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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки 

України зумовили перерозподіл прав власності на засоби виробництва й 

становлення нових організаційно-правових форм господарювання сільського-

сподарських підприємств в умовах різноукладності. Водночас системна 

недосконалість і незавершеність цих змін формують передумови для стримування 

розвитку сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм, 

обмежують ефективність їх виробничо-господарської діяльності, ускладнюють 

можливості забезпечувати належний рівень конкурентоспроможності та 

здійснювати розширене відтворення аграрного виробництва в умовах 

різноукладності. Ситуацію загострюють такі чинники, як лібералізація торговельно-

економічних відносин на аграрному ринку, посилення конкурентної боротьби за 

доступ до матеріальних ресурсів, поглиблення соціально-економічних 

суперечностей розвитку аграрного сектору економіки. Вищенаведені фактори 

вказують на доцільність обґрунтування теоретико-методологічних і прикладних 

засад процесу активізації розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності, враховуючи специфіку функціонування конкретної організаційно-

правової форми господарювання. 

Доцільність перегляду традиційних підходів стосовно забезпечення 

ефективного розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств посилюється також в умовах невизначеності перспективних системних 

параметрів становлення й функціонування ринку обігу земель сільськогосподар-

ського призначення, безперервного процесу впровадження досягнень науково-

технічного прогресу в практику аграрного виробництва, інноваційної техніко-

технологічної модернізації стратегічних бізнес-процесів суб’єктів господарювання, 

тотальної інформатизації міжгалузевих економічних відносин. Відтак вирішення 

проблеми забезпечення ефективного розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств потребує їх адаптації до змін на основі 

використання науково-обґрунтованого організаційно-економічного інструментарію. 

Окремі аспекти дослідження розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств висвітлено у працях таких вітчизняних і 

зарубіжних учених, як В. Андрійчук, І. Баланюк, П. Березівський, О. Бородіна, 

В. Брус, Ю. Губені, О. Єрмаков, Г. Запша, В. Зіновчук, Ю. Лопатинський, Е. Остром, 

П. Пуцентейло, Б. Річмонд, Л. Романова, В. Россоха, М. Малік, П. Матковський, 

В. Месель-Веселяк, П. Саблук, Л. Сас, М. Сахацький, І. Свиноус, А. Стельмащук, 

С. Терещенко, В. Трегобчук, О. Фролова, Г. Черевко, Ш. Шаріпов, М. Шульський, 

В. Юрчишин, В. Якубів, І. Яців та ін.  

Попри велику кількість науково-методологічних розробок учені недостатньо 

уваги приділили вивченню особливостей впливу умов різноукладності на розвиток 

організаційно-правових форм господарювання сільськогосподарських підприємств. 

Практично недослідженими залишаються питання взаємодії сільськогосподарських 

підприємств та об’єднаних територіальних громад. Недостатньо результативними є 

механізми та інструменти підвищення ефективності розвитку організаційно-
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правових форм сільськогосподарських підприємств. Необхідність вирішення цих 

питань обумовлює актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника”, зокрема за такими темами: 

“Розробка організаційно-економічного механізму удосконалення функціонування 

виробничо-господарських структур регіону” (номер державної реєстрації 

0111U000875, 2011–2020 рр.), де автором зроблено аналіз діяльності організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності; 

“Розробка і обґрунтування соціально-економічного та організаційно-управлінського 

механізму збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат” 

(номер державної реєстрації 0113U004332, 2012–2020 рр.), у межах якої автором 

здійснено прогнозування показників розвитку сільськогосподарських підприємств 

на перспективу; “Моделювання процесів управління в соціально-економічних 

системах” (номер державної реєстрації 0113U005083, 2014–2023 рр.), де автором 

запропоновано прогнозування основних показників розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств до 2030 р.; “Розробка 

теоретичних та прикладних аспектів управління соціально-економічним розвитком 

регіону” (номер державної реєстрації 0111U007667, 2012–2021 рр.), де автором 

здійснено порівняльний аналіз діяльності фермерських господарств.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методологічних засад і розробка прикладних підходів для активізації 

розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності.  

