізацію рахун-
ків управлінського обліку у спеціальному ра-
хунковому плані. Такий детальний аналіз 
дасть змогу нагромадити статистичні дані 
для аналізу й оцінки кожного напрямку й 
виду витрат, які визначають виникнення й 
зумовлюють розмір прибутку. Ця інформація 
є необхідною для прийняття дієвих керівних 
рішень.  

Для своєчасної ідентифікації факторів 

скорочення/збільшення витрат, росту/зни-
ження доходів, визначення відповідальних за 
несприятливі відхилення потрібні детальні 
звіти за кожним напрямом, джерелом та ви-
дом витрат, які формують уявлення про фак-
тичний рівень витрат, про можливі відхи-
лення фактичного рівня витрат від 
планового.  

Висновки. Формування організаційно-
економічного механізму управління фінан-
сово-економічною результативністю аграр-
ного виробництва ґрунтується на таких 
принципах: цілеспрямованість; комплекс-
ність, системність та ієрархічність; взаємодія 
та узгодженість дій; оперативність та своєчас-
ність; систематичність; автономність; страте-
гічна орієнтованість; оптимальність; визначе-
ність та стабільність; розподіл, спеціалізація й 
концентрація дій; гнучкість та адаптивність, 
замкненість управлінського циклу.  

До складу організаційно-економічного 
механізму управління результативністю аг-
рарного підприємства слід включити методи 
управління, які дають змогу підвищити його 
ефективність шляхом підготовки й обґрунту-
вання якісних і своєчасних управлінських рі-
шень. До складу цих методів слід, зокрема, ві-
днести такі: адміністративні, економічні, 
організаційно-управлінські, ринкові, соціа-
льно-психологічні.  

Результативність аграрного підприємс-
тва слід розглядати у тісному взаємозв'язку зі 
стратегією його розвитку, довго- й коротко-
строковими цілями й завданнями, що постав-
лені перед підприємством. Отже, необхідним 
є визначення методів аналізу й оцінювання 
фінансово-економічної результативності аг-
рарного підприємства відповідно до типу об-
раної стратегії.  

При оцінці управління фінансово-еко-
номічними результатами аграрного підпри-
ємства ключовою категорією є додана вар-
тість, темпи її зростання у часові періоди, які 
прийняті для аналізу й оцінки фінансово-
економічної результативності. Втім, додана 
вартість зумовлюється не лише фінансово-
економічною результативністю діяльності 
підприємства, але й структурою та вартістю 
його капіталу.  

Запропонована підсистема управлінсь-
кого обліку на аграрному підприємстві у сис-
темі організаційно-економічного механізму 
управління його фінансово-економічними 
результатами забезпечує інформаційний ба-
зис розробки, обґрунтування й прийняття ді-
євих управлінських рішень, націлених на 
отримання максимального прибутку.  

 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 66 ~ 

Література. 

1. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного ви-
робництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172 (7-8), С. 44-50.   

2. Пушак Я.Я., Лагодієнко В.В. Соціальна відповідальність підприємств харчової промисловості як ос-
нова інноваційного розвитку сучасної економіки. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2018. № 3. 
С. 27-36. 

3. Skupskyi R.M., Melnychuk L.S., Shcherbata M.Y.  Methodological aspects of labor potential use and 
regional demographic problems: Scientific bulletin of Polissia. Chernihiv: ChNUT, 2017. № 1 (9). Р. 103-109. 

4. Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В. Моделювання оцінки інноваційної спроможності промислових 
підприємств. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2019. №1 
(28). С. 280-289. 

5. Mudrak R., Nyzhnyk I., Lagodiienko V., Lagodiienko N. Impact of Seasonal Production on the Dynamics 
of Prices for Meat and Dairy Products in Ukraine. TEM Journal. Volume 8. Issue 4. рр. 1159-1168.  

6. Ужва А. М. Комплексна діагностика економічної складової сталого розвитку сільськогосподарсь-
ких підприємств у конкурентному середовищі. Економічний аналіз. 2017. Том 27. № 3. С. 228–235. 

References. 

1. Mudrak, R.P., Lagodiienko, V.V., Lagodiienko, N.V. (2018). «The impact of total costs on national produc-
tion». Economic Annals-XXI. №172 (7-8), pp. 44-50. 

2. Pushak, Y.Y., Lagodiienko, V.V. (2018). «Social responsibility of food industry enterprises as a basis for 
innovative development of modern economy». Actual problems of innovative economy. № 3, pp. 27–36. 

3. Skupskyi, R.M., Melnychuk, L.S., Shcherbata, M.Y. (2017). «Methodological aspects of labor potential use 
and regional demographic problems». Scientific bulletin of Polissia. Chernihiv: ChNUT, № 1 (9), рр. 103-109. 

4. Lagodiienko, V.V., Dovgal, O.V. (2018). «Theoretical and methodological approaches to the study of rural 
areas». Economics and finance. № 13, pp. 50–61.  

5. Mudrak, R., Nyzhnyk, I., Lagodiienko, V., Lagodiienko, N. (2019). Impact of Seasonal Production on the 
Dynamics of Prices for Meat and Dairy Products in Ukraine. TEM Journal. Volume 8, Issue 4, Pages 1159-1168. 
DOI: 10.18421/TEM84-08.  

6. Uzhva, A. M. (2017). «Comprehensive diagnostics of the economic component of sustainable development 
of agricultural enterprises in a competitive environment». Ekonomichnyj analiz. Vol. 27. № 3, pp. 228–235. 
 

Abstract. 
Gubko V. Organizational and economic mechanism of financial and economic efficiency management at 

agricultural enterprise. 
Introduction. Organizational and economic mechanism for managing the financial and economic performance of 

the agricultural enterprise in general is the organizational form of interaction between agri-food market participants, busi-
ness units, as well as management and economic methods and tools for organizing such interaction. In particular, the 
organizational and economic mechanism for managing the financial and economic performance of the agricultural enter-
prise is a set of organizational and economic measures to improve the results of agricultural production. This implies the 
presence of interrelated organizational, managerial, administrative, economic and other measures. 

The purpose of this article is development of a methodology for a systematic study of the organizational and 
economic mechanism for managing the financial and economic performance of an agricultural enterprise. 

Results. When evaluating and managing the financial and economic results of the agricultural enterprise, the key 
category is value added, the rate of its growth in certain periods, which are adopted for the analysis and evaluation of 
financial and economic performance. However, value added is determined not only by the financial and economic perfor-
mance of the enterprise, but also the structure and cost of its capital. 

Conclusions. The organizational and economic mechanism of performance management of the agricultural enter-
prise should include management methods that allow increasing its efficiency by preparing and justifying quality and 
timely management decisions. These methods should include, in particular, the following ones: administrative, economic, 
organizational and managerial, market, social and psychological. The proposed subsystem of management accounting at 
the agricultural enterprise in the system of organizational and economic mechanism of management of its financial and 
economic results provides the information basis of development, substantiation and acceptance of the effective administra-
tive decisions directed on reception of the maximum profit. 

Keywords: criteria, indicators, concept, financial and economic performance, security, agricultural production. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ 
ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

Гіржева О. М. Організаційні форми вдосконалення управління збутом продукції аграрних підп-
риємств. 

Вступ. Резерви підвищення цінової конкурентоспроможності обмежуються виробничо-технологічними 
можливостями та ситуацією на ресурсних сегментах аграрного ринку. Це зумовлює другорядність питання під-
вищення економічної ефективності діяльності аграрних підприємств за рахунок збільшення обсягів виробництва 
у порівнянні з підвищенням ефективності збутової діяльності. Виникає необхідність пошуку додаткових шляхів 
інституційного забезпечення можливостей провадження ефективної збутової діяльності. 

Метою статті є розробка шляхів удосконалення збутової діяльності аграрних підприємств на основі роз-
витку організаційних компонент управління нею.  

Результати. Стан розвитку ринку консалтингових послуг в Україні наразі можна охарактеризувати як 
початковий етап становлення, тим більше, якщо це стосується надання послуг суб’єктам аграрної сфери. З’ясо-
вано, що існуючі суб’єкти ринку консалтингових послуг здебільшого спеціалізуються на постреструктуризацій-
ній підтримці суб’єктів господарювання, виконанні маркетингових досліджень, організації та вдосконаленні мар-
кетингового менеджменту підприємств, розробці стратегій соціально-економічного розвитку, провадженні 
комунікаційних заходів тощо. Обґрунтовано доцільність формування агроконсалтингових служб на регіональ-
ному рівні як відповіді на виклики конкурентної ситуації на цільових ринках. Доведено, що використанням послуг 
такої служби аграрні підприємства найповніше зможуть реалізовувати свій виробничо-комерційний потенціал 
та отримувати еквівалентні завданням виробництва продукції та стабілізації розвитку результати своєї дія-
льності.  

Висновки. Прогнозується, що створення регіональних агроконсалтингових служб з широким обсягом фун-
кціонального навантаження та комерційних повноважень в декількох регіонах рано чи пізно призведе до появи гос-
подарських зв’язків між ними на засадах співробітництва. Останнє сприятиме гармонізації економічних інтере-
сів учасників ринку аграрної продукції та створюватиме умови для розширеного відтворення їх капіталу. 

Ключові слова: збут продукції, маркетингово-збутова діяльність, аграрні підприємства, консалтингова 
служба, комерційна діяльність. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Виклики сьогодення залишають для 
аграрних підприємств вибір лише з двох шля-
хів побудови ефективного збуту своєї проду-
кції, а саме: використання існуючих напрямів 
реалізації та пошук альтернативних, які б мо-
гли забезпечити підвищення економічної 
ефективності хоча б в короткостроковому пе-
ріоді. Останнє ускладнюється загостренням 
конкурентної боротьби між аграрними това-
ровиробниками за можливість співпраці з 
конкретним покупцем, який надає кращі за-
купівельні комерційні умови, що є нормаль-
ним явищем для існуючого типу конкурент-
ної ситуації на більшості об’єктових ринків 
аграрної продукції. При цьому резерви під-
вищення цінової конкурентоспроможності 
обмежуються виробничо-технологічними 
можливостями та ситуацією на ресурсних се-
гментах аграрного ринку. Це зумовлює дру-
горядність питання підвищення економічної 
ефективності діяльності аграрних підпри-
ємств за рахунок збільшення обсягів вироб-
ництва у порівнянні з підвищенням 

ефективності збутової діяльності, яка визна-
чає фінансову результативність виробничо-
комерційного циклу, а отже можливості для 
його поновлення у необхідних пропорціях. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідженню теоретичних основ та 
особливостей удосконалення збутової діяль-
ності підприємств присвячено значну кіль-
кість робіт зарубіжних і вітчизняних учених-
економістів, серед яких варто відзначити нау-
кові праці Дж.Р. Еванса, Ф. Котлера, Г.Дж. Бо-
лта, В.О. Вертоградова, Л.В. Балабанової, 
В.В. Бурцева, Ю.І. Данька, П.Р. Діксона, 
О.О. Красноруцького, Ю.П. Матохіної, 
А.М. Новелева, В.М. Онегіної, І.Л. Решетніко-
вої, О.В. Панухник, О.М. Проволоцької та ін. 
Однак, вивчення напрацювань науковців 
дало змогу зробити висновок про необхід-
ність пошуку додаткових шляхів інституцій-
ного забезпечення можливостей прова-
дження ефективної збутової діяльності. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розробка шляхів удосконалення збу-
тової діяльності аграрних підприємств на 
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основі розвитку організаційних компонент 
управління нею.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розбудова інфраструктури ринку 
аграрної продукції є досить тривалим проце-
сом, який потребує значних інвестицій. Дода-
тково ускладнюється вирішення цих питань 
ще й регіональними особливостями вироб-
ничо-комерційної діяльності вітчизняних аг-
рарних підприємств. Між тим, саме регіона-
льні особливості є фактором об’єднання 
економічних інтересів суб’єктів сфери вироб-
ництва, адже для них вони є джерелом спіль-
них ускладнень здійснення основної діяльно-
сті. Раціональним шляхом вирішення 
питання інституційного забезпечення підви-
щення економічної ефективності виробничо-
збутової діяльності аграрних підприємств є 
створення на регіональному рівні агроконса-
лтингових служб, які б надавали кваліфіко-
вану конкретну адресну допомогу у побудові 
збутових систем аграрних підприємств та ви-
конанні процесу реалізації їх продукції. 
Останнє дозволятиме значною мірою звіль-
нити керівників аграрних підприємств від ви-
конання функцій, які здебільшого викону-
ються неефективно, що дозволить їм 
зосередитися на управлінні виробничою дія-
льністю. Крім того, подібні заходи забезпе-
чать штучне підвищення концентрації товар-
них партій аграрної продукції, що створить 
об’єктивні передумови для ефективної коме-
рційної діяльності в умовах існуючої марке-
тингової інфраструктури ринків основних 
видів аграрної продукції. При цьому функці-
онувати подібні агроконсалтингові служби 
мають на комерційній основі, надаючи свої 
послуги аграрним підприємствам за узгодже-
ною системою ціноутворення на них. 

На сьогоднішній день стан розвитку ри-
нку консалтингових послуг в Україні можна 
охарактеризувати як початковий етап стано-
влення, тим більше, якщо це стосується на-
дання послуг суб’єктам аграрної сфери. Існу-
ючі суб’єкти ринку консалтингових послуг 
здебільшого спеціалізуються на постреструк-
туризаційній підтримці суб’єктів господарю-
вання, виконанні маркетингових досліджень, 
організації та вдосконаленні маркетингового 
менеджменту підприємств, розробці страте-
гій соціально-економічного розвитку, прова-
дженні комунікаційних заходів тощо. 

Поведінка аграрних підприємств безпо-
середньо залежить від знань та досвіду керів-
ника, які він застосовує при прийнятті госпо-
дарських рішень. Втім, з одного боку, 
вказаних знань та досвіду виявляється 

недостатньо для вирішення тієї чи іншої про-
блемної ситуації, а з іншого боку, комерцій-
ний потенціал підприємства може виявитися 
неспроможним до достатньо швидкої мобілі-
зації при прийнятті відповідних рішень. 
Саме в таких умовах набуває актуальності 
звернення до консалтингових послуг. 

Розвиток сільськогосподарського дорад-
ництва розпочався в Україні з 2003 року. Втім, 
зважаючи на директивний характер створення 
дорадчих служб, знаходження їх у державній 
власності та формальний характер виконання 
покладених на них функцій, на жаль, у більшо-
сті регіонів нашої держави необхідного рівня 
ефективності своєї діяльності вони так і не до-
сягли. Більш того, незважаючи на існування 
вказаних служб, аграрні підприємства є досить 
потужним прошарком споживачів високоякіс-
них інформаційно-консультаційних послуг з 
огляду на необхідність підвищення економіч-
ної ефективності їх основної діяльності. Втім, 
потреба аграрних підприємств в подібних пос-
лугах наразі залишається потенційною через 
недоступність останніх. Останнє зумовлюється: 
ускладненою посткризовою ситуацією у вітчи-
зняному економічному просторі та у світовій 
економіці, яка спричиняє зниження рівня діло-
вої активності та суттєве скорочення обсягів по-
питу на внутрішньому ринку; недостатнім рів-
нем фінансової стійкості та фінансових 
можливостей аграрних підприємств; низьким 
рівнем розвитку інформаційної складової ри-
нку агроконсалтингових послуг; відсутністю у 
більшості аграрних підприємств досвіду кори-
стування подібними послугами; характером са-
мих консалтингових послуг, який унеможлив-
лює допродажну демонстрацію їх ефектив-
ності та привабливості для аграрних підпри-
ємств; відсутністю доступних на рівні підпри-
ємства методик оцінки економічної ефектив-
ності збутової діяльності з використанням 
послуг суб’єктів ринку агроконсалтингу; немо-
жливістю надання повної гарантії очікуваного 
економічного результату консультування для 
аграрного підприємства; нематеріальний хара-
ктер послуги; хибним усвідомленням керівни-
цтвом аграрного підприємства характеру роз-
поділу результатів реалізації продукції з 
використанням консалтингових послуг. 

Крім того, нестабільна економічна та 
політична ситуація в державі знижує рівень 
довіри аграрних підприємств до новітніх ко-
мерційних та управлінських технологій, які 
пропонуються суб’єктами все ще стихійного 
ринку консалтингових послуг, який прохо-
дить стадію свого становлення. Втім, аграр-
ному підприємству недостатньо вирішувати 
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завдання, пов’язані лише з виробництвом та 
постачанням аграрної продукції та намага-
тися застосовувати модель нормативного ці-
ноутворення на неї, найбільшої актуальності 
з огляду на необхідність підвищення еконо-
мічної ефективності виробничо-комерційної 
діяльності слід приділяти побудові ефектив-
них та дієздатних збутових систем, функціо-
нування яких має компенсувати і негативний 
влив суміжних ресурсних ринків, і ускладне-
ний характер конкурентних відносин на ри-
нку аграрної продукції.  

В ході виконання виробничо-комерцій-
ного циклу виробництва продукції будь-яке 
аграрне підприємство вирішує два основні за-
вдання: 1) своєчасно виробити необхідний 
обсяг продукції заданої номенклатури та яко-
сті; 2) отримати на збутовій стадії економіч-
ний результат реалізації цієї продукції, доста-
тній для поновлення виробничо-
комерційного циклу. При цьому саме від яко-
сті виконання збутової стадії залежить окуп-
ність понесених на виробництво та збут про-
дукції витрат, а також можливість 
поновлення виробничо-комерційного циклу 
у заданих параметрах, в ідеалі розширених у 
порівнянні з попереднім циклом. В свою 
чергу уникнення дисперсії функцій та пере-
кладення їх частини на суб’єкта ринку 

консалтингових послуг дозволить аграрним 
підприємствам зосередитися на виконанні 
першого завдання при досить з високою ймо-
вірністю гарантованому рівні результативно-
сті виконання другого та уникнути дисперсії 
управлінських функції щодо комерційної ді-
яльності, про яку згадувалося вище. 

Слід зауважити, що спеціалізація підп-
риємства, застосований спосіб виробництва, 
вплив сезонних факторів, тривалий проміжок 
часу між моментами несення витрат та отри-
мання економічних результатів діяльності, за-
лежність економічних результатів від агроно-
мічних та кліматичних умов, правовий фон 
ведення агробізнесу, особливості функціону-
вання ринкової інфраструктури ускладнюють 
налагодження ділових контактів та прова-
дження ефективної співпраці аграрних підп-
риємств з контрагентами, в тому числі й із 
суб’єктами ринку консалтингових послуг. 

Спостереження за практикою діяльно-
сті аграрних підприємств Золочівського рай-
ону Харківської області дозволило нам ви-
явити проблемні питання, які вказані 
підприємства самостійно розв’язують недо-
статньо ефективно. Останнє стало основою 
розробки організаційної моделі регіональної 
агроконсалтингової служби для вказаного 
району Харківської області (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           комунікаційні зв’язки з потенційними партнерами 
           послуги, що надаватимуться службою 

Рис. 1. Організаційна схема регіональної агроконсалтингової служби 
 

У відповідності до виявлених потреб в 
вирішенні проблемних питань зазначена слу-
жба має включати такі функціональні підроз-
діли: 1) техніко-технологічний відділ, що за-
йматиметься питаннями матеріально-техніч-
ного та фінансового обслуговування сільсь-
когосподарського виробництва; 2) відділ дос-
ліджень і розвитку підприємств; 

3) комерційний відділ. Виконання регіональ-
ною агроконсалтинговою службою своїх фун-
кції систематизує діяльність аграрних підпри-
ємств району та надасть відповідний вектор їх 
розвитку шляхом вирішення таких завдань: 
узгодження економічних інтересів аграрних 
підприємств та об’єднання їх маркетингово-
збутових зусиль; полегшення співпраці 
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агропідприємств з постачальниками ресурсів 
сільськогосподарського виробництва; на-
дання допомоги аграрним підприємствам у 
співпраці з постачальниками агротехнологіч-
них та інших послуг виробничого характеру; 
налагодження ділових відносин аграрних під-
приємств з торговельними посередниками, кі-
нцевими споживачами їх продукції та пере-
робними підприємствами; організація збуту 
продукції аграрних підприємств; виконання 
маркетингових досліджень на цільових рин-
ках продукції підприємств регіону з метою ви-
значення оптимальних параметрів докла-
дання зусиль з просування продукції на ці 
ринки. 

Крім того, регіональна агроконсалтин-
гова служба спеціалізуватиметься на наданні 
аграрним підприємствам інформаційно-кон-
сультаційних послуг з питань підвищення еко-
номічної ефективності їх діяльності, організа-
ції управління, маркетингової діяльності, 
правового забезпечення, оптимізації оподатку-
вання, обліку та звітності. Загалом регіональна 
агроконсалтингова служба здійснюватиме: ін-
формаційно-консультаційну діяльність; мар-
кетингові дослідження ресурсних та продукто-
вих ринків; супроводження процесів реорга-
нізації та розвитку аграрних підприємств. 

Основними функціями вказаної служби 
мають стати:  

1. Діяльність з надання юридичної допо-
моги: надання юридичних послуг зі створення 
та реорганізація суб'єктів підприємницької ді-
яльності в сфері агробізнесу; супроводження 
процесам розробки установчих документів, а 
також внесення змін та доповнень до них; на-
дання послуг з розробки бізнес-проектів та 
оцінки їх економічної ефективності й доціль-
ності практичного впровадження. 

2. Інформаційно-консультаційна діяль-
ність: надання інформаційно-консультацій-
них послуг в сфері бухгалтерського та подат-
кового обліку; супроводження процесів 
впровадження систем автоматизації обліку; 
надання консультацій у сфері господарського 
законодавства; надання аудиторських послуг. 

3. Маркетингова діяльність: виконання 
досліджень цільових продуктових та ресурс-
них ринків на замовлення аграрних підпри-
ємств та з власної ініціативи; дослідження які-
сних параметрів основних видів аграрної 
продукції; виконання аналізу ефективності 
функціонування каналів розподілу аграрної 
продукції з огляду на їх застосування у збуто-
вих системах аграрних підприємств; організа-
ція комунікаційної діяльності з пошуку діло-
вих партнерів. 

4. Діяльність в сфері управління персо-
налом: організація прийому та набору персо-
налу за замовленнями підприємств; вико-
нання послуг з оцінки наявного персоналу 
підприємства. 

Аграрні підприємства співпрацювати-
муть з регіональною агроконсалтинговою слу-
жбою на договірній основі. Зміст договорів на 
надання послуг зазначеної служби поляга-
тиме у встановленні предмету інформаційно-
консультаційної послуги, що надаватиметься, 
її вартості, умов оплати, відповідальності 
тощо. Крім того, служба співпрацюватиме з: 
постачальниками ресурсів сільськогосподар-
ського виробництва; лізинговими компані-
ями; банківськими установами. 

При цьому створена регіональна агро-
консалтингова служба проводитиме комуніка-
ційну діяльність серед цільової аудиторії щодо 
змісту та доцільності користування інформа-
ційно-консультаційними послугами. Основ-
ними принципами обслуговування аграрних 
підприємств району стануть дотримання дого-
вірних зобов’язань та черговість надання пос-
луг за заздалегідь узгодженими угодами. Крім 
того, результати діяльності служби безпосере-
дньо залежатимуть від ефективності діяльно-
сті користувачів її послуг, що створюватиме до-
даткові мотиви для підвищення якості 
виконання зобов’язань служби та здійснення 
нею комерційних заходів виключно в інтере-
сах аграрних підприємств району. 

Результативність створення регіональ-
ної агроконсалтингової служби додатково 
буде підкріплена виконанням нею певних до-
слідницьких функцій незалежно від надхо-
дження замовлень на надання інформаційно-
консультаційних послуг. Зокрема, виконання 
маркетингових досліджень цільових та ресур-
сних ринків, а також оцінка результативності 
використання каналів розподілу аграрної 
продукції створить підґрунтя для своєчасного 
та якісного надання основного виду послуг 
служби, а саме консультацій в сфері збуту про-
дукції, включаючи виконання агентських фу-
нкцій з пошуку ділових партнерів для аграр-
них підприємств району. Крім того, це 
дозволить опрацьовувати готові комерційні 
схеми збуту продукції в конкретних умовах, 
що підвищить ефективність діяльності аграр-
них підприємств-споживачів послуг. Останнє 
створить економічну основу для становлення 
та розвитку механізму взаємодії аграрних під-
приємств з консалтинговою службою та спри-
ятиме їх широкому залученню до співпраці в 
сфері збуту аграрної продукції. А збільшення, 
в свою чергу, кількості аграрних підприємств, 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 71 ~ 

які користуватимуться вказаними послугами, 
дозволить формувати комерційно-значимі 
партії аграрної продукції та оперувати на 
більш високих рівнях маркетингової інфра-
структури цільових ринків, а отже продавати 
продукцію за більш високими цінами.  

При цьому регіональна агроконсалтин-
гова служба має сприяти організації продажів 
продукції за якомога більш диференційова-
ним складом каналів розподілу, що дозволить 
вільно варіювати їх комбінацією та сприя-
тиме побудові у аграрних підприємств ефек-
тивних збутових систем гібридного типу. Ос-
новними напрямами реалізації стануть: 
реалізація аграрної продукції посередникам 
на регіональному ринку; постачання сільсь-
когосподарської сировини переробним підп-
риємствам; реалізація аграрної продукції 
продовольчого призначення підприємствам 
громадського харчування; використання ін-
струментарію біржової торгівлі; реалізація 
продукції під час проведення заходів масової 
торгівлі (виставок, ярмарків тощо); за альтер-
нативними каналами реалізації.  

Підвищенню результативності вказа-
них маркетингово-збутових зусиль сприя-
тиме координація регіональною агроконсал-
тинговою службою комунікаційних зусиль 
аграрних підприємства району. Останнє 
сприятиме підвищенню якості відбору конт-
рагентів для здійснення комерційних опера-
цій з продажу товарних партій аграрної про-
дукції, що призведе до підвищення рівня 
системності збутової діяльності підприємств. 

Створення регіональних агроконсалти-
нгових служб із зазначеним обсягом функці-
онального навантаження та комерційних по-
вноважень в декількох регіонах рано чи пізно 
призведе до появи господарських зв’язків між 
ними на засадах співробітництва. Останнє 
дасть змогу створити альтернативний вітчиз-
няній біржовій торгівлі, яка неналежним чи-
ном зарекомендувала себе протягом останніх 
п’ятнадцяти років свого функціонування, 
елемент інфраструктури внутрішнього ри-
нку аграрної продукції. 

Процес створення регіональної агро-
консалтингової служби передбачає вико-
нання певної підготовчої роботи, а саме: ви-
конання оцінки потреб агропідприємств 
району в інформаційно-консультаційних по-
слугах; виконання досліджень результатив-
ності та економічної ефективності діяльності 
аграрних підприємств району, їх спеціаліза-
ції, розмірів, виробничо-комерційного 

потенціалу; розробити бізнес-проект ство-
рення регіональної агроконсалтингової слу-
жби; опрацювати стратегію її функціону-
вання та розвитку на цільовому ринку 
інформаційно-консультаційних послуг. 

Запропонований механізм узгодження 
економічних інтересів аграрних підприємств 
району та агроконсалтингової служби ство-
рює для перших передумови для збільшення 
масштабів власного виробництва та реаліза-
ції аграрної продукції, відкриває можливості 
для здійснення розширеного відтворення, 
практично усуває ризики збутової діяльності 
та складає фундамент для якісно нового 
етапу розвитку агробізнесу. 

Зважаючи на те, що в процесі функціо-
нування регіональної агроконсалтингової слу-
жби напрацьовуватимуться зв’язки з 
суб’єктами сфер обігу та переробки аграрної 
продукції, можливо, з її експортерами тощо, 
рівень результативності збуту аграрної проду-
кції поступово зростатиме. 

Отже, доцільність формування подіб-
них агроконсалтингових служб на регіональ-
ному рівні, як відповіді на виклики конкуре-
нтної ситуації на цільових ринках, не 
викликає сумнівів. З використанням послуг 
такої служби аграрні підприємства найпов-
ніше зможуть реалізовувати свій виробничо-
комерційний потенціал та отримувати екві-
валентні виробничим завданням результати 
своєї діяльності. Останнє сприятиме гармоні-
зації економічних інтересів учасників ринку 
аграрної продукції та створюватиме умови 
для розширеного відтворення їх капіталу. 

Висновки. Обґрунтовано доцільність 
формування агроконсалтингових служб на ре-
гіональному рівні як відповіді на виклики кон-
курентної ситуації на цільових ринках. З вико-
ристанням послуг такої служби аграрні 
підприємства найповніше зможуть реалізову-
вати свій виробничо-комерційний потенціал 
та отримувати еквівалентні завданням вироб-
ництва продукції та стабілізації розвитку ре-
зультати своєї діяльності. При цьому ство-
рення регіональних агроконсалтингових 
служб з широким обсягом функціонального 
навантаження та комерційних повноважень в 
декількох регіонах рано чи пізно призведе до 
появи господарських зв’язків між ними на заса-
дах співробітництва. Останнє сприятиме гар-
монізації економічних інтересів учасників ри-
нку аграрної продукції та створюватиме умови 
для розширеного відтворення їх капіталу. 
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Abstract. 
Girzheva О. Organizational forms for improvement of sales management at agricultural enterprises. 
Introduction. Reserves for increasing price competitiveness are limited by production and technological capabilities 

and the situation in the resource segments of the agricultural market. This makes it secondary to increase the economic 
efficiency of agricultural enterprises by increasing production compared to increasing the efficiency of sales. There is a need 
to find additional ways to provide opportunities institutionally for effective marketing activities. 

The purpose of the article is to develop ways to improve the marketing activities of agricultural enterprises based 
on the development of organizational components of its management. 

Results. The state of development of the consulting services market in Ukraine can be described now as the initial 
stage of formation, especially when it comes to the provision of services to agricultural enterprises. It was found that the 
existing subjects of the consulting services market specialize mostly in post-restructuring support of business entities, 
marketing research, organization and improvement of marketing management at enterprises, development of strategies for 
socio-economic development, communication activities, etc. The expediency of forming agro-consulting services at the re-
gional level as a response to the challenges of the competitive situation in the target markets is substantiated. It is proved 
that using such services, agricultural enterprises will be able to sell off fully their production, realize their commercial 
potential and receive equivalent results of production and development stabilization of their activities results.  

Conclusions. It is predicted that the creation of regional agricultural consulting services with a wide range of func-
tional workload and commercial authority in several regions will sooner or later lead to the emergence of economic relations 
among them on the basis of cooperation. The latter will help harmonize the economic interests of agricultural market par-
ticipants and create conditions for expanded reproduction of their capital. 

Keywords: sales, marketing and sales activities, agricultural enterprises, consulting service, commercial activity. 
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ПЛАНУВАННЯ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ 
РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

Матвєєв П. М. Планування, імплементація та оцінка стратегій управління ресурсним потенці-
алом підприємства. 

Вступ. Розроблення інноваційної стратегії здійснюється в рамках стратегічного управління підприємст-
вом. Інноваційна стратегія має довгостроковий характер та формується відповідно до цілей підприємства для 
оптимального перерозподілу ресурсів в рамках інвестиційної діяльності.  

Метою наукового дослідження є узагальнення теоретичних та практичних аспектів планування, впрова-
дження та оцінювання стратегій управління ресурсним потенціалом підприємств для розроблення рекомендацій 
у сфері сільського господарства. 