Відповідно до обраної мети було поставлено такі завдання:  

– розкрити теоретичну сутність сільськогосподарського укладу як соціально-

економічної категорії; 

– визначити чинники становлення та розвитку укладів у сільському 

господарстві; 

– поглибити методологічні основи дослідження розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності; 

– сформувати модель впливу складових виробничо-господарської діяльності 

на очікувані результати функціонування сільськогосподарських підприємств; 

– запропонувати методичний підхід до аналізу ефективності функціонування 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання;  

– виявити взаємозв’язок між діяльністю сільськогосподарських підприємств 

та розвитком об’єднаних територіальних громад (ОТГ); 

– встановити основні перешкоди ефективного розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств; 

– розробити пропозиції щодо вдосконалення системи інституційного 

забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств; 

– запропонувати заходи щодо покращення матеріально-технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств;  
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– обґрунтувати внутрішній економічний механізм розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств різних організаційно-правових форм; 

– визначити пріоритетні напрями диверсифікації діяльності організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності; 

– скласти прогноз основних показників розвитку організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств; 

– розробити механізм трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності;  

– запропонувати заходи щодо стимулювання розвитку кооперації та інтеграції 

сільськогосподарських підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку різних організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності в аграрному 

секторі економіки. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і 

прикладних аспектів, що пов’язані з забезпеченням ефективного розвитку 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є діалектичний 

метод пізнання, концептуальні положення, викладені у працях вітчизняних і 

зарубіжних учених з питань розвитку підприємств, сукупність загальних і 

спеціальних методів наукового пізнання, комплексне використання яких 

забезпечило обґрунтування теоретико-методологічних і прикладних підходів щодо 

розвитку різних організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в 

умовах різноукладності.  

У процесі дисертаційного дослідження застосовано методи: абстрактно-

логічний – для розкриття сутності організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств та формування узагальнень; індукції та дедукції – для 

систематизації, аналізу й узагальнення фактів та розробки рекомендацій щодо 

ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах конкурентного 

середовища; системного підходу – для вивчення умов, факторів та обставин, які 

комплексно впливають на розвиток організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності; статистико-

економічний метод – проведено збір даних, обробку, табличне та графічне 

представлення отриманих результатів про діяльність сільськогосподарських 

підприємств; соціологічний метод – для верифікації даних щодо впливу 

сільськогосподарських підприємств на розвиток об’єднаних територіальних громад; 

метод системного аналізу із застосуванням комп’ютерної програми STELLA – для 

прогнозування на перспективу результативних показників діяльності 

сільськогосподарських підприємств залежно від їх ресурсного забезпечення; метод 

групування – при диференційованому розподілі організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств за критеріальними ознаками; графічний  метод 

– для наочного висвітлення результатів наукового дослідження та ін. 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є нормативно-правові акти 

органів державної влади, офіційні статистичні дані Державної служби статистики 
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України, дані звітності сільськогосподарських підприємств, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених з досліджуваної проблематики, результати 

анкетних опитувань, а також особисті спостереження автора.  

Наукова новизна одержаних результатів стосується розроблених теоретико-

методологічних і прикладних підходів для системного вирішення проблеми 

активізації розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств в умовах різноукладності. Основні положення, що визначають наукову 

новизну дисертації, такі: 

уперше: 

– розроблено модель впливу складових виробничо-господарської діяльності 

на очікувані результати функціонування сільськогосподарських підприємств, яка на 

наукових засадах розкриває дію ринкового середовища та інших чинників на попит, 

пропозицію, цінову кон’юнктуру, що дозволяє скорегувати виробничі плани 

підприємства та конкретизувати комплекс заходів, спрямованих на досягнення 

певної мети в майбутньому;  

– обґрунтовано механізм трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності, що складається з 