Результати. Визначено умови впровадження та зміст стратегічного управління. Обґрунтовано аспекти, 
які впливають на вибір інноваційної стратегії підприємства. Відзначено важливість узгодження напрямів іннова-
ційної діяльності в рамках підприємства. Обґрунтовано доцільність формування концепції соціально-економічної 
адаптації аграрного підприємства до інноваційної моделі технологічного розвитку. Надано визначення поняття 
«економічна адаптація». Охарактеризовано обмеження, які перешкоджають впровадженню у діяльності українсь-
ких аграрних підприємств інноваційної моделі технологічного розвитку. Відзначено роль якості взаємодії персо-
налу в процесі інноваційного розвитку підприємства. Визначено заходи для усунення негативного впливу іннова-
ційної моделі технологічного розвитку на підприємства аграрного сектору. Запропоновано застосування 
методології узгодження інтересів у процесі розроблення проектів технічного переозброєння на аграрному підпри-
ємстві. Охарактеризовано концептуальний зміст та принципи соціально-економічної адаптації аграрного підп-
риємства до інноваційної моделі технологічного розвитку. Запропоновано визначати конкурентоспроможність 
підприємства як результат його соціально-економічної адаптації. Охарактеризовано основні показники для оці-
нювання результату такої адаптації. Відзначено роль узгодженості інтересів суб’єктів підприємства у процесі 
соціально-економічної адаптації. 

Ключові слова: конкуренція, ресурсний потенціал, сільськогосподарське підприємство, адаптація, стра-
тегічне управління, стратегія, інноваційна модель технологічного розвитку.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді.  Розробка інноваційної стратегії ви-
кликана необхідністю прийняття стратегіч-
них рішень і, отже, здійснення стратегічного 
управління. В наш час інноваційна стратегія 
асоціюється з довгостроковим плануванням 
інноваційної діяльності, здійснюваним ви-
щим керівництвом підприємства, тому фор-
мування інноваційної стратегії - це аналітич-
ний процес визначення довгострокових 
цілей і створення механізмів для їх досяг-
нення, що передує реалізації стратегії. Інно-
ваційна стратегія - це частина економічної 
стратегії підприємства, що покликана забез-
печувати досягнення й реалізацію цілей інно-
ваційного розвитку на основі ефективного 
розподілу та перерозподілу ресурсів між на-
прямками інноваційної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Стратегії управління ресурсним поте-
нціалом підприємства відграють важливу 
роль у розвитку суб’єктів аграрного бізнесу, 
що підтверджується існуючим науковим до-
робком у напрямі дослідження, представни-
ками якого є Василик Н. М. [18], Вяткі-

на Т. Г. [19], Кустріч Л. О. [20], Плотни-
цька С. І. [21], Прохорова В. В. [22], Россо-
ха В. В. [23], Тредіт В. Є. [24], Чирва О. Г. [25]. 
Проте особливості діяльності аграрних підп-
риємств і вплив економічного середовища по-
требують перегляду й удосконалення деяких 
аспектів у даному питанні, зокрема в частині 
планування, імплементації та оцінки. 

Формулювання цілей статті. У зв’язку з 
цим метою статті є систематизація існуючих 
підходів щодо планування, імплементації та 
оцінювання стратегій управління ресурсним 
потенціалом для формування рекомендацій, 
спрямованих на розвиток суб’єктів аграрного 
сектору.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Потреба у стратегічному управ-
лінні виникає тоді, коли на діяльність суб'-
єкта господарювання впливають фактори 
зовнішнього середовища з підвищеним рів-
нем невизначеності. Зміст стратегічного уп-
равління полягає в тому, щоб допомогти під-
приємству знаходити, розвивати й 
використовувати ресурси найбільше ефекти-
вно для досягнення своїх цілей. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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Інноваційна стратегія підприємства ро-
зробляється на основі стратегічних цілей 
створення і функціонування підприємства. 
Для цього необхідно чітко сформулювати за-
гальну мету й шляхи її досягнення (грошові, 
натуральні, трудові), строго обмежити част-
кові цілі в часі та визначити строки їх досяг-
нення, оцінити реальність і несуперечність 
цілей один одному. 

Вибір тієї або іншої інноваційної страте-
гії залежить від цілей розвитку підприємства 
та стану показників інноваційного потенці-
алу. Звідси випливає найважливіше методо-
логічне положення, відповідно до якого вибір 
інноваційної стратегії підприємством здійс-
нюється на основі оцінки спрямованості й ве-
личини інноваційного потенціалу. 

Успіх інноваційної стратегії залежить 
від здатності підприємства успішно здійсню-
вати різні напрямки інноваційної діяльності, 
раціонально поєднуючи й сполучаючи їх 
один з одним. Якщо між окремими напрям-
ками інноваційної діяльності немає достат-
ньої сумісності, то підприємство не має ані 
виразної інноваційної стратегії, ані стійкої 
переваги. Управління в цьому випадку зво-
диться лише до здійснення контролю над не-
залежними функціями, а операційна ефекти-
вність визначає відносні показники 
діяльності агропромислового підприємства. 

В умовах трансформації економіки аг-
рарні підприємства повинні правильно 
сприйняти інноваційні процеси, освоїти й 
адаптувати їх в мінливих умовах. 

Необхідне формування концепції соці-
ально-економічної адаптації аграрного підп-
риємства до інноваційної моделі технологіч-
ного розвитку, відповідно до якої адаптація 
розглядається як перетворення зв'язків і від-
носин взаємодіючих суб'єктів аграрного підп-
риємства в процесі освоєння передових тех-
нологій на базі нових знань і 
інституціональних змін з метою забезпе-
чення його лідируючих позицій на ринку. 

В сучасній науці й практиці під адапта-
цією розуміється процес пристосування або 
перетворення, спрямований на розвиток оз-
нак, що відповідають тому зовнішньому сере-
довищу, в якому функціонує дана система. 

Економічна адаптація як процес прис-
тосування підприємства до постійно змінних 
умов існування полягає в перетворенні спо-
собу функціонування, виробничої структури 
й організації відповідно до цілей власника ка-
піталу, а також вимог і динаміки економічних 
параметрів середовища. 

Інноваційний технологічний розвиток, 
будучи по своїй суті засобом прискореного 
розвитку, разом з тим як фактор зовнішнього 

середовища робить потужний дестабілізую-
чий вплив на розвиток аграрного підприємс-
тва, оскільки обумовлює зміну вимог до ефе-
ктивності й безпеки його діяльності й, отже, 
необхідність пристосування до нових вимог 
шляхом удосконалювання техніки, техноло-
гії, системи управління, інститутів, навичок 
персоналу. 

Провідними обмеженнями, що не до-
зволяють українським аграрним підприємст-
вам ефективно освоювати інноваційну мо-
дель технологічного розвитку, є 
непогодженість і навіть конфлікт відносин 
власників капіталу й найманих робітників. 
Це проявляється в протиріччі основних уяв-
лень суб'єктів про шляхи та способи забезпе-
чення ефективності виробництва. Персонал 
аграрних підприємств, включаючи головних 
фахівців і топ-менеджерів, думає, що основ-
ними причинами низької ефективності й 
якості виробництва є технологічна відста-
лість устаткування, погане матеріально-тех-
нічне забезпечення, недостатнє фінансу-
вання не тільки розвитку, але навіть простого 
відтворення. Власники капіталу бачать голо-
вну причину в низькій кваліфікації найма-
ного персоналу, насамперед - менеджменту, 
не приділяючи при цьому належної уваги мо-
тивації персоналу до підвищення ефективно-
сті та якості виробництва як основи конку-
рентоспроможності аграрного підприємства. 

Якість взаємодії персоналу визначається 
характером зв'язків і відносин, що виникають 
у виробничому процесі. При інноваційному 
розвитку підприємства відбувається перехід 
на новий якісний рівень взаємодії шляхом пе-
ретворення зв'язків і відносин між суб'єктами 
відповідно до змінних умов внутрішнього й 
зовнішнього середовища. 

Сутність соціально-економічної адапта-
ції аграрного підприємства до інноваційної 
моделі технологічного розвитку полягає в ци-
клічному перетворенні зв'язків і відносин вза-
ємодіючих суб'єктів підприємства на базі но-
вих знань і інституціональних перетворень з 
метою забезпечення його лідируючих пози-
цій на ринку. 

Для усунення дестабілізуючого впливу 
на аграрне підприємство інноваційної моделі 
технологічного розвитку необхідно забезпе-
чити своєчасну, адекватну й погоджену зміну 
всієї системи відносин суб'єктів підприємства, 
що включає соціальні, соціально-економічні, 
соціально-трудові, організаційно-економічні 
та трудові відносини. 

Найважливішими в аспекті організації 
ефективної взаємодії суб'єктів є організа-
ційно-економічні й соціально-економічні від-
носини. Саме ці види відносин значною 
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мірою визначають доцільність, а отже, ефек-
тивність і безпеку використання капіталу та 
праці в аграрному виробництві. 

Перетворення відносин викликає необ-
хідність відповідного коректування сформо-
ваних на аграрному підприємстві норм і пра-
вил, покликаних забезпечити його цілісність 
як соціально-економічної системи. Успішна 
адаптація до інноваційної моделі технологіч-
ного розвитку буде здійснюватися в тому ви-
падку, якщо сформовані на підприємстві ін-
ститути чітко встановлюють границі й 
регламентують взаємодію суб'єктів. Тому ін-
ституціональні перетворення є необхідним 
інструментом здійснення соціально-економі-
чної адаптації підприємства до інноваційної 
моделі технологічного розвитку.  

Досвід діяльності аграрних підприємств 
показує, що підвищення ефективності і яко-
сті виробництва стримується непогоджені-
стю інтересів і відповідальності суб'єктів під-
приємства.  

Застосування методології узгодження ін-
тересів на аграрному підприємстві при розро-
бці проектів технічного переозброєння (ПТП) 
полягає в такому. Спочатку формується 
Центр відповідальності за розробку й реаліза-
цію ПТП. Він є ядром активної системи (АС) 
(коаліції) прийняття погоджених рішень по 
ПТП, що створюється їм на добровільній ос-
нові шляхом вирішення завдання погодженої 
оптимізації формування АС на аграрному 
підприємстві. Для забезпечення стабільності 
колективних рішень застосовується колекти-
вна стратегія, що закріплюється в умовах фун-
кціонування АС при чіткому поділі функцій і 
повноважень Учасників проекту (УП), а також 
на основі методу узгодження їх інтересів та 
оцінок. З огляду на, що АС (коаліція) предста-
вляє добровільне об'єднання представників 
командних і цільових груп підприємства для 
прийняття взаємовигідних рішень, покарання 
членів АС (коаліції) за порушення її умов 
може бути здійснено тільки у вигляді тимчасо-
вого або постійного їх виключення зі складу 
АС (коаліції) з усіма випливаючими звідси не-
гативними наслідками: втрата заохочення, за-
кріпленого в умовах трудового договору – до-
говору на виконання додаткових зобов'язань, 
пов'язаних з участю УП в АС; погіршення імі-
джу й авторитету керівництва, втрата перспе-
ктиви кар'єри. 

Процес узгодженого управління ПТП 
має таку структуру: узгоджена оптимізація 
проектів ПТП і вибір оптимального проекту, 
розробка й затвердження цільової програми, 
моніторинг реалізації цільової програми.  

Вирішення завдань узгодженої оптимі-
зації здійснюється в процесі інтерактивної 

взаємодії УП ПТП із командними й цільо-
вими групами підприємства, із групою ухва-
лення рішення про затвердження ПТП. Інте-
рактивна взаємодія має форму людино-
машинного процесу пошуку й формально 
описується за допомогою алгоритмічних 
приписів і методів математичного програму-
вання. 

Концептуальне уявлення соціально-
економічної адаптації аграрного підприємс-
тва до інноваційної моделі технологічного 
розвитку полягає в циклічному багаторівне-
вому перетворенні способу функціонування, 
структури, зв'язків і відносин, що визначають 
досягнення балансу інтересів і відповідально-
сті суб'єктів у процесі проектування і осво-
єння нових технологій на базі нових знань та 
інституціональних змін з метою забезпе-
чення лідируючих позицій підприємства на 
ринку аграрної продукції. 

Принципами соціально-економічної 
адаптації аграрного підприємства до іннова-
ційної моделі технологічного розвитку є: 

– цілеспрямованість, що полягає в необ-
хідності досягнення відповідності індивідуа-
льних цілей суб'єктів підприємства загальній 
меті – освоєння інноваційної моделі техноло-
гічного розвитку, що забезпечує лідируючі 
позиції на ринках аграрної продукції; 

– функціональність, що заснована на 
розумінні сутності соціально-економічної 
адаптації як функції, що реалізується в діях і 
способах організації взаємодії суб'єктів підп-
риємства, що дозволяють освоїти та реалізу-
вати інноваційну модель технологічного роз-
витку на основі зміни функціональних 
зв'язків і системи відносин; 

– суб’єктність, що заснована на розу-
мінні того, що освоєння інноваційної моделі 
технологічного розвитку забезпечується фор-
муванням системи відносин на основі узго-
дження інтересів і відповідальності учасників 
інноваційної діяльності; 

– циклічність і послідовність адаптацій-
них впливів, які визначають в якості однієї з 
умов, що дозволяє освоювати інноваційну мо-
дель технологічного розвитку, взаємозалеж-
ність життєвих циклів інновації та адаптації; 

– адекватність методів управління адап-
таційними процесами, що визначає необхід-
ність забезпечення відповідності управлінсь-
ких впливів стану зв'язків і відносин у 
технологічному ланцюзі агровиробництва. 

Для аграрних підприємств особливе 
значення має принцип суб’єктності, оскільки 
він виділяє пріоритет соціальної складової в 
процесі освоєння інноваційної моделі техно-
логічного розвитку. Слідування цьому прин-
ципу є обов'язковою умовою освоєння моделі, 
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тому що в його основі перебуває узгодження 
інтересів і відповідальності між окремими 
працівниками, бригадами, ділянками й служ-
бами. 

Принципи мають універсальний харак-
тер і можуть застосовуватися для будь-якого 
аграрного підприємства, що освоює зазначену 
модель. Використання запропонованого ком-
плексу методологічних принципів варто вра-
ховувати при розробці оціночного апарата й 
методів управління соціально-економічною 
адаптацією аграрного підприємства до іннова-
ційної моделі технологічного розвитку. 

Інформаційне забезпечення управ-
ління адаптаційними процесами необхідно 
здійснювати на основі комплексу показників, 
що відповідно до стану внутрішнього й зовні-
шнього середовища, рівня конкурентоспро-
можності підприємства дозволяє здійснювати 
оцінку адаптаційного процесу й приймати 
управлінські рішення з метою збереження 
або коректування траєкторії інноваційного 
технологічного розвитку. Виходячи з особли-
востей інноваційної моделі технологічного 
розвитку й сутності соціально-економічної 
адаптації, до критеріїв і показників пред'яв-
ляються такі вимоги: 

– аналіз результатів соціально-економіч-
ної адаптації до даної моделі повинен проводи-
тися з урахуванням темпів зростання обраних 
показників ефективності виробництва, фінан-
сового стану й конкурентоспроможності; 

– оцінка соціально-економічної адапта-
ції повинна включати зіставлення динаміки й 
рівня найважливіших економічних показни-
ків діяльності аналізованого підприємства з 
показниками конкурентів. У результаті та-
кого порівняння виявляється, наскільки дане 
підприємство відстає, наближається або випе-
реджає конкурентів; 

– оцінка результатів соціально-економі-
чної адаптації повинна базуватися на показ-
никах, що відображають погодженість інтере-
сів і відповідальності суб'єктів підприємства. 

З урахуванням сформульованих вимог 
можуть бути застосовані критерії, необхідні 
для управління процесом соціально-економі-
чної адаптації аграрного підприємства до 
інноваційної моделі технологічного розви-
тку. До них можна віднести динаміку й рівень 
конкурентоспроможності підприємства, ефе-
ктивність використання ресурсів, баланс ін-
тересів і відповідальності. 

Для оцінки конкурентоспроможності 
підприємства як результату соціально-еконо-
мічної адаптації до інноваційної моделі тех-
нологічного розвитку, необхідно розраху-
вати рівень і темп приросту інтегральної 
рентабельності при впровадженні інновацій і 

зіставити їх з аналогічними показниками 
конкурентів. 

Одним із основних економічних ефек-
тів, очікуваних у результаті освоєння іннова-
ційної моделі технологічного розвитку, є ско-
рочення поточних витрат, що пов'язане зі 
зменшенням витрат ресурсів шляхом підви-
щення ефективності їх використання і збіль-
шенням за рахунок цього інтегральної рента-
бельності підприємства. Ефективність 
використання ресурсів обумовлена балансом 
інтересів і відповідальності суб'єктів підпри-
ємства в процесі освоєння інноваційної мо-
делі технологічного розвитку. Як основний 
індикатор рівня балансу інтересів і відповіда-
льності доцільно використовувати коефіці-
єнт конкордації думок персоналу. Коефіці-
єнт дозволяє оцінювати рівень погодженості 
позицій персоналу відносно факторів ефек-
тивності і якості виробництва, проведених 
змін, ефективності управління, і в підсумку - 
необхідності впровадження інновацій. Пого-
дженість позицій персоналу обумовлює ефе-
ктивність його дій і взаємодії. 

Аграрне підприємство як соціально-
економічна система являє собою впорядко-
вану сукупність капіталу й суб'єктів, взаємо-
діючих у процесі агровиробництва для дося-
гнення як загальних цілей підприємства, так 
й індивідуальних цілей кожного суб'єкта. Ме-
неджери не завжди використовують систем-
ний підхід в управлінні й не враховують 
впливи індивідуальних цілей та інтересів су-
б'єктів підприємства на його функціону-
вання.  

Істотна розбіжність в думках і, як наслі-
док, у відносинах суб'єктів підприємства зако-
номірно призводить до неузгодженості дій 
при розробці й реалізації виробничих функ-
цій, визначенні повноважень і відповідально-
сті. Недостатньо розроблені й погоджені фу-
нкції, повноваження, відповідальність варто 
розглядати як «провідні обмеження», оскі-
льки вони погіршують якість виробничої вза-
ємодії та знижують ефективність роботи 
складного технологічного ланцюга аграр-
ного виробництва. 

Досягнення погодженості інтересів суб'-
єктів підприємства повинне відбуватися че-
рез формалізацію відповідальності, що розг-
лядається як закріплений за кожним 
суб'єктом обов'язок відповідати за якість своєї 
виробничої функції. Під виробничою функ-
цією варто розуміти повторювані регламен-
товані дії суб'єкта, групи суб'єктів, підрозділу 
в технологічному ланцюзі аграрного вироб-
ництва, спрямовані на вирішення завдань, 
обумовлених необхідністю досягнення цілей 
технологічного розвитку. Власники капіталу 
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й директори підприємств основною причи-
ною низької ефективності виробничої взає-
модії вважають недостатню відповідальність 
персоналу. Отже, баланс інтересів і відповіда-
льності є головним чинником соціально-еко-
номічної адаптації аграрного підприємства 
до інноваційної моделі технологічного розви-
тку. Його варто розуміти як відповідність ін-
тересів і зобов'язань суб'єктів підприємства, 
взаємодіючих у технологічному ланцюзі аг-
рарного виробництва.  

Пріоритетним напрямком інституціо-
нальних перетворень є норми й правила, що 
регламентують організаційно-економічні ві-
дносини: програми розвитку підприємства, 
підрозділу, найманих робітників; положення 
про бюджетування; організаційно-економіч-
ний регламент; організаційна структура. 

Зміна інституціональної структури по-
винна здійснюватися у відповідності зі стра-
тегічною метою підприємства й структурою 
комплексу інновацій: технічних, технологіч-
них, соціальних, інституціональних. Основні 
завдання по інституціональному закріп-
ленню балансу інтересів і відповідальності на 
підприємстві, що забезпечує освоєння іннова-
ційної моделі технологічного розвитку, по-
винні бути зосереджені на мікро-, міні- і на-
норівнях. 

Висновки. Управління соціально-еко-
номічною адаптацією аграрного підприємс-
тва до інноваційної моделі технологічного 
розвитку як у короткостроковому, так і довго-
строковому періодах необхідно здійснювати 
із застосуванням пропонованого комплексу 
методів, оскільки його використання дозво-
ляє вирішувати адаптаційні завдання різних 
рівнів: регулювання параметрів елементів си-
стеми без зміни її структури, ліквідація «вузь-
ких місць» за допомогою організаційних змін 
(структурна адаптація), функціонально-
структурні перетворення в системі (об'єктна 
адаптація), диверсифікованість виробництва 
з метою освоєння нових ринків. 

Управління на кожному з етапів здійс-
нюється відповідно до поставленого завдання 
і за допомогою використання конкретних ме-
тодів, основними з яких є: оцінка динаміки та 
рівня конкурентоспроможності підприємс-
тва; діагностика виробничої взаємодії; узго-
дження інтересів і відповідальності суб'єктів 
підприємства; планування й реалізація адап-
таційних впливів; розробка та формування 
організаційної структури, адекватної іннова-
ційній моделі технологічного розвитку; фор-
мування системи комунікацій. 
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Abstract. 
Matvieiev P. M. Planning, implementation and evaluation of enterprise resource management strategies. 
Introduction. The development of innovation strategy is carried out within the strategic management of the 

enterprise. The innovation strategy has a long-term character and is formed in accordance with the goals of the enterprise 
for the optimal redistribution of resources within the investment activity. 

The purpose of the research is to summarize the theoretical and practical aspects of planning, implementation and 
evaluation of strategies for managing the resource potential of enterprises to develop recommendations in the field of 
agriculture.  

Results. The conditions of implementation and content of strategic management are determined. Aspects are 
substantiated that influence the choice of innovation strategy of the enterprise. The importance of directions coordination 
of innovative activity within the enterprise is noted. The expediency of forming the concept of socio-economic adaptation of 
the agricultural enterprise to the innovative model of technological development is substantiated. The definition of 
"economic adaptation" is given. Restrictions are described that prevent the introduction of an innovative model of 
technological development in the activities of Ukrainian agricultural enterprises. The role of the quality of staff interaction 
is noted in the process of enterprise innovative development. The measures have been identified to eliminate the negative 
impact of the innovative model of technological development on enterprises in the agricultural sector. The application of the 
methodology of interests’ coordination in the development process of technical re-equipment projects at the agricultural 
enterprise is offered. The conceptual content and principles of socio-economic adaptation of the agricultural enterprise to 
the innovative model of technological development are characterized. It is proposed to determine the competitiveness of the 
enterprise as a result of its socio-economic adaptation. The main indicators for evaluating the result of such adaptation are 
described. The coordination role of enterprise subjects’ interests in the course of social and economic adaptation is noted. 

Keywords: competition, resource potential, agricultural enterprise, adaptation, strategic management, strategy, 
innovative model of technological development. 
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МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИ УПРАВЛІННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ 
 

 

Дуднік О. В., Сагачко Ю. М. Морфологічний аналіз при управлінні конкурентоспроможністю в 
умовах активізації електронної комерції.  

Вступ. У сучасному мінливому середовищі організаціям необхідно проводити фундаментальні оцінювання 
своїх позицій і робити обґрунтований вибір шляхів майбутнього функціонування на основі застосування методів 
аналізу прийняття управлінських рішень. Динамічність спонукає керівників підприємств перебувати в 
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постійному русі до вдосконалення систем і процесів на основі досягнень науково-технічного прогресу з врахуванням 
посилення важливості інформаційних технологій. Тож, питання здійснення якісного управління конкурентоспро-
можністю підприємств є актуальним.  

Метою статті є дослідження питання доцільності застосування морфологічного аналізу при визначені 
впливу розвитку електронної комерції як чинника формування конкурентоспроможності організацій. 

Результати. Проведено дослідження понять «конкурентоспроможність» і «електронна комерція». Розг-
лянуто необхідність управління підприємствами, які здійснюють діяльність за допомогою електронної комерції, 
та визначені чинники формування їх конкурентоспроможності. Проведено аналіз електронного ринку в Україні 
та світі. Розглянуто механізм здійснення електронної комерції. Охарактеризовано інформаційну мережу Інтер-
нет як рушійну силу електронної комерції. Також приділена увага  роль персоналу, а саме: необхідність управління 
кадровим складом з розвитком технологій.  

Висновки. Встановлено чинники, які впливають на конкурентоспроможність в умовах зростання елект-
ронної комерції, а саме їх удосконалення. Зі стрімким розвитком електронної комерції є необхідність у прийнятті 
оперативних управлінських рішень. У зв’язку з мінливим середовищем електронної системи запропоновано засто-
совувати ефективні методи прийняття управлінських рішень, а саме: метод морфологічного аналізу. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, електронна комерція, управлінські рішення, морфологічний 
аналіз, електронний ринок. 
 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Від початку здобуття державної незале-
жності наша країна постійно знаходиться в 
русі, реагуючи на проблемні питання, які ви-
никають у сфері культурного, політичного, 
соціального, наукового життя, намагаючись 
їх вирішити, але жодну з цих складових не 
можливо назвати успішною без забезпечення 
стійкого розвитку економіки. Наразі в Укра-
їні відбуваються глибокі зміни в різних сфе-
рах економічного життя. Однією з таких змін 
є посилення ролі конкуренції та конкуренто-
спроможності як важливого інструменту мік-
роекономічного аналізу. Постійні зміни у зо-
внішньому середовищі, мінливість 
споживчого попиту, наявність великої кілько-
сті підприємств різних форм власності, зрос-
тання невизначеності й ризику спонукають 
керівників вітчизняних підприємств прово-
дити аналіз конкурентних позицій на цільо-
вих ринках, розробляти конкурентні страте-
гії та коригувати існуючі у відповідності до 
нових викликів. Світові тенденції такі, що 
підприємства вимушені змінювати бізнес-
процеси у відповідності до нових технологій, 
в тому числі, і з активним розвитком елект-
ронної комерції. 

Розвиток електронної комерції вимагає 
від управлінців приймати грамотні, ефекти-
вні рішення. Значимість прийнятих рішень, а 
тим більше наслідки прийняття помилкових 
рішень у деяких випадках можуть нести ката-
строфічний характер. Постійне ускладнення 
процесу прийняття рішень, зокрема управ-
лінських, разом зі складністю предметних об-
ластей і взаємозв’язків факторів, що вплива-
ють на рішення, зумовлюють необхідність 
залучення зовнішніх засобів для підтримки їх 
прийняття.  

Тому в умовах жорсткої конкуренції за 
місце на ринку й турбулентності середовища 
функціонування, під впливом потреби в опа-
нуванні й активному використання 

електронної комерції з огляду на зміну запи-
тів споживачів, для підприємств актуалізу-
ється питання прийняття оперативних і ефе-
ктивних управлінських рішень щодо 
формування стійких конкурентних переваг 
за сучасних умов, що і підтверджує актуаль-
ність статті. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Динамічні зміни ринкового середо-
вища спонукають вчених-економістів і прак-
тиків до постійної роботи над обґрунту-
ванням сутності конкурентоспроможності, 
чинників її формування та інструментарію 
управління нею. Конкурентоспроможність у 
забезпеченні успішного функціонування під-
приємства, особливо з позицій стратегічного 
його розвитку, має велике значення, врахову-
ючи зміну самого підприємства в сучасному 
світі. Питанням управління конкурентоспро-
можності присвячені праці таких вчених як 
Д. Рікардо, Е. Чемберліна, М. Портера, В. Ан-
дрійчука, В. Воротіна, О. Красноруцького, 
М. Маліка, В. Месель-Веселяка, Н. Міценко та 
інших. Незважаючи на велику кількість пуб-
лікацій як загального характеру, так і вузької 
спеціалізації на підвищенні конкурентоспро-
можності підприємств певної галузі, наразі 
з'явилася потреба в дослідженні даного на-
прямку в контексті активізації електронної 
комерції, що пов’язана як з вектором розви-
тку країни в напрямку диджіталізації, так і з 
вимушеною необхідності у зв’язку з панде-
мією Covid 19 здійснювати акти купівлі-про-
дажу в системі Internet. 

Питанням ефективного функціону-
вання електронної комерції присвячені ро-
боти таких вчених як А. Оперкента, О. Сидо-
рової, О. Мельничука, Дж. Ефенді, М. Кінні, 
Х. Ширлі, М. Сміта, Л. Гліненко, Ю. Дайнов-
ського, С. Маловичко, І. Балабанов, В. Л. Пле-
скач, Т. Г. Затонацька та ін. Електронна коме-
рція сучасності є певним каталізатором 
економічного зростання країн, імперативом 
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переходу національних економік на якісно 
новий рівень розвитку. 

Формулювання цілей статті. Довести 
актуальність і розкрити основи прийняття 
управлінських рішень щодо управління кон-
курентоспроможністю підприємств в умовах 
активізації електронної комерції з викорис-
танням морфологічного аналізу. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Конкурентоспроможність підпри-
ємства є комплексним, багатофакторним по-
няттям, яке складно піддається економічній 
інтерпретації. Прагнення вчених виявити 
економічну сутність поняття конкуренто-
спроможності підприємства зумовило існу-
вання великої кількості різноманітних фор-
мулювань, а динамічні зміни ринкового 
середовища спонукали до спроб їх враху-
вання у визначенні конкурентоспроможності 
підприємств. 

Конкурентоспроможність виступає ба-
гатоаспектним поняттям, що в перекладі з ла-
тинської мови означає боротьбу, суперниц-
тво за досягнення найкращих результатів. Не 
можемо не погодитись з твердженням Олій-
ника В.В. [1], що конкурентоспроможність на 
макроекономічному рівні – це конкуренто-
спроможність держави, а на мікрорівні – це 
конкурентоспроможність підприємства.  

Думки науковців з приводу визначення 
конкурентоспроможності підприємства ро-
зійшлися. На думку Захарчина Г.М.: це [2] 
«…об’єкт,  здатний забезпечувати прибу-
ток…», на противагу думці Арестенко В.В., 
що [3] це «…комплексна порівняльна харак-
теристика, яка відображає ступінь переваги 
над підприємствами-конкурентами».  

На думку М. Портера, конкурентоспро-
можність – це властивість товару, послуги, 
суб’єкта ринкових відносин виступати на ри-
нку нарівні з присутніми там аналогічними 
товарами, послугами або конкуруючими 
суб’єктами ринкових відносин [4]. 

На нашу думку, найкращим визначен-
ням (за останнє десятиріччя) конкуренто-
спроможності підприємства є надане С. Ше-
вельовою [5]: як здатність підприємства 
підтримувати стійкі позиції на ринку, функ-
ціонувати прибутково, бути привабливим 
для інвесторів, мати позитивний імідж (об-
раз) серед споживачів і різноманітних 
суб’єктів господарювання та В. Іванюти [6], 
який вважає, що конкурентоспроможність 
підприємств – здатність підприємства шля-
хом запровадження інновацій у виробництво 
продукції або надання послуг приваблювати 
споживачів кращими якісними характерис-
тиками виробленої продукції за нижчою 

ціною; означає наявність відмінностей даного 
підприємства від підприємств-конкурентів за 
рівнем ефективності господарської діяльно-
сті, формами вияву яких є спроможність при-
стосовуватися до умов економічної кон’юнк-
тури й задовольнити своїми товарами й 
послугами потреби. 

Поняття конкурентоспроможності аг-
рарних підприємств набагато складніше і 
трактується неоднозначно [12].  

Досить повно й системно розкривають 
поняття конкурентоспроможності сільського-
сподарських підприємств у своєму визначенні 
М. Малік і О. Нужна. На їх думку, це здатність 
суб’єктів економічної діяльності аграрної 
сфери пристосовуватись до нових умов госпо-
дарювання, використовувати свої конкурен-
тні переваги й перемагати в конкурентній бо-
ротьбі на ринках сільськогосподарської 
продукції та послуг, максимально ефективно 
використовувати земельні ресурси, якомога 
повніше задовольняти потреби покупця шля-
хом аналізу структури ринку і гнучко реагу-
вати на зміну його кон’юнктури [7].  