таких функціональних компонентів: 1) інформаційно-аналітичного інструментарію 

(моніторинг економічного середовища, верифікація та систематизація 

інформаційних даних, встановлення істотних закономірностей і взаємозв’язків, 

формування інформаційного базису прийняття управлінських рішень); 2) проектно-

апробаційного апарату (проектування перспективного плану трансформації 

сільськогосподарських підприємств, пілотне тестування цільового проекту 

пропонованих змін організаційно-правової форми господарювання, корегування 

проекту трансформації підприємств); 3) імплементаційно-постановчого блоку 

(формування інноваційних структур сільськогосподарських підприємств, 

забезпечення послідовності та узгодженості впровадження цільових змін, 

мінімізація конфліктного середовища в процесі трансформації, збалансування 

повноважень, обов’язків і відповідальності у розрізі структурних складових нової 

організаційно-правової системи); 

удосконалено:  

– тлумачення поняття “уклад”, що позиціонується як складна соціально-

економічна виробничо-господарська система розвитку типів господарювання, для 

якої властиві цільові призначення, функціональні особливості та специфічні 

механізми регулювання, що в сукупності визначають параметри функціонування 

аграрного сектору економіки, формування зайнятості в сільській місцевості й 

становлення засад раціонального природокористування в контексті забезпечення 

стійкого економічного зростання та збалансованого розвитку сільських територій; 

– обґрунтування концептуального підходу до становлення та розвитку укладів 

у сільському господарстві на засадах ідентифікації відповідних чинників, а саме: 

історичних, законодавчих, політичних, наукових, соціально-економічних та 

організаційних. Визначено стратегічну роль у процесі формування укладів у 

аграрній сфері соціально-економічних та організаційно-інституціональних чинників 

(перші орієнтовані на підтримку розширеного відтворення, диверсифікацію 



5 

аграрного виробництва та узгодження соціально-економічних інтересів суб’єктів 

господарювання на сільських територіях, а другі – забезпечують трансформацію й 

розвиток відносин власності на засоби виробництва); 

– методологічний апарат дослідження розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності, що складається з 

таких компонентів, як: комплекс методологічних засад, цілісний інструментарій 

наукових і спеціальних методів наукового пізнання; сукупність методичних підходів 

до організації дослідження та збалансовані принципи забезпечення достовірності 

результатів останнього, використання яких забезпечило можливість проведення 

системного аналізу виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств; визначення основних бар’єрів розвитку; ідентифікація незадіяних 

ресурсних резервів; обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку 

сільськогосподарських підприємств; 

– методичний підхід до обґрунтування внутрішнього механізму розвитку 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, який, на відміну 

від існуючих, передбачає формалізацію з двох функціональних блоків, а саме: 

управління розвитком та елементів забезпечення розвитку, комплексна взаємодія 

яких передбачає трансформацію вхідних ресурсів у цільові результати виробничо-

господарської діяльності в контексті здійснення техніко-технологічного 

переоснащення, покращення інвестиційної підтримки, диверсифікації виробництва, 

стимулювання соціального розвитку та створення умов для екологічної безпеки 

підприємств; 

– організаційно-економічний інструментарій стимулювання розвитку 

кооперації та інтеграції сільськогосподарських підприємств, що диференціює 

пріоритетні напрями інтеграційних процесів залежно від організаційно-правової 

форми господарювання цих підприємств і передбачає стратегічне спрямування на 

покращення програмування інтеграційних процесів, розбудову інфраструктурної 

підтримки агробізнесу, вдосконалення фінансового забезпечення кооперації та 

інтеграції, формування сприятливого бізнес-середовища на селі, розвиток кадрового 

персоналу підприємств, підвищення інформаційно-консультаційного забезпечення 

інтеграційних процесів, реструктуризацію маркетингової політики підприємств, 

зменшення ірраціонального впливу неформальних інститутів на розвиток інтеграції 

та кооперації; 

набули подальшого розвитку:  

– методичний підхід до забезпечення ефективного функціонування 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності, що базується на застосуванні програми системної динаміки, 

спрямованої на безпосереднє моделювання прогнозних параметрів розвитку цих 

підприємств у часовому вимірі та дає змогу відслідковувати залежність між 

змінними, зокрема тими, які мають вагомий вплив на обсяги виробництва продукції 

сільського господарства; 