Із розвитком цифрових технологій змі-
нюються традиційні способи торгівлі, внаслі-
док чого з’явилося поняття електронної коме-
рції (e-commerce). Існують різні визначення 
цього поняття. Згідно закону України «Про 
електронну комерцію», це відносини, спря-
мовані на отримання прибутку, що виника-
ють під час вчинення правочинів щодо на-
буття, зміни або припинення цивільних прав 
та обов'язків, здійснені дистанційно з викори-
станням інформаційно-телекомунікаційних 
систем, внаслідок чого в учасників таких від-
носин виникають права та обов'язки майно-
вого характеру [8]. В науковій літературі під 
електронною комерцією, яка походить від ан-
глійського слова «e-commerce», вчені перева-
жно розуміють комерційні взаємовідносини 
суб’єктів бізнесу з питань здійснення актів ку-
півлі-продажу матеріальних та інформацій-
них товарів чи послуг з обов’язковим викори-
станням ресурсів та інструментів 
інформаційних мереж. Також дане поняття 
розглядають як діяльність, як різновид тран-
закції та як певну ділову активність. 

Організація економічного співробітниц-
тва та розвитку використовує таке визна-
чення: «Термін «e-commerce» стосується діяль-
ності з покупки й продажу продукції онлайн. 
В широкому розумінні e-commerce включає 
всю ділову активність, що відбувається через 
електронні мережі, включаючи продаж това-
рів і послуг, переказ коштів, діяльність з мар-
кетингу онлайн, а також збір та обробку да-
них. Вужче визначення зводиться насамперед 
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до надання споживчих товарів і послуг через 
онлайн-канали продажів» [9]. Світова органі-
зація торгівлі (СОТ) визначає електронну ко-
мерцію як «виробництво, дистрибуцію, мар-
кетинг, продаж або доставку товарів і послуг з 
використанням електронних методів» і зазна-
чає, що такі операції можливі між підприємст-
вами, домогосподарствами, індивідами, уря-
дами та іншими державними чи приватними 
організаціями [10]. 

Електронна комерція є динамічною 
сферою діяльності, технологічні, якісні, мето-
дичні зміни в якій відбуваються швидкими 
темпами.  В умовах зростаючого ринку і все 
більшої конкуренції, яка посилюється, необ-
хідно постійно бути в курсі тенденцій галузі, 
щоб збільшувати продажі й забезпечувати 
кращі результати роботи. 

Основними етапами процесу  електрон-
ної комерції є: 

- запуск онлайн-платформи (створення, 
купівля, оренда; реєстрація доменного імені); 

- укладання угоди про продаж товару 
або послуги (ідентифікація покупця, укла-
дання угоди, збереження даних про угоду); 

- доставка товару або послуги (з-за кор-
дону в Україну, в межах України, з України за 
кордон); 

- оплата товару або послуги (готівкою 
при отриманні товару, накладеним плате-
жем, банківською картою, банківським пере-
казом); 

- відмова і повернення товару або пос-
луги (з України за кордон, в межах України, з-
за кордону в Україну). 

В відповідності до конкретного етапу 
головну роль відіграють стейкхолдери: 

- інтернет-магазини; 
- маркетплейси; 
- класифайди. 
Невід’ємною часткою та головною ру-

шійною силою розвитку сучасної цивілізації 
є глобальна інформаційна мережа Інтернет. 
ЇЇ широкі функціональні характеристики 
створюють додаткові можливості для розви-
тку національного й міжнародного бізнесу та 
різних галузей економіки. Варто зазначити, 
що вчасне впровадження інформаційних те-
хнологій і систем у міжнародному бізнесі, що 
відповідало вимогам часу, сприяло розвитку 
виробничо-збутової діяльності підприємств, 
що, зі свого боку, забезпечило стійке зрос-
тання внутрішнього валового продукту 
країн, зростання показників ефективності ді-
яльності суб’єктів господарювання. Створено 
умови для подальшої глобалізації економіки, 
і на цій основі подолання міжнародних 
бар’єрів розвитку господарських відносин, 

що в кінцевому підсумку має сприяти повні-
шому задоволенню потреб споживачів. 

З кожним роком зростає кількість підп-
риємств в різних країнах світу, які розуміють 
переваги електронної комерції. Вони запро-
ваджують відповідні інструменти в основний 
вид діяльності, або використовують її як до-
датковий спосіб розширення клієнтської 
бази.  

За статистичними даними у 2019 році 
ринок електронної комерції зріс на 17%. То-
варообіг фізичних товарів і послуг, придба-
них в Україні онлайн із січня по листопад 
2019 року, склав 76 млрд грн. Це на 17% бі-
льше, ніж за аналогічний період 2018 року. Як 
прогнозує EVO, в 2020 році ринок електрон-
ної комерції зросте ще на 15% — буде скла-
дати 87,2 млрд грн. У 2019 році збільшились 
доходи від супутніх сервісів: реклами, просу-
вання, онлайн-оплат і доставки. На доставці 
товарів, придбаних в Інтернеті, оператори за-
робили щонайменше 3,5 млрд грн, на онлайн 
оплатах — 1,9 млрд грн. За оцінками Всеукра-
їнської рекламної коаліції, виручка від рек-
лами товарів і послуг в соцмережах, на мар-
кетплейсах і онлайн-ресурсах учасників 
ринку сягає 16 млрд грн — на 37 відсотків бі-
льше, ніж у 2018 році. Водночас зросла вар-
тість доставки: в середньому покупець спла-
чує за отримання товару 5–15% його вартості. 
За світовими стандартами це дорого, тому в 
Україні темпи зростання ринку онлайн-тор-
гівлі дещо знизилися порівняно з минулим 
роком [11]. 

Найкраще механізм електронної комер-
ції проявляється у таких п’яти функціях: 

1) реклама – традиційно покликана за-
лучити якомога більшу кількість потенцій-
них споживачів, передати маркетингову ін-
формацію цільовому сегменту; 

2) демонстрація товару – фактично є по-
казом продукції через засоби Інтернету 
(фото, відео, 3D-графіка); 

3) транзакції – швидкі та безпечні розра-
хунки, можливість вибору найбільш оптима-
льного варіанту доставки; 

4) післяпродажне обслуговування – су-
проводження фахівцями покупців після здій-
снення придбання товарів чи послуг у ви-
гляді надання допомоги щодо підготовки до 
експлуатації, питань сервісного обслугову-
вання тощо; 

5) налагодження, створення й підтри-
мка тривалих відносин з клієнтом за рахунок 
вивчення його вподобань і бажань щодо вдо-
сконалення продукції, підтримка  постійного 
зв’язку із цільовою аудиторією та аналіз по-
питу. 
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Рис. 1. Параметри електронної комерції 

 

Практичне використання Інтернет-тех-
нологій онлайнової торгівлі свідчить про на-
явність суттєвих відмінностей від процесу 

звичайної торгівлі. Перш за все, рухом інфо-
рмаційних потоків, що супроводжують збут 
товарів чи послуг (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зміна інформаційних потоків процесу придбання товару після запро-
вадження електронної торгівлі [13] 

 

Це є особливістю та основним чинни-
ком зниження вартості транзакцій. Під остан-
нім розуміємо процес зміни права розпоря-
джуватися матеріальними благами або 
послугами, в якому беруть участь більше од-
ного суб'єкту. 

Електронна торгівля є основою для зни-
ження інших витрат реалізації, що в загаль-
ному підсумку сприятиме підвищенню конку-
рентоздатності за рахунок мінімізації витрат. 
Але варто пам’ятати, що можливість таких фа-
кторів зниження повної собівартості є і в кон-
курентів, а тому потреба у проведенні аналізу 
факторів формування конкурентоздатності із 
запровадженням е-комерції тільки посилю-
ється. Ключовими факторами при цьому є: 

1. Зменшення витрат на оренду примі-
щень – асортимент товару на сайті представ-
лений його фотографіями, а тому є потреба 

тільки в наявності складу для зберігання за-
пасів. 

2. Зниження чисельності працівників з 
обслуговування магазинів – економія на ство-
ренні регіональних офісів, можливість пра-
цювати дистанційно – працівники такого ма-
газину одночасно є і продавцями, і 
менеджерами. 

3. Скорочення витрат на рекламу – за 
рахунок ближчого розташування інформації 
до цільової аудиторії. 

4. Зменшення розміру витрат на зовні-
шні комунікації – досягається внаслідок авто-
матизації обробки заказів, доступності інфо-
рмації щодо тривалості формування заказів, 
його відправки. При проведенні автоматич-
ного опитування значно зменшуються ви-
трати часу на телефонні комунікації зі спо-
живачами. 

37

31

23 22 22

17 17 17 16
13 12 11 11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Темпи зростання ринку E-COMERCE у Європі  
у 2017 році (%)

1845

2304

2842

3453

4135

4878

1500 2500 3500 4500

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Обсяг продажу   E-COMERCE у 
світі, $ млрд

Офіс продавця Покупець 

Інтернет-магазин Склад  



Інноваційні напрями менеджменту підприємств 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 83 ~ 

5. Зменшення розміру витрат на внутрі-
шні комунікації за рахунок економії часу на 
пошук, збір і обробку необхідної інформації. 

6. Проведення закупок в автоматичному 
режимі дозволяє також знизити витрати. 

7. Зменшення розміру витрат на марке-
тингові дослідження. Досягається за рахунок 
застосування анкетування, опитування тощо 
та відсутності потреби в особистих зустрічах 
з респондентами. 

В умовах електронного бізнесу значно 
підвищується роль кадрів та їх інтелектуаль-
них якостей, отже питання управління персо-
налом і управління кадровою складовою еко-
номічної безпеки в умовах електронної 
економіки є одними з першочергових. Техні-
чна складова дещо втрачає свою значимість, 
бо фактично електронна торгівля передбачає 
мінімум використовуваних технічних засобів, 
однак важливість безперебійного функціону-
вання тих з них, що використовуються в про-
цесі обміну інформацією, багатократно зрос-
тає. Недостатній рівень законодавчого 
регулювання та правових відносин у сфері 
регулювання діяльності підприємств елект-
ронного бізнесу вимагає спостереження за ві-
дповідною складовою. Електронне підприєм-
ство по суті відноситься до інформаційних 
технологій і базується на їх використанні, а 
тому від ступеню забезпечення інформацією, 
від можливості доступу до неї, її якості зале-
жить існування електронного підприємства 
як такого. Це обумовлює важливість інформа-
ційної складової. Говорячи про екологічну 
складову, зрозуміло, що сутність електрон-
них підприємств створює умови для відне-
сення їх до таких, що не спричиняють знач-
ного негативного впливу на екологію. І 
нарешті, недостатній розвиток правової бази 
визначає високий рівень правопорушень у 
сфері інформаційних технологій та елект-
ронної комерції, а тому силова складова та-
кож є пріоритетною для управління [13]. 

При цьому можемо виділити такі осно-
вні фактори впливу на формування конку-
рентоспроможності в умовах е-комерції: 

Крауд-маркетинг – сукупність інстру-
ментів формування позитивної думки в сере-
довищі потенційних клієнтів і забезпечення 
стимулювання продажів  за рахунок відгуків і 
рекомендацій Інтернет-користувачів. 

Мобільність – розробка заходів з адапта-
ції сайту для гаджетів і розробка мобільної ре-
клами та програми під інтернет-магазин. 

Персоналізація – головна складова за-
безпечення задоволеності клієнтів, яка напра-
влена на максимальне врахування їх потреб і 
побажань. Пропозиції, рекомендації та 

поради моделюються на основі характерних 
особливостей певного сегменту клієнтів. Це 
впливає в тому числі і на формування марке-
тингової стратегії. Аналітика історії покупок 
і опитування в цьому контексті будуть най-
кращими союзниками. 

Ефективна логістика – організація шви-
дкої доставки з прийнятними умовами для 
клієнта. 

Оскільки більшість об'єктів, процесів, 
явищ, які досліджуються, характеризуються 
неточністю, невизначеністю, неповнотою та 
нечіткістю інформації, це зумовило появу 
ряду методів якісного аналізу, одним з яких є 
модифікований метод морфологічного ана-
лізу, що дозволяє подати проблему в структу-
рованому вигляді, що в свою чергу дає мож-
ливість розглянути всю множину варіантів 
досліджуваного об’єкта, виявити зв’язки між 
параметрами задачі, визначити, які параме-
три є найбільш суттєвими і яка інформація 
потребує уточнення. Модифікований метод 
морфологічного аналізу – це потужний метод 
дослідження складних багатовимірних про-
блем, який успішно застосовується у процесі 
передбачення. 

Морфологічний аналіз заснований на 
побудові таблиці, в якій перераховуються всі 
основні елементи, складові об'єкту і вказу-
ється, можливо, більше число відомих варіан-
тів реалізації цих елементів. Комбінуючи ва-
ріанти реалізації елементів об'єкта, можна 
отримати найнесподіваніші нові рішення. 

Особливості даної методики: 
1) слід максимально точно формулю-

вати цілі морфологічного дослідження, 
зняття акценту директивності; 

2) всі параметри повинні бути прибли-
зно рівнозначними з погляду поставленої 
мети; 

3) ніяких оцінок варіантів не слід прово-
дити до повного оформлення морфологічної 
безлічі; 

4) після визначення повного обсягу 
морфологічної безлічі варто перевірити, чи 
не можна морфологічну таблицю розділити 
на 2-3 блоки, які можна було б аналізувати не 
відразу, а послідовно, один за одним. 

Суть методу морфологічного аналізу 
полягає в тому, що поставлена проблема роз-
діляється учасниками процесу на більш дрі-
бні етапи, які в подальшому будуть проаналі-
зовані і оцінені окремо один від одного. У 
процесі аналізу складаються всі можливі варі-
анти поєднань ймовірних властивостей і 
принципів дій, а потім для кожного склада-
ється відповідний проект. 
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Отже, застосування методу морфологіч-
ного аналізу допоможе оперативно приймати 
управлінські рішення, адже електронний біз-
нес з його стрімким розвитком цього потре-
бує, виходячи з того, що це не лише купівля-
продаж товарів з використанням інформа-
ційних систем, а й робота управлінського пе-
рсоналу, задачами якого є прийняття ефекти-
вних управлінських рішень щодо розвитку 
бізнесу. 

Зважаючи на проведений аналіз, у най-
ближчі рік-два саме зростання продажів у ре-
гіонах має стати основним драйвером розви-
тку підприємств. Основними факторами 
позитивного впливу є зростання інтересу з 
боку населення до онлайн-покупок, зрос-
тання кількості різних за розміром інтернет-
магазинів, що орієнтуються на локальні пот-
реби споживачів, враховуючи особливості мі-
ста чи області. Ймовірною, в умовах зрос-
тання попиту, є поява невеликих, успішних 
нішевих гравців, що будуть орієнтовані на ау-
диторію покупців у певному місті-мільйон-
нику. Враховуючи дану тенденцію, великим 
інтернет-магазинам, що здійснюють торгі-
влю по всій території нашої країни, варто 

розглянути можливість підвищення швидко-
сті обробки регіональних замовлень і зосере-
дитись на швидкій і безпечній доставці, що 
буде додатковою конкурентною перевагою. 

Висновки. Отже, проведені наукові дос-
лідження дають можливість стверджувати, 
що електронна комерція є перспективною 
формою розвитку ринкових відносин. Немає 
жодних сумнівів, що ринок електронної ко-
мерції продовжить зростати. Головний ви-
клик для більшості гравців e-commerce в 
усьому світі – зростання вимог до технологіч-
ної складової інтернет-магазинів. А також 
удосконалення чинників, які формують кон-
курентоспроможність e-commerce: персоналі-
зація, мобільність, крауд-маркетинг та ефек-
тивна логістика. Враховуючи тенденції до 
збільшення торгівлі через електронні сис-
теми, виникає питання про оперативні й ефе-
ктивні управлінські рішення, які за допомо-
гою морфологічного аналізу можуть бути 
такими. Тому потрібно також враховувати 
роль кадрів в даних процесах, а саме їх інте-
лектуальних якостей. 
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Abstract. 
Dudnyk O., Sahachko Y. Morphological analysis in competitiveness management in conditions of elec-

tronic commerce activation. 
Introduction. In today's changing environment, organizations need to conduct fundamental evaluations of their 

positions and make an informed choice of ways of future operation based on the use of methods of analysis of management 
decisions. Dynamic urges managers to be in constant movement to improve systems and processes based on scientific and 
technical progress, taking into account the importance of strengthening information technology. Therefore, the issues of 
implementing quality management of the competitiveness of enterprises are extremely topical. 