– методичний інструментарій дослідження взаємозв’язку між діяльністю 

сільськогосподарських підприємств та розвитком об’єднаних територіальних 

громад, що передбачає поєднання засобів SWOT-аналізу та експертного 
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оцінювання, комплексне використання яких забезпечує верифікацію вхідних даних 

дослідження та можливість виявляти ступінь взаємозалежностей між процесами, які 

складно виміряти; 

– наукові обґрунтування заходів стосовно покращення системи 

інституційного забезпечення розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств, що передбачають доцільність агрегування цієї 

системи з таких функціональних блоків: соціально-спрямовуючого, методології 

державного впливу, конкурентних відносин, фінансового, самореалізації й 

самоврядування, а також нормативно-правового, ефективна взаємодія яких має бути 

спрямована на імплементацію механізмів задоволення базових інтересів усіх 

учасників аграрного виробництва з одночасним досягненням стратегічних 

пріоритетів стимулювання розвитку сільськогосподарських підприємств як на 

державному, так і місцевому ієрархічних рівнях управління; 

– засоби покращення матеріально-технічного забезпечення організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств, що, на відміну від існуючих, 

передбачають такі функціональні компоненти, як: планування матеріально-технічної 

бази, активізація інвестиційної підтримки матеріально-технічного переоснащення, 

посилення інноваційної спрямованості виробничих потужностей, розвиток 

фінансово-кредитної інфраструктури оновлення матеріально-технічної бази, 

збалансоване бюджетування витрат на обслуговування сільськогосподарської 

техніки та інтенсифікація виробничо-господарських процесів; 

– обґрунтування пріоритетних напрямів диверсифікації діяльності 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, якими є: певні 

аспекти у розвитку рослинництва – вирощування нішевих культур, які стають 

товарними одиницями для експортних потреб та мають високу рентабельність; 

упровадження інноваційних технологій у виробництво; активна співпраця з 

мережами супермаркетів; активізація несільськогосподарських видів діяльності; 

диверсифікація виробничо-технологічних процесів; пошук нових джерел 

формування ресурсної бази; 

–  сутнісні положення щодо розвитку організаційно-правових форм сільсько-

господарських підприємств, що дало змогу встановити основні перешкоди у їх 

розвитку, до яких належать: несприятливе кредитування підприємств, недосконале 

оподаткування, низька інвестиційна привабливість сільського господарства, 

незадовільна технічна оснащеність підприємств, невідповідність цін на промислову 

та сільськогосподарську продукцію.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

теоретико-методологічних і прикладних рекомендацій у практичній діяльності орга-

нів державної влади для розробки державних програм активізації процесів розвитку 

аграрного виробництва, а також у виробничо-господарській діяльності сільськогос-

подарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання з 

метою підвищення ефективності їх функціонування в умовах різноукладності. 

Сформовані за результатами дослідження рекомендації автора щодо 

покращення економічних показників роботи сільськогосподарських підприємств 

використано у роботі Івано-Франківської обласної державної адміністрації при 
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розробці “Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки” (довідка 

№ 1349/0/2-18/01-116 від 21.12.2018 р.). 

Пропозиції стосовно вдосконалення системи управління на сільськогосподар-

ських підприємствах для забезпечення їх прибутковості використовуються 

управлінням регіональної політики Херсонської обласної державної адміністрації 

(довідка № 1357-01-04/0/18/344-20-161 від 14.02.2019 р.). Методичний підхід до 

прогнозування чистого прибутку в організаційно-правових формах сільсько-

господарських підприємств використано у роботі Вінницької обласної державної 

адміністрації (довідка № 01.01-51/3577 від 18.06.2019 р.).  

Пропозиції автора, які стосуються забезпечення розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств у конкурентному середовищі, 

використовуються у роботі Жовківської районної державної адміністрації 

Львівської області (довідка № 02-36/738 від 11.06.2019 р.). 

Напрацювання автора щодо підвищення економічної ефективності діяльності 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств та відродження 

сільськогосподарського виробництва схвалені та будуть використані при 

удосконаленні Плану соціально-економічного розвитку Брошнів-Осадської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

(довідка № 518 від 11.12.2018 р.). Пропозиції автора щодо впливу форм 

господарювання на розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад 

використовувались Долматівською сільською радою Голопристанського району 

Херсонської області (довідка № 1446 від 04.07.2019 р.).  

Результати дослідження щодо організації планування діяльності,  виявлення 

індивідуального потенціалу керівника підприємства як фактора, що впливає на 

результативність діяльності підприємства, використовуються в практичній 

діяльності фермерського господарства “Ігоря Гунчака” Рогатинського району Івано-

Франківської області (довідка № 6 від 18.09.2018 р.).  

Наукові розробки з питань формування та удосконалення організаційних форм 

економічних взаємовідносин між підприємствами в агропромисловому секторі 

економіки запроваджуються у діяльності приватного агропромислового 

підприємства “Фортуна” Заліщицького району Тернопільської області (довідка № 8 

від 24 жовтня 2018 р.). Пропозиції з питань стратегічних напрямів розвитку 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності знайшли застосування 

у приватному фермерському господарстві “Поточище” Городенківського району 

Івано-Франківської області (довідка № 162 від 17.12.2018 р.).  

Результати дослідження, які стосуються наукових розробок інноваційно-

інвестиційного, кадрового, інфраструктурного забезпечення, державної підтримки 

та коопераційної взаємодії, були використані у роботі фермерського господарства 

“Новий рівень 2006” Тячівського району Закарпатської області (довідка № 24 від 18 

листопада 2019 р.). 

Теоретичні та методичні результати дисертаційного дослідження 

використовуються у навчальному процесі ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” під час викладання дисциплін “Основи 



8 

наукових досліджень в обліку”, “Методологія та організація наукових досліджень”, 

“Планування діяльності підприємства”, “Основи бізнесу” (довідка № 01-23/136 від 

15.07.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

працею. Наукові положення, результати, висновки і пропозиції, що виносяться на 

захист, належать автору особисто та відображають його внесок у теорію, мето-

дологію і практику розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств. Із наукових праць, які опубліковані у співавторстві, використано лише 

ті ідеї та положення, які є результатом власних досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження виголошувалися та одержали схвалення на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: “Аграрна наука та 

освіта в умовах євроінтеграції” (Кам’янець-Подільський, 2019 р.); “Advances of 

Science: Proceedings of articles the international scientific conference” (Czech Republic, 

Karlovy Vary, 2019); “Сільські території України: стан і перспективи” (Львів, 

2019 р); “Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти” (Дубляни, 2019 р.); “Наука і освіта в інтелектуально-

інноваційному розвитку суспільства” (Бережани, 2019 р.); “Перспективні форми 

організації господарської діяльності на селі” (Київ, 2019 р.); “Ефективність 

функціонування сільськогосподарських підприємств” (Львів, 2019 р.); “Соціально-

економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення” 

(Бережани, 2018 р.); “Ефективність функціонування сільськогосподарських 

підприємств: Проблематика 2018 р.: Сільськогосподарські підприємства України в 

умовах агропромислової інтеграції” (Львів, 2018 р.); “Покуття – колиска 

українського національного державотворення” (Тисмениця, 2018 р.); “Обліково-

аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки (Львів, 2018 р.); 

“Сучасні тенденції в економіці та управлінні” (Запоріжжя, 2017 р.); “Економічний 

потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми 

відтворення” (Львів, 2017 р.); “Прогнозування та моделювання соціально-

економічних процесів сьогодення” (Київ, 2017 р.); “Інвестиційно-інноваційні засади 

розвитку національної економіки в ринкових умовах” (Ужгород-Мукачево, 2015 р.); 

“Розвиток агропромислового виробництва і сільських територій України в умовах 

децентралізації державного управління” (Одеса, 2015 р.); “Актуальні проблеми 

розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації 

економіки” (Івано-Франківськ, 2013 р.); “Соціально-економічний розвиток і якість 

життя населення регіону” (Івано-Франківськ, 2013 р.), “Strategiczne pytania światowej 

nauki – 2008” (Przemyśl, 2008 р.), “Predni vedecke novinki – 2008” (Praha, 2008 р.); 

“Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на 

основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова 

інтеграції країни в світове співтовариство” (Тернопіль, 2007 р.). 