The purpose of the article is to study the usefulness of morphological analysis in determining the impact of the 
development of electronic commerce as a factor in the competitiveness of organizations. 

Results. A study of the concepts of "competitiveness" and "e-commerce" is conducted. The necessity of management 
of the enterprises which are carried out by means of electronic commerce is considered, and the factors of formation of their 
competitiveness are defined. The analysis of the electronic market in Ukraine and in the world is carried out. The mechanism 
of e-commerce implementation is considered. The Internet information network is characterized as a driving force of e-
commerce. Attention is also paid to the role of staff, namely: the need for personnel management with the development of 
technology. 

Conclusions. The factors influencing competitiveness in the context of the growth of e-commerce, namely their 
improvement, have been identified. With the rapid development of e-commerce, there is a need for operational management 
decisions. Due to the changing environment of the electronic system, it is proposed to use effective methods of management 
decisions, namely the method of morphological analysis. 

Key words: competitiveness, e-commerce, management decisions, morphological analysis, electronic market. 
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Лагодієнко В. В., Тригубченко, А. В. Особливості відбору іноземних цінних паперів для інвести-
ційної діяльності. 

Вступ. Відбір акцій для інвестування є надзвичайно складним і відповідальним процесом. Процес інвесту-
вання – це купівля фінансових інструментів як із метою довгострокового володіння ними, так і з метою отри-
мання стабільного прибутку. 

Мета статті полягає у розробці практичних рекомендацій та встановлення критеріїв відбору цінних па-
перів до інвестиційного портфеля, зокрема для інвесторів, які ведуть діяльність на іноземному фондовому ринку. 

Результати. Виокремлено основні критерії, за якими інвестори мають відбирати акції до складу власного 
інвестиційного портфеля: наявність тренду; фінансова стійкість компаній; ліквідність акцій; історичні тенде-
нції; правильний розподіл капіталу. Наявність тренду продемонстровано у роботі із залученням ліній Болінджера. 
В основі даного показника покладено один із базових індикаторів технічного аналізу, а саме середня плинна ціни за 
конкретний період часу. Для визначення фінансової стійкості обрано один із критеріїв відбору акцій до складу 
індексу S&P500, який щоквартально проводить комітет S&P Global Inc. Ліквідність акцій, основним індикато-
ром якої є здатність швидко придбати або продати цінний папір з мінімальною різницею в ціні, залежить від 
обсягів торгів. На фінансових ринках, в тому числі на ринку акцій, сезонні тенденції також мають велике зна-
чення. Одним із головних правил при формуванні інвестиційного портфеля є диверсифікація, тобто розподіл 
капіталу серед декількох низько корельованих інструментів. Це дає можливість вирівняти криву дохідності порт-
феля, коли під час просадки одного активу інший демонструє ріст і навпаки. 

Висновки. Зазначений перелік факторів відбору акцій для формування власного інвестиційного портфеля не 
є вичерпним. Звісно, для більш детального ознайомлення й аналізу акцій варто використовувати глибшу аналітику, 
звертаючи увагу на тенденції в середині сектору, новини компанії, фундаментальні показники, ціну, приналежність 
до індексу, країну походження компанії та ін. Однак, для початкового етапу формування інвестиційного портфеля 
зазначених п’яти критеріїв цілком достатньо.  

Ключові слова: акції, інвестиційний портфель, інвестування критерії відбору акцій.  
 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Відбір акцій для інвестування – відпо-
відальний процес, який лише на перший по-
гляд може здаватись азартною грою. В 
цілому, процес інвестування – це купівля фі-
нансових інструментів із метою довгостроко-
вого володіння ними. Відомий інвестор Уор-
рен Баффетт сказав: «Купуйте акції лише за 
умови, що готові володіти ними 10 років і бі-
льше. Якщо ви не впевнені в перспективах 
компанії на найближче десятиріччя – не ва-
рто витрачати свій капітал».  

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідженню інвестиційної діяльності 
та пов’язаних із нею процесів присвятили свої 
роботи економісти Г. Марковіц, Дж. Кейнс, 
Р. Піотроскі, Р. Шиллер, У. Шарп. Внесок у ви-
вчення проблем, пов’язаних із інвестиційною 

діяльністю, також зробили вітчизняні вчені 
І.А. Бланк, А.А. Пересада, М.Ю. Коденська, 
В.М. Грідасов, О.М. Царенко, В.Г. Федоренко. 

Мета та завдання статті. Практична ре-
комендація щодо встановлення критеріїв від-
бору цінних паперів до свого інвестиційного 
портфеля, зокрема для інвесторів, які ведуть 
діяльність на іноземному фондовому ринку. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Згідно з опрацьованими джерела-
ми та дослідженнями, було виокремлено ос-
новні критерії, за якими варто відбирати ак-
ції до складу інвестиційного портфеля: 

1. Наявність тренду; 
2. Фінансова стійкість компаній; 
3. Ліквідність акцій; 
4. Історичні тенденції; 
5. Правильний розподіл капіталу. 
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Наявність тренду можна відслідкову-
вати за допомогою ліній Болінджера. Це по-
казник, в основі якого лежить один із базових 
індикаторів технічного аналізу – середня 
плинна ціни за конкретний період часу. Пі-
сля побудови середньої плинної необхідно 
розраховувати стандартне відхилення коти-
рувань від своєї середньої плинної за конкре-
тний період часу. Варто зазначити, що 1 стан-
дартне відхилення – діапазон, в якому ціна 
перебувала приблизно 2/3 або 68% часу ана-
лізованого періоду. Лінії Болінджера – це ве-
личина відхилень від середньої плинної 
вгору і вниз. Для прикладу подано графік ін-
дексу широкого ринку S&P500 за останні 5 

років і відтворено індикатор. Якщо ціна вихо-
дить за верхню лінію, це свідчить про силь-
ний зростаючий тренд акцій. Якщо ціна опу-
скається за нижнє відхилення, це свідчить про 
ведмежий тренд. Якщо ціна знаходиться в ка-
налі між двома відхиленнями, це говорить 
про нейтральний тренд і високу невизначе-
ність. Звісно, як видно на графіку, лінії Болі-
нджера не демонструють 100% ймовірність. 
Як і в будь якого технічного індикатора, в 
нього є свої недоліки, однак в сукупності з ін-
шими факторами він є хорошим інструмен-
том для визначення наявності або відсутності 
цінового тренду. 

 
Рис. 1. Лінійний графік індексу S&P500 

 

Для визначення фінансової стійкості 
обрано один із критеріїв відбору акцій до 
складу індексу S&P500, який щоквартально 
проводить комітет S&P Global Inc. Компанія 
має показати чистий прибуток сумарно за 
4 останні квартали, причому обов’язково має 
бути прибутковим саме останній квартал [1]. 
Така політика відбору акцій визначає компа-
нії, ріст яких підтверджений фінансовими ре-
зультатами, а, отже, й успішною діяльністю. 

Нещодавно компанія Тесла звітувала за 2 ква-
ртал 2020 року і, не зважаючи на збиткові по-
передні роки, показала приріст за останні 
4 квартали [2].  

Проте, комітет прийняв рішення не 
включати компанію до індексу. Однак, це не 
заперечує того факту, що компанія нарешті 
вийде на свій перший прибутковий рік, а які-
сний менеджмент продовжить стимулювати 
апетит інвесторів до акцій Тесла.   

 
Рис. 2. Чистий дохід компанії Tesla 

 
Рис. 3. Свічний графік компанії McDonalds 

Ліквідність акцій – один із найнедооці-
нених критеріїв, особливо серед непрофесій-
них інвесторів. Зрештою, це здатність швидко 
придбати або продати цінний папір з 

мінімальною різницею в ціні. Чим більша кі-
лькість учасників торгівлі, тим більша ліквід-
ність фінансового інструменту [7]. 
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Одним із індикаторів ліквідності висту-
пають торгові обсяги. Якщо подивитись на 
акції McDonalds, видно, що середні денні то-
ргові обсяги приблизно 2,5 млн контрактів за 
1 торгову сесію – це високий показник, який 
дозволяє інвестору бути більш мобільним і 
гнучким з огляду на розпорядження своїм ка-
піталом [4].  

У разі гострої необхідності він завжди 
може миттєво продати свої акції і вивільнити 
необхідну суму коштів із мінімальними комі-
сійними затратами. Вважають, що сезонні те-
нденції притаманні лише товарним ринкам, 
де, наприклад, чітко розділені періоди посів-
ної та збору урожаю. Однак на фінансових 
ринках, в тому числі на ринку акцій, сезонні 

тенденції також мають місце. При виборі ак-
цій для свого інвестиційного портфеля варто 
звернути увагу, як вона поводилася в мину-
лому, які періоди здебільшого були збитко-
вими, а які найбільш дохідними.  

Періоди звітності, відпустки, новорічні 
свята, інші корпоративні події – все це відо-
бражається в котируваннях акцій і повторю-
ється із певною періодичністю. Для прикладу 
розглянемо сезонний графік акцій Apple за 
останні 20 років. В цілому, яскраво вираже-
ний тренд на зростання, проте, окремі місяці 
з року в рік демонструють корекції та послаб-
лення котирувань. Це може бути важливо 
при виборі точки входу або періоду виходу із 
позиції [4].  

 
Рис. 4. Сезонний графік  компанії Apple 

 

Одним із головних правил при форму-
ванні інвестиційного портфеля є диверсифі-
кація, тобто розподіл капіталу серед декіль-
кох низько корельованих інструментів. Це 
дає можливість вирівняти криву дохідності 

портфеля, коли під час просадки одного ак-
тиву інший демонструє ріст і навпаки [5]. Для 
прикладу на рис. 5 продемонстровано, як по-
водили себе сектори економіки США під час 
різкого падіння фондового ринку в 2020 році.  

 
Рис. 5. Лінійний графік секторальних біржових фондів SPDR 

 

Економіка призупинилася під час бере-
зневої кризи, однак технологічний сектор 
станом на жовтень повністю відновився і на-
віть показав приріст з початку року, фінансо-
вий сектор дещо слабший, хоча він і віднови-
вся після кризи. Компанії енергетичного 
сектору (в основному це нафтогазові корпо-
рації) втратили 50% вартості з початку року. 
Це досить точно підкреслює необхідність ди-
версифікації. Найкраще формувати порт-
фель із акцій тих секторів, які не пов’язані між 
собою або мають мінімальну кількість точок 
дотику бізнесу [8]. Наприклад, технологіч-
ний сектор й телекомунікації мають багато 
спільних рис, а ось сектор охорони здоров’я 

та енергетика мають низьку кореляцію, що 
робить їх більш привабливими з огляду на 
розподілення капіталу в портфелі. 

Висновки. Зазначений перелік факто-
рів відбору акцій для формування власного 
інвестиційного портфеля не є вичерпним. 
Звісно, для більш детального ознайомлення й 
аналізу акцій варто використовувати глибоку 
і точкову аналітику, звертаючи увагу на тен-
денції в середині сектору, новини компанії, 
фундаментальні показники, ціну, приналеж-
ність до індексу, країну походження компанії 
та інше [6]. Однак, для первинного аналізу і 
фільтрації вибірки акцій цих основних 5 кри-
теріїв буде більш ніж достатньо. Будь-якому 
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інвестору в нагоді завжди стануть наступні 
ресурси, які мають влаштовані скрінери ак-
цій, або корисну інформацію з фондового 
ринку в цілому: Finviz, YahooFinance, 

GuruFocus, TradingView, Investing, 
MorningStar, SeekingAlpha, Investor’s business 
daily, Wall Street Journal, Barron’s. 
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Abstract. 
Lagodiienko V., Tryhubchenko A. Features of selection of foreign securities for investment activities.  
Introduction. Selecting stocks to invest in is an extremely complex and responsible process. The investment process 

is the purchase of financial instruments both for long-term ownership and for a stable return. 
The purpose of the article is to develop practical recommendations and establish criteria for selecting securities for 

the investment portfolio, in particular for investors operating in the foreign stock market. 
Results. The main criteria by which investors should select shares in their own investment portfolio are identified: 

the presence of a trend; financial stability of companies; liquidity of shares; historical trends; correct distribution of capital. 
The presence of the trend is demonstrated in the work with the involvement of Bollinger Bands. This indicator is based on 
one of the basic indicators of technical analysis, namely the average current price for a specific period of time. To determine 
financial stability, one of the criteria for selecting shares in the S&P500 index, which is conducted quarterly by the S&P 
Global Inc. committee, was chosen. The liquidity of shares, the main indicator of which is the ability to quickly buy or sell 
a security with a minimum difference in price, depends on the volume of trades. In financial markets, including the stock 
market, seasonal trends are also important. One of the main rules in the formation of the investment portfolio is diversifi-
cation, i.e. the distribution of capital among several low-correlated instruments. This makes it possible to align the yield 
curve of the portfolio, when during the drawdown of one asset another shows growth and vice versa. 

Conclusions. This list of factors for the selection of shares for the formation of its own investment portfolio is not 
complete. Of course, for more detailed acquaintance and analysis of stocks it is necessary to use deeper analysis, paying atten-
tion to tendencies inside the sector, company news, fundamental indicators, price, belonging to the index, country of origin of 
the company, etc. However, for the initial stage of the investment portfolio formation, these five criteria are sufficient. 

Key words: shares, investment portfolio, investment, criteria for selection of shares. 
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КОМБІНАТОРИКА МЕТОДОЛОГІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНКИ 
ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

 

Огієнко А. В. Комбінаторика методологій визначення ефективності оцінки туристичного по-
тенціалу. 

Вступ. В матеріалах статті акцентовано увагу на те, що при проведенні аналізу ефективності викорис-
тання туристично-рекреаційного потенціалу, як правило, враховуються далеко не всі важливі структурні скла-
дові й особливості їх прояву та відтворення. Це призводить до неповної та неточної кількісної та якісної діагно-
стики, аналізу та моделювання й вимагає поглиблених розробок.  

Метою даної статті є обґрунтування процесу визначення структури методичного підходу до оцінки ефе-
ктивності використання туристичного потенціалу регіону. Реалізація поставленої мети досягається шляхом 
вирішення таких завдань: поетапність процесів визначення ефективності туристичного потенціалу, формалі-
зація процесу та побудова алгоритму визначення ефективності використання туристично-рекреаційних об'єк-
тів і територій.  

Результати. Зважаючи на розглянуті дослідження, нами запропоновано здійснювати визначення ефекти-
вності використання туристично-рекреаційного потенціалу у три етапи: підготовчий етап ідентифікації та 
моніторингу; етап впорядкування даних та фактичної оцінки; етап аналізу результатів, отримання висновків 
та їх подальша інтерпретація. Запропонована комплексна методика дослідження ефективності туристично-ре-
креаційного потенціалу регіону, яка базується на послідовному поєднанні різних методичних підходів, інструме-
нтів та прийомів, дозволяє формалізувати даний процес та побудувати алгоритм визначення ефективності ви-
користання туристично-рекреаційних об'єктів і територій.  

Висновки. Запропоновано здійснювати визначення ефективності використання туристично-рекреацій-
ного потенціалу у три етапи: підготовчий етап ідентифікації та моніторингу; етап впорядкування даних та 
фактичної оцінки; етап аналізу результатів. На основі існуючих підходів запропоновано алгоритм комплексного 
дослідження ефективності використання туристично-рекреаційних об'єктів і територій. 

Ключові слова: туристичний потенціал, оцінка ефективності, методика дослідження, алгоритм, етапи 
дослідження. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. При проведенні аналізу ефективно-
сті використання туристично-рекреаційного 
потенціалу, як правило, враховуються далеко 
не всі важливі структурні складові й особли-
вості їх прояву та відтворення. Це призводить 
до неповної та неточної кількісної та якісної 
діагностики, аналізу та моделювання й вима-
гає поглиблених розробок. Важливим є вияв-
лення компонентів туристично-рекреацій-
ного потенціалу територій, їх розміщення та 
взаємозв'язки між ними, а також ступінь їх 
впливу на ефективність рекреаційної діяль-
ності. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблемам розвитку методологічних 
основ оцінювання ефективності викорис-
тання туристичного потенціалу регіонів при-
свячені праці: І. Романюка, О. Марченко, 
Л. Мармуль, О. Сарапіної, А.В. Дроздова, 
Е.Ю. Колбовського, Ю.А. Худєнькіх та інших. 