Публікації. За результатами наукових досліджень автором опубліковано 

72 наукових праці у тому числі: 5 монографій (1 одноосібна та 4 колективних), 

45 наукових статей (з них 40 – у фахових наукових виданнях України,  5 наукових 

статей – у наукових періодичних виданнях інших держав, у тому числі 3 публікації у 
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виданнях, включених до науко метричної бази SCOPUS); 21 публікація в матеріалах 

конференцій; одна публікація в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій – 

68,7 друк. арк., у тому числі особисто автору належить 47,49 друк. арк. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисертаційна 

робота викладена на 563 сторінках комп’ютерного тексту, основний її текст займає 

427 сторінок. Вона містить 34 таблиці, 66 рисунків, 19 додатків. Список 

використаних джерел налічує 463 найменування на 48 сторінках. Додатки займають 

86 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, представлено 

мету та завдання наукового дослідження, наведено наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів, вказано апробацію наукового дослідження та 

висвітлено особистий внесок автора. 

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження розвитку 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності» досліджено теоретичні засади сільськогосподарського укладу, 

визначено чинники становлення та формування останнього, обґрунтовано сутність 

та передумови розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств в умовах різноукладності.  

Трансформаційні процеси розвитку національної економіки об’єктивно 

зумовили формалізацію моделі різноукладності вітчизняного сільського 

господарства, що визначає параметри та розподіл відносин власності на засоби 

виробництва між учасниками аграрного виробництва. На основі дослідження 

існуючих наукових підходів систематизовано трактування та визначення поняття 

укладу крізь призму таких поглядів: 1) сукупність об’єктивних складних соціально-

економічних процесів; 2) історична ретроспектива розвитку виробничо-

господарських відносин; 3) спосіб упорядкування виробничо-господарського 

процесу; 4) система відносин власності на засоби виробництва у процесі 

господарювання; 5) специфічний тип (форма) організації виробничо-господарської 

діяльності.  

Формалізація пріоритетної моделі становлення сільськогосподарського укладу 

відбувалася з урахуванням ретроспективних особливостей конкретного історичного 

періоду організації відносин власності на засоби виробництва.  

Автором запропоновано наступне трактування дефініції 

“сільськогосподарський уклад”: це складна соціально-економічна система розвитку 

типів господарювання, якій притаманні диференційовані цілі, галузеві особливості 

та специфічні засоби регулювання, що зумовлює формалізацію виробничо-

господарських параметрів виробництва в сільському господарстві, організації 

зайнятості в аграрному секторі та становлення засад раціонального 

природокористування з метою забезпечення зрівноваженого розвитку сільських 

територій. Формулювання цього визначення здійснене на основі опрацювання 

існуючих наукових поглядів та систематизації базових елементів поняття. 
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На становлення та розвиток укладів у сільському господарстві впливає 

система взаємопов’язаних чинників, серед яких: історичні, законодавчі, політичні, 

наукові, соціально-економічні, інституціональні та організаційні. Агрегована 

взаємодія цих чинників структурує засади організації відносин власності на засоби 

виробництва, визначає параметри та масштаби господарювання, забезпечує 

узгодження інтересів між основними суб’єктами аграрного виробництва, 

організовує процес ведення конкурентної боротьби за ресурси в ринковому 

середовищі. 

Умови різноукладності аграрного сектору економіки об’єктивно обумовлюють 

диференціацію суб’єктності організаційних виробничо-господарських структур, для 

яких властиві такі спільні характеристики, як: об’єднання людей з метою досягнення 

поставлених цілей; процес, що забезпечує ефективне функціонування 

організаційних структур з урахуванням адекватних вимог аграрного ринку; чіткі 

структурні засади ієрархії розподілу повноважень, обов’язків і відповідальності. 

Таким чином, формування організаційної структури, розвиток якої спрямований на 

налагодження ефективної виробничо-господарської діяльності, формування 

соціального діалогу в прийнятті управлінських рішень та спільний обмін 

інформацією в процесі господарювання залежать від об’єднання осіб, що мотивовані 

спільними інтересами на засадах ієрархічного розподілу повноважень, обов’язків і 

відповідальності. 

Інституційний базис аграрного сектору економіки визначає параметри 

структуризації його суб’єктності за основними організаційно-правовими формами 

господарювання, що представлені різними типами сільськогосподарських 

підприємств, базовим функціональним елементом організації відносин яких є 

збалансування та узгодження соціально-економічних мотивів учасників аграрного 

виробництва. Розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств залежить від тенденцій, що визначають вектор руху економічних 

процесів та формують економічні показники на перспективу, оскільки відображають 

економічні очікування в аграрному секторі економіки відповідно до встановлених 

стійких співвідношень, взаємозалежностей, властивостей та ознак. Розвиток 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств забезпечує 

реалізацію таких функцій: виробничо-господарської (нарощування обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції, покращення якості останньої та 

раціональне використання природних ресурсів у процесі виробництва), економічної 

(узгодження базових економічних інтересів між усіма суб’єктами аграрного 

виробництва), управлінської (забезпечення управлінсько-координаційної підтримки 

на всіх етапах виробничо-господарської діяльності) та соціальної (задоволення 

базових інтересів селян, формування людського капіталу на селі, підвищення рівня 

та покращення якості життя сільського населення). 

Кількісні та якісні параметри розвитку організаційно-правових форм 

господарювання сільськогосподарських підприємств залежать від комплексного 

впливу таких передумов, як: інституційно-законодавча основа регулювання 

відносин власності в сільському господарстві, прикладні засади реалізації державної 

аграрної політики, нерозвиненість банківсько-фінансової системи в аграрній сфері, 
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техніко-технологічна занедбаність організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств, недостатній рівень ліквідності та обмеженість ресурсного 

забезпечення цих підприємств. 

У другому розділі «Методологічні та методичні основи дослідження 

розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в 

умовах різноукладності» поглиблено методологічні засади дослідження розвитку 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання, сформовано модель впливу складових виробничо-господарської 

діяльності на очікувані результати функціонування підприємств, запропоновано 

методичний підхід до аналізу ефективності розвитку цих підприємств.  

Організація дослідження розвитку організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств в умовах різноукладності потребує формування адекватної 

методологічної основи. На основі опрацювання існуючих наукових підходів 

автором сформульовано методологічний апарат дослідження розвитку 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання, що складається з таких структурних компонентів: 1) методологічні 

засади (ідентифікація факторів впливу на параметри розвитку підприємств, 

врахування аспектів ринкового середовища щодо становлення та розвитку 

організаційно-правових форм господарювання, дотримання соціальної 

спрямованості розвитку сільськогосподарських підприємств, стимулювання 

збалансованого розвитку галузей аграрного виробництва, стратегічна орієнтація на 

планування функціональних параметрів розвитку підприємств, дотримання 

системності, щоб створити умови для чіткої організації виробничо-господарського 

процесу, забезпечення взаємозв’язку між об’єктивними явищами в аграрній сфері, 

здійснення стратегічного прогнозування параметрів розвитку сільськогосподарських 

підприємств, проведення оцінки економічної ефективності організаційно-правових 

форм господарювання); 2) агрегований інструментарій наукових та спеціальних 

методів наукового пізнання дослідження розвитку сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм господарювання; 3) сукупність 

методичних підходів до організації дослідження (стратегічний, тактичний, 

системний, синергічний); 4) сформовані принципи забезпечення достовірності 

результатів дослідження (диференціація пріоритетів розвитку підприємств, 

врахування спеціалізації сільськогосподарських підприємств, забезпечення стійкості 

підприємств в умовах дестабілізуючого впливу зовнішнього середовища, 

оптимізація розподілу ресурсного забезпечення, дотримання збалансованого 

використання ресурсного потенціалу, формалізація інструментарію економічних, 

організаційних, технологічних та адміністративних заходів впливу). Сукупність 

складових виробничо-господарської діяльності організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств визначають кількісні та якісні параметри 