Проте, їх праці не повністю розкривають пи-
тання регіональних особливостей ефектив-
ності використання туристичного потенці-
алу регіону[1-3].  

Формулювання цілей статті. Метою да-
ної статті є обґрунтування процесу визна-
чення структури методичного підходу до оці-
нки ефективності використання туристич-
ного потенціалу регіону. Реалізація поставле-
ної мети досягається шляхом вирішення та-
ких завдань: поетапність процесів визна-
чення ефективності туристичного потенціа-
лу, формалізація процес та побудова алгори-
тму визначення ефективності використання 
туристично-рекреаційних об'єктів і терито-
рій, висновки щодо результатів дослідження. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Аналіз запропонованих відомими 
вченими методик визначення ефективності 
використання туристично-рекреаційного по-
тенціалу дозволяє стверджувати, що жодна з 
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них окремо не розкриває в повному обсязі ре-
сурс туристично-рекреаційного потенціалу, 
оскільки не враховує стан та рівень розвитку 
інфраструктури сфери туризму та рекреації, 
особливості економічного розвитку терито-
рії, кадрове забезпечення туристично-рекре-
аційної діяльності, її соціальну складову й 
орієнтованість. Узагальнюючи методики, мо-
жемо стверджувати, що дослідження ефекти-
вності використання територій туристичного 
призначення полягає у визначенні компле-
ксу характеристик, що мають вагоме зна-
чення для здійснення порівняльної оцінки. 

Виокремлення характеристик залежить, як 
правило, від тієї мети, заради якої прово-
диться оцінка об'єктів. 

Зважаючи на розглянуті дослідження, 
нами запропоновано здійснювати визна-
чення ефективності використання туристи-
чно-рекреаційного потенціалу у три етапи: 
підготовчий етап ідентифікації та монітори-
нгу; етап впорядкування даних та фактичної 
оцінки; етап аналізу результатів, отримання 
висновків та їх подальша інтерпретація 
(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Етапи визначення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу 
Джерело: складено автором 
 

Розглянемо кожен етап більш детально. 
Отримавши відповідь, хто і з якою метою 
буде визначати ефективність використання 
туристичного та рекреаційного потенціалу 
територій, проводиться інвентаризація (під-
готовчий етап) наявних туристичних та рек-
реаційних ресурсів, як природних, так і рек-
реаційних антропогенних, окремих 
історичних та культурних пам’яток; оціню-
ється сучасний стан та перспективи форму-
вання туристичної інфраструктури, події, які 
можуть зацікавити потенційних відпочиваю-
чих, та відстежувати їх на основі заздалегідь 
визначених показників та індикаторів. Дру-
гий етап визначення ефективності передба-
чає остаточну оцінку витрат, визначаючи їх 
достатність та повноту для формування пев-
ного переліку нових перспективних або роз-
ширених керованих рекреаційних продуктів. 
Етап упорядкування – це насамперед оцінка 
важливості та значущості кожного компоне-
нта туристичного та рекреаційного потенці-
алу з використанням обраних методів та ва-
желів дослідження. На третій фазі 
визначаються найбільш привабливі фактори, 

властивості та фрагменти досліджуваної те-
риторії, особливо перспективні для розвитку 
конкретних форм рекреаційної діяльності та 
створення туристично-рекреаційних напря-
мків. Кожен етап оцінки туристично-рекреа-
ційного потенціалу призначений для вирі-
шення задач дослідження та сприятиме 
розробці системи ефективних рішень щодо 
сприяння його розвитку, відтворення та гід-
ної реалізації [4]. 

Пропонована комплексна методика 
дослідження ефективності туристично-
рекреаційного  потенціалу регіону, що 
базується на послідовному поєднанні різ-
них методичних підходів, інструментів та 
прийомів дозволе формалізувати даний 
процес та побудувати алгоритм визна-
чення ефективності використання турис-
тично-рекреаційних об'єктів і територій, 
який представлений на рис. 2. 

За наведеним алгоритмом першим 
етапом після дослідження є вибір блоків, 
на підставі сукупності якісних описів ха-
рактеристик відбувається оцінка по 
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Підготовчий етап ідентифі-
кації та моніторингу  

Інвентаризація наявних турис-
тичних і рекреаційних  
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фактичної оцінки 

Етап аналізу результатів, отримання ви-
сновків та їх подальша інтерпретація 
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кожному блоку. Однак оцінку блоку 
важко зробити на підставі тільки якісних 
характеристик, тому, переходимо до кіль-
кісної характеристики, привласнюючи 
якісному параметру певний бал (напри-
клад, сприятливо – 3, відносно сприят-
ливо – 2, несприятливо – 1). 

Таким чином, усереднена сумарна 
(інтегральна) оцінка по блоку дає сукуп-
ний бал порівняльних характеристик. 

Інтегральна оцінка, проведена таким чи-
ном, зрівнює за значимістю всі характери-
стики у межах блоку, при цьому врахову-
ється важливість кожної характеристики 
для досягнення поставленої мети. Отри-
мані в результаті експертної оцінки вагові 
коефіцієнти рекомендується робити нор-
мованими, тобто такими, щоб вони були 
завжди порівнянні між собою й, отже, 
сума їх повинна дорівнювати 1,0 [5].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Алгоритм визначення ефективності використання туристично-рекреаційних  
об'єктів і територій 

Джерело: авторська розробка 
 

Вивчення оцінок, що надаються різ-
ними експертами, показує деякі відмінності у 
вагомості характеристик блоку, що пов’язано 
зі спеціальністю, досвідом і навіть віком екс-
пертів [6]. До того ж слід враховувати й те, що 
в основу експертних оцінок повинні бути по-
кладені пріоритети інвестиційного харак-
теру, а тому експертами підбираються крім 
фахівців туристичного бізнесу й представ-
ники інвестора. 

Таким чином, у наведеному алгоритмі 
оцінки туристично-рекреаційних об'єктів і 
територій приведена методологія, що узага-
льнює методики досліджень і аналізу на ви-
бір пріоритетних туристичних об'єктів, отже 
залежно від пріоритетних потреб конкрет-
ного туриста (рекреаційних, пізнавальних, 
розважальних, спортивних…), той самий 

туристичний об’єкт різними туристами може 
оцінюватись і як непривабливий, і як надзви-
чайно атрактивний. 

Для реального розвитку галузі бракує 
чіткої та об’єктивної інформації щодо турис-
тичного продукту, який пропонує Україна на 
внутрішньому та міжнародному ринку, а та-
кож інформації щодо туристичних ресурсів, 
якими володіє держава. Отже, постає необхід-
ність в оцінці туристичних об’єктів з метою 
представлення об’єктивної інформації, захи-
сту та збереження, популяризації об’єктів 
тощо. 

Оцінюючи туристичну привабливість 
регіонів, слід враховувати комплексність оці-
нки територій та об’єктів як з точки зору ку-
льтурної, так і з точки зору природної цінно-
сті. У всіх критеріях як запропонованих 
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ЮНЕСКО, так і національних критеріях – для 
природних та культурно-історичних 
об’єктів, спільним критерієм є унікальність, 
неповторність і цінність об’єкту (природна 
чи культурно-історична). 

Для універсальної оцінки атрактивності 
туристичних об’єктів в цілому нами запрова-
джена та апробована комплексна експертна 
бальна оцінка привабливості об’єктів, яка ви-
значає інтегральний показник атрактивності. 
Використана бальна методика оцінки культу-
рно-історичної привабливості туристичних 
об’єктів охоплює оцінку компонентів 
пам’яток історії та культури, архітектурних 
пам’яток, пам’яток мистецтва, етнографічних 
пам’яток та пам’яток народної творчості 
тощо. Виходячи із значення коефіцієнта ту-
ристичної привабливості, можна визначити 
наступні рівні привабливості туристичних 
об’єктів (територій): 0,86 – 1,00 – унікальні, 
0,65 – 0,85 – високоатрактивні, 0,45 – 0,64 – се-
редньоатрактивні, 0,25 – 0,44 – малоатракти-
вні, менше 0,25 – неатрактивні [7]. 

Проблема дослідження туристичного 
ринку в сучасних умовах зростаючої конкуре-
нції як серед вітчизняних виробників турис-
тичного продукту (послуг), так й іноземних 
туристичних суб’єктів, залишається достат-
ньо гострою. При цьому специфічність тури-
зму як сфери економічних відносин, що 
об’єднує низку галузей (транспорт, зв’язок, 

готельне господарство, банки, сферу розваг 
тощо), обумовлює суттєві перешкоди в отри-
манні економічної інформації для аналізу ту-
ристичної діяльності на всіх рівнях [8, 9]. До 
того ж, неспроможність порівняльного ана-
лізу тенденцій розвитку туристичного ринку 
України з процесами світового туристичного 
ринку та обґрунтування висновків для прий-
няття відповідних управлінських рішень є на-
слідком наявної розбіжності в методиці обчи-
слення окремих показників ефективності 
туристичної діяльності та використання ту-
ристично-рекреаційного потенціалу за наці-
ональною системою обліку і зарубіжною ме-
тодикою. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Зважаючи на проведені дослі-
дження, запропоновано здійснювати визна-
чення ефективності використання туристи-
чно-рекреаційного потенціалу у три етапи: 
підготовчий етап ідентифікації та монітори-
нгу; етап впорядкування даних та фактичної 
оцінки; етап аналізу результатів, отримання 
висновків та їх подальша інтерпретація. 

На основі існуючих підходів запропоно-
вано алгоритм комплексного дослідження 
ефективності використання туристично-рек-
реаційних об'єктів і територій, в якому при-
ведена методологія, що узагальнює методики 
досліджень та аналізу на вибір пріоритетних 
туристичних об'єктів.
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Abstract. 
Ohiienko A. Combinatorics of methodologies for determining the efficiency of tourist potential assess-

ment 
Introduction. The materials of the article outline that when analyzing the efficiency of the use of tourist and recre-

ational potential, as a rule, not all-important structural components and features of their manifestation and reproduction 
are taken into account. This leads to incomplete and inaccurate quantitative and qualitative diagnostics, analysis and mod-
eling and requires in-depth development.  

The purpose of this article is to substantiate the process of determining the structure of the methodological approach 
to assessing the efficiency of the tourist potential of the region. Realization of the set purpose is reached by the decision of 
such tasks: step-by-step processes of definition of efficiency of tourist potential, to formalize process and to construct algo-
rithm of definition of efficiency of use of tourist and recreational objects and territories.  

Results. Taking into account the considered researches, we propose to carry out definition of efficiency of use of 
tourist and recreational potential in three stages: a preparatory stage of identification and monitoring; stage of data ordering 
and actual assessment; stage of analysis of results, obtaining conclusions and their further interpretation. The proposed 
comprehensive methodology for studying the efficiency of tourist and recreational potential of the region, which is based on 
a consistent combination of different methodological approaches, tools and techniques will formalize this process and build 
an algorithm for determining the efficiency of tourist and recreational facilities and areas.  

Conclusions. It is proposed to determine the efficiency of the use of tourist and recreational potential in three stages: 
the preparatory stage of identification and monitoring; stage of data ordering and actual assessment; stage of analysis of 
results. Based on the existing approaches, an algorithm for a comprehensive study of the efficiency of the use of tourist and 
recreational facilities and areas is proposed. 

Key words: tourist potential, efficiency assessment, research methodology, algorithm, research stages. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ 
УКРАЇНИ 

 
 

Саркісян Г.О. Загальна характеристика регіональних туристичних ринків України. 
Вступ. Сучасний туризм є перевагою будь якої стратегії регіонального розвитку та здійснює вплив на 

функціонування суміжних галузей економіки: будівельної, готельно-ресторанної, легкої промисловості, харчової 
промисловості та сільськогосподарської галузі. Однак чергові кризи, прояви тотальної пандемії в усіх країнах від-
чутно вплинули на всі сектори економіки, в тому числі проявилися і на спаді споживання туристичного проду-
кту. Однак регіональна системна узгодженість суб’єктів діяльності, в тому числі і туристичних, все більше під-
дається змінам та перебудовам, реагуючи на внутрішні та зовнішні зміни, та потребує більш виважених та 
регіонально наближених важелів управління. 

Мета статті полягає в різнобічному аналізі функціонуючих особливостей регіонального туризму в кон-
тексті державного регулювання. Були сформовані такі завдання: визначити сучасний стан регіональних турис-
тичних ринків; з’ясувати основні переваги та недоліки діяльності туристичних регіональних центрів; синхроні-
зувати пріоритетність державних та регіональних інструментів регулювання туристичної діяльності регіону. 

Результати. Досліджено особливості функціонування регіональних туристичних ринків. Аргументова-
но, що державне регулювання туристичної діяльності охоплює три підходи: опосередкований, стимулюючий та 
стримуючий; деталізовано аспекти їх прояву в практичній діяльності. Зосереджено увагу на регулюючих процесах 
туристичної діяльності, яка є складним та багатогранним симбіозом методів та інструментів з багатьма еле-
ментами. Особлива увага приділяється модернізації та відтворенню матеріально-технічного базису туристич-
них об’єктів. Охарактеризовано існуючі ризики, які перешкоджають досягненню суспільного та економічного ефе-
кту туристичної діяльності. Чітко окреслено цілі та методи досягнення соціально-економічного ефекту 
туристичних регіональних ринків. 

Висновки. Теоретичний аналіз інструментів та методів регулювання туристичної активності є доволі 
широким та складним. Це передусім пов’язано із їх кількістю та різною ефективністю. Тому у регіональному 
управлінні туристичними процесами легко припуститися помилок, наслідки яких будуть катастрофічними. 

Туризм є тією сферою, що активізує відсталі регіони, в яких немає можливостей для розвитку сільського 
господарства, промисловості, тощо, що дає їм змогу сконцентруватися виключно на розбудові відповідної інфра-
структури та отримати визнання туристично-відпочинкової агломерації. Пізнавальний та виховний ефект 
туристичної діяльності впливатиме в майбутньому на усвідомлення раціональності та бережливості до обме-
жених туристично-рекреаційних ресурсів, які є об’єктом доходності туристичних об’єктів регіону. 

Ключові слова: регіональний туризм, туристичний розвиток, туристичний ринок, ринок туристичних 
послуг, туристи. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний туризм є перевагою будь-
якої стратегії регіонального розвитку і впли-
ває на функціонування суміжних галузей 
економіки: будівельної, готельно-ресторан-
ної, легкої промисловості, харчової промис-
ловості та сільськогосподарської галузі [4]. 

Однак чергові кризи, прояви тотальної 
пандемії в усіх країнах відчутно вплинули на 
всі сектори економіки, в тому числі прояви-
лися і на спаді споживання туристичного 
продукту. З огляду на те, що левову частку 
ВВП розвинутих країн отримують саме з ту-
ристичної галузі, процеси та інструменти її 
регулювання мають неабиякий теоретичний 
та практичний інтерес серед дослідників. Ре-
гулююча політика в першу чергу має поля-
гати у модернізації матеріально-технічних 
споруд та будівель, вдосконаленні якісних та 
кількісних туристичних послуг, збільшенні 

частки іноземних туристів та вдосконаленні 
інституційного середовища регіону. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питання регулювання регіонального 
туристичного ринку не є новим. Свої мірку-
вання та рекомендації з цього приводу висло-
влювало багато науковців: Ю. В. Тимчишин-
Чемерис, В. Ф. Семенов, В. І. Биркович, 
К.В. Павлов, О. М. Павлова, О.М. Стрішенець, 
В.В. Лагодієнко [2 ,3, 7, 8, 11, 12]. 

Формулювання цілей статті. Метою та 
завданням статті є різнобічний аналіз функ-
ціонуючих особливостей регіонального тури-
зму в контексті державного регулювання. 

Для реалізації мети дослідження було 
сформовано низку завдань: 

- визначити сучасний стан регіональ-
них туристичних ринків; 

- з’ясувати основні переваги та недоліки 
діяльності туристичних регіональних центрів; 
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- синхронізувати пріоритетність держа-
вних та регіональних інструментів регулю-
вання туристичної діяльності регіону. 

Для досягнення поставленої мети в 
статті використано не лише загально-наукові 
методи дослідження, а й спеціальні: аналізу 
та синтезу – для вивчення функціонування 
туризму в цілому та його окремих аспектів; 
регіональний – для дослідження функціону-
вання галузі в регіональному розвитку; еко-
номічного аналізу – при виявленні тенден-
цій, закономірностей та перспектив розвитку 
туризму; статистичний – для систематизації 
економіко-статистичної інформації про роз-
виток туризму; історичний – для дослідження 
становлення та розвитку туризму.  

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Однак регіональна системна узго-
дженість суб’єктів діяльності, в тому числі й 
туристичних, все більше підлягає змінам та 
перебудовам, реагуючи на внутрішні та зов-
нішні зміни, та потребує більш виважених та 
регіонально наближених важелів управління. 

Туристична галузь регіону сприяє соці-
ально-економічному розвитку регіону, націо-
нальній та глобальній економіці. Основними 
функціональними цілями туризму є: ство-
рення туристичного продукту та якісних ту-
ристичних послуг, функціонування регіона-
льних туристичних ринків (кластерів), 
формування відповідного адаптивного інсти-
туціонального середовища та залучення вну-
трішніх та зовнішніх туристів [10]. 

З огляду на взаємозалежність сфер та га-
лузей економіки, туристична діяльність охо-
плює широку класифікацію туристів (паса-
жири, користувачі авіаліній, пасажирських 
автобусів, потягів тощо). Але, на жаль, чисе-
льність зовнішніх (іноземних) туристів є в де-
сятки разів меншою, ніж внутрішніх спожи-
вачів туристичних послуг. Це пояснюється 
тим, шо за відсутності інвестицій діюча соціа-
льна та туристична інфраструктура далека 
від світових стандартів і норм. Крім того, іс-
нує низка вагомих внутрішніх причин для 
стримування інтересу з боку іноземних тури-
стів, а саме: низька якість туристичних пос-
луг, незадовільний стан рекреаційних видів 
туризму, однотипність туристичних послуг, 
недосвідченість кадрового забезпечення, ві-
зові, митні та інші в’їзні документальні обме-
ження. Все це без сумніву ускладнює процеси 
пошуку регулюючих інструментів туристич-
ної галузі. 

Раціональне використання туристич-
ного природно-рекреаційного потенціалу 
обумовлено передусім відсутністю узгодже-
них дій між державою та регіонами на 

законодавчому, фінансовому, інституцій-
ному та організаційному рівнях. Наріжним 
каменем регулювання туристичної галузі є 
з’ясування основних векторів діяльності між-
народних туристичних ринків та впрова-
дження їх в інтеграційну практику українсь-
ких регіонів. Доволі своєчасними та 
потрібними є напрями модернізації механіз-
мів регулювання регіональних туристичних 
ринків, які знаходяться в площині законодав-
чого, податкового, приватизаційного, інвес-
тиційного та інституціонального факторів. В 
першу чергу це стосується готельних та сана-
торно-курортних закладів, які потребують ін-
тенсивного відтворення, створення нових ро-
бочих місць, консумеризації культурних 
цінностей, додаткових капіталовкладень в 
фауну, флору та рекреаційний потенціал [5]. 

Розвиток туризму, як і будь-який секто-
ральний процес, має позитивні та негативні 
результати. Зокрема, негативні ефекти пе-
редбачають перевищення повноважень міс-
цевих органів влади, зважаючи на те, що не 
завжди інтереси певного регіону є співзвуч-
ними з інтересами держави. За умов не запро-
вадження негайних дій та інструментів на ма-
кроекономічному рівні туристична 
діяльність не принесе того екологічно-суспі-
льного ефекту, який очікується. Тобто, роб-
лячи акцент на закордонній та екологічній 
політиці, державні органи опосередковано 
все одно мають координувати сферу тури-
зму. 

Опосередкованість впливу з боку дер-
жави стосується наступних дій: 

- визначальне значення туризму в полі-
тиці розвитку держави та регіонів (інвести-
ційне заохочення, стабільність ринкової еко-
номіки, формування відповідного 
споживчого кошику); 

- ефект туристичної діяльності на зако-
рдонну політику держави; 

- місце та результативність туризму у со-
ціальній сфері регіону; 

- взаємозалежність туристичної діяльно-
сті у формуванні національного платіжного 
балансу; 

- професійна освіченість населення; 
- активізація соціально-економічної ак-

тивності відсталих регіонів країни. 
Водночас туристична діяльність будь-

якого регіону потребує допомоги з боку дер-
жави: 

- економічні та технічні можливості ін-
фраструктурного забезпечення на держав-
ному рівні чинять вплив на привабливість 
або навпаки для іноземного туриста туристи-
чного продукту регіону; 
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- велика капіталомісткість та імпортоза-
лежність інвестиційних вкладень зазвичай є 
короткостроковою, однак ризикованою; 

- міжгалузевий характер туристичної ді-
яльності та структури туристичного сектору 
свідчить про практичну співзвучність усіх га-
лузей та секторів економіки регіону; 

- нормативно-правовий супровід функці-
онування регіональних туристичних ринків; 

- в’їзні особливості та їх неформальний 
характер є компетенцією державних фінан-
сових органів. 

Загалом, слід виділити ряд підходів, які 
визначають вплив та бажання держави спри-
яти діяльності: опосередкований, стримую-
чий та стимулюючий. Стримуючий підхід пе-
редбачає, що держава у міру свого розвитку 
та геополітичних інтересів не готова до зовні-
шніх туристів. Державні традиції, норми та 
переконання в даному випадку перешкоджа-
ють туристичним інтересам, що проявля-
ється в обмеженні контакту власних грома-
дян з іноземцями [1]. 

Регулювання власне системи туристич-
ної діяльності є процесом складним та багато-
гранним та має низку важливих елементів, се-
ред яких: 

- вивчення кон’юнктури туристичного 
ринку; 

- планування регіонального туристич-
ного розвитку; 

- модернізація туристичної інфраструк-
тури регіону; 

- кадрове забезпечення кваліфікова-
ними фахівцями в сфері туризму; 

- функціонування регіонального турис-
тичного ринку; 

- формування сприятливого конкурен-
тоспроможного середовища для розвитку ту-
ризму; 

- прогнозування результатів туристич-
ної політики та очікування ретроспективних 
результатів. 

Поверхневе вивчення кон’юнктури ту-
ристичного ринку регіону може спотворити 
реальну картину та нечітко сформулювати 
цілі туристичної діяльності. Тому докладний 
аналіз чинників зовнішнього то внутріш-
нього впливу на регіональний туристичний 
ринок є важливим та вимагає об’єктивних та 
динамічних заходів реального регулювання. 

Однак, реалізувати здійснення таких 
досліджень є клопіткою справою. Зазвичай 
проявляються конфлікти між господарською 
діяльністю та регіональним туристичним ри-
нком, в основному в тих регіонах, які є багат-
шими на туристично-рекреаційні ресурси. 

Централізовані органи регулювання ту-
ристичної активності покликані стимулю-
вати та забезпечувати господарський розви-
ток господарський функцій регіону. 
Комплексною метою досягнення намічених 
цілей є прогноз впливу туризму на соціальну, 
економічну, законодавчу та культурну полі-
тику регіону. 

Модернізація туристичної інфраструк-
тури регіону є складним та багатовекторним 
завданням і характеризується значною капі-
таломісткістю, що викликано високою елас-
тичністю туристичного попиту та високою 
конкурентоспроможністю регіонального ту-
ристичного ринку. 

Кадрове забезпечення кваліфікованими 
фахівцями у сфері туризму обумовлює поси-
лення освітньої та науково-дослідної інститу-
ційних позицій. Особливий акцент в цьому 
робиться на потоки іноземних туристів, оскі-
льки, окрім професійних знань та навичок, 
необхідне володіння іноземної мови. На разі 
держава лише залучена до фінансування під-
готовки фахівців в освітніх закладах, але весь 
акцент робиться за межами суб’єктів госпо-
дарської діяльності, що в багатьох випадках 
суперечить мотивації до їх існування. 

Стратегією розвитку туристичної галузі 
є створення відповідних правових та економі-
чних предметів для діяльності регіональних 
туристичних ринків. Зокрема, актуальним на 
сьогодні є так звана туристична консумериза-
ція, під якою варто розуміти інвестиційну 
спрямованість регіональних туристичних 
підприємств з просування власного туристи-
чного продукту. В межах цілеспрямованої по-
літики застосовується широке інформаційне 
розповсюдження, презентація, маркетингові 
інструменти з вдосконалення якісних та кіль-
кісних ознак та переваг самого туристичного 
продукту. 

Функціонування регіонального турис-
тичного ринку обумовлює щоденну діяль-
ність з надання туристичних послуг 
суб’єктами господарювання в межах видів ту-
ристичних послуг для забезпечення відтво-
рення успішної підприємницької та туристи-
чної діяльності. 

Формування сприятливого конкуренто-
спроможного середовища розвитку туризму 
охоплює вивчення результатів туристичної 
спрямованості середовища, регіональної вза-
ємодії між туристичними суб’єктами, попи-
том та пропозицією, наявними туристично-
рекреаційним потенціалом та рівнем інсти-
туційного забезпечення даного ринку [9]. 

Прогнозування результатів туристич-
ної політики та очікування ретроспективного 
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ефекту являє собою формування світогляд-
ного майбутнього розвитку подій, що є надій-
ною складовою туристичної політики зага-
лом. Оскільки будь-яка підприємницька 
діяльність включає в себе необхідність корот-
кострокового та довгострокового прогнозу-
вання збуту, споживання, виробництва про-
дукції при охопленні конкретного елементу 
споживачів та розвиненому конкурентному 
середовищі, може виникнути така ситуація, 
за якої інструментарій туристичної політики 
видозмінює виробничу та споживацьку стру-
ктуру, що обумовлює подальше врахування 
ризиків у передбаченні підприємницької дія-
льності. До існуючих ризиків регіональних 
туристичних ринків слід віднести: 

- суспільно-політичні, що пов’язані зі 
зміною суспільного устрою та політичною си-
туацією, яка склалася в державі; 

- економічні (купівельно-спроможний 
попит, інвестиційні можливості підприємств, 
сальдо торгівельно-платіжного балансу); 

- адміністративні (акти, закони про під-
приємницьку діяльність, про функціону-
вання суб’єктів туристичної галузі, обме-
ження, податкові інструменти, тощо); 

- регіональні (конкурентна ситуація ре-
гіону, цінова політика послуг, здатність регі-
ону до туристично-рекреаційної активності, 
стан інституційного забезпечення); 

Поставлені цілі туристичної політики 
неможливо досягти без запровадження спеці-
альних засобів. Їх кількість є доволі великою. 
Задля чіткого впровадження елементів про-
гнозування поведінки регіональних туристи-
чних ринків слід виділити та синхронізувати 
існуючі ризики туристичної діяльності та за-
пропонувати напрями для їх зменшення або 
вирішення. Але слід зазначити, що прогнозу-
ючі аспекти мають універсальний характер та 
не можуть застосовувати конкретні або спеці-
альні інструменти [4]. 

Для прикладу, податкова політика, яка 
обумовлює конкретну ставку оподаткування, 
має подвійні наслідки. В’їзні формальності та 
обмеження відвідування іншої держави інозе-
мними туристами мають опосередкований 
вплив на витрати, якщо вони мають лібераль-
ний характер, то зможуть стимулювати про-
позицію. Інструменти туристичного регулю-
вання, які є співзвучними з загальними 
інтересами держави та регіону, включають в 
себе: правові, економічно-фінансові, адмініс-
тративно-організаційні. 

Адміністративно-організаційні інстру-
менти регламентують правила та норми 

поведінки суб’єктів туристичної діяльності. 
Їх цілі полягають в наступному: 

- створення товарно-грошового середо-
вища на регіональному ринку; 

- досягнення балансу попиту та пропо-
зиції; 

- активізація розвитку відсталих регіо-
нів; 

- розширення міжгалузевої мережі на-
дання суміжних послуг; 

- регулювання грошових відносин зов-
нішніх зносин з рештою світу; 

- реалізація зовнішньої політики; 
- координація зусиль в секторах куль-

тури, охорони здоров’я, соціальної політики, 
тощо. 

Правові інструменти охоплюють функ-
ціонування дуже багатьох дотичних сфер ре-
гіону. До регламентованих аспектів цього на-
прямку слід віднести: 

- правила та норми туристичної місце-
вості; 

- правила про консолідацію, категориза-
цію готельного обслуговування; 

- умови та обмеження переміщення іно-
земних туристів; 

- умови та особливості виїзду внутріш-
ніх жителів за кордон на відпочинок. 

Економіко-фінансові інструменти охоп-
люють прямі та непрямі методи стримування 
або стимулювання підприємницької актив-
ності туристичних суб’єктів регіону. До них 
слід віднести; ціни, податки, особливості ва-
лютних, імпортних та експертних обме-
жень [6]. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, теоретичний аналіз ін-
струментів та методів регулювання туристи-
чної активності є доволі широким та склад-
ним. Це передусім пов’язано із їх кількістю та 
різною ефективністю. Тому при регіональ-
ному управлінні туристичними процесами 
легко припуститися помилок, наслідки яких 
будуть катастрофічними. Туризм є тією сфе-
рою, яка активізує відсталі регіони, в яких не-
має необхідних умов для розвитку сільського 
господарства, промисловості, тощо, що надає 
їм можливість сконцентруватися виключно 
на розбудові відповідної інфраструктури та 
отримати визнання туристично-відпочинко-
вої агломерації. Пізнавальний та виховний 
ефект туристичної діяльності впливатиме в 
майбутньому на усвідомлення раціонально-
сті та бережливості до обмеження туристи-
чно-рекреаційних ресурсів як об’єкту доход-
ності туристичних об’єктів регіону. 
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Abstract. 
Sarkisyan H. General characteristics of regional tourist markets of Ukraine. 
Introduction. Modern tourism is an advantage of any regional development strategy and has an impact on the 

functioning of related sectors of the economy: construction, hotel and restaurant, light industry, food industry and 
agriculture. However, the next crises, manifestations of a total pandemic in all countries have significantly affected all 
sectors of the economy, including the decline in tourism product consumption. However, the regional systemic coherence 
of actors, including tourism, is increasingly subject to change and restructuring in response to internal and external 
changes, and requires more balanced and regionally close levers of governance. 

The purpose of the article is a comprehensive analysis of the functioning of regional tourism in the context of state 
regulation. The following tasks were formed: to determine the current state of regional tourist markets; to find out the main 
advantages and disadvantages of the regional tourist centers; to synchronize the priority of state and regional instruments 
for regulating the tourist activity of the region. 

Results. Peculiarities of functioning of regional tourist markets are investigated. It is argued that state regulation 
of tourism covers three approaches: indirect, stimulating and deterrent; aspects of their manifestation in practice are 
detailed. The focus is on the regulatory processes of tourism, which is a complex and multifaceted symbiosis of methods and 
tools with many elements. Particular attention is paid to the modernization and reproduction of the material and technical 
base of tourist facilities. The existing risks that hinder the achievement of social and economic effect of tourist activity are 
characterized. The goals and methods of achieving the socio-economic effect of tourist regional markets are clearly outlined. 

Conclusions. The theoretical analysis of tools and methods of regulating tourist activity is quite broad and complex. 
This is primarily due to their number and varying efficiency. Therefore, in the regional management of tourism processes 
it is easy to make mistakes, the consequences of which will be dramatic. 

Tourism is an area that activates backward regions where there are no opportunities for the development of 
agriculture, industry, etc., which allows them to focus exclusively on building the appropriate infrastructure and gain 
recognition as a tourist and recreational agglomeration. The cognitive and educational effect of tourism will in the future 
affect the awareness of the rationality and frugality of the limited tourist and recreational resources, which are the object of 
profitability of tourist facilities in the region. 

Keywords: regional tourism, tourist development, tourist market, market of tourist services, tourists. 
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