очікуваних результатів функціонування цих підприємств, взаємний вплив яких 

обґрунтовується сформованою моделлю (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель впливу складових виробничо-господарської діяльності на очікувані результати  

функціонування сільськогосподарських підприємств 
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Пріоритетні засади розвитку організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств формуються під впливом прийнятої ідеології управління, 

визначення інтересів та уподобань споживачів, тяжіння до потенційних ринків збуту 

продукції, що в сукупності визначають напрями організації виробничо-

господарської діяльності цих підприємств. Серед останніх виокремлено такі 

компоненти, як: дослідження та аналіз потреб підрозділів, упровадження наукових 

розробок, використання засобів маркетингу, бізнес-планування впровадження 

енергозберігаючих технологій, розвиток економічної культури, узгодження та 

підвищення результативності соціально-економічного розвитку підприємства, 

розробка механізмів залучення інвестицій, вплив громад на функціонування 

підприємств. 

Розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в 

умовах різноукладності має передбачати максимізацію ефективності виробничо-

господарських процесів. Для оцінювання параметрів такої ефективності 

запропоновано методичний підхід, що базується на використанні спеціалізованого 

програмного забезпечення STELLA (Structural Thinking, Experiential Learning 

Laboratory with Animation) й адаптивної імплементації інструментів системної 

динаміки, що передбачає прикладне застосування моделі зі зворотними зв’язками, у 

межах якої процеси розвиваються в часовому вимірі та є можливість змінювати 

формат вхідних параметрів, а також використовувати дифереційовані математичні й 

логічні функції. Методичний підхід до оцінювання параметрів ефективності 

функціонування сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових 

форм передбачає застосування такої послідовності дій: 1) формування статистичної 

сукупності спостережень у часовому вимірі; 2) вибір найбільш істотних факторів 

впливу на цільову змінну на засадах використання інструментальних можливостей 

статистичної програми Statistica 13.1; 3) прогнозування цільових параметрів 

розвитку досліджуваної системи; 4) графічна побудова функціональних елементів у 

структурі цільової моделі; 5) таблична візуалізація результатів прогнозування 

досліджуваних взаємозалежностей; 6) оцінювання результатів та розробка 

управлінських рішень за підсумками проведеного аналізу ефективності 

функціонування сільськогосподарських підприємств. 

У третьому розділі «Формування і функціонування сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноукладності в 

Україні» встановлено тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств в 

умовах різноукладності, визначено перешкоди функціонування цих підприємств, 

проведено оцінку ефективності діяльності останніх, досліджено вплив підприємств 

на діяльність ОТГ. На становлення та розвиток організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств впливає низка інституційних чинників, що 

притаманні для конкретного етапу господарювання. У табл. 1 представлено 

динаміку кількості організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств України в 2007–2018 рр. 

Найчисельнішими серед виділених організаційно-правових форм господарю-

вання є фермерські господарства, на які у 2018 році припадало 74,3 % від загальної 

кількості сільськогосподарських підприємств. Фермерські господарства 
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відзначаються відносно невеликими розмірами. Водночас, основними земле-

користувачами є господарські товариства. Упродовж досліджуваного періоду 

спостерігаємо зменшення кількості суб’єктів господарювання всіх організаційно-

правових форм, що пов’язано з процесами їхнього злиття й укрупнення, 

реорганізації та ліквідації.  

 

 Таблиця 1 

Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств України у розрізі 

окремих організаційно-правових форм
* 

Організаційно-

правова форма  

Оди-

ниця 

вимі-

ру 

Роки 2018 р. у %, в.п. до 

2007 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2007 р. 2012 р. 

Господарські 

товариства 

од. 7428 8235 8245 7721 8700 6967 7148 96,2 86,8 

% 12,7 16,7 16,8 17,0 18,2 15,3 16,0 - 3,3 в.п. - 0,7 в.п. 

Приватні  

підприємства 

од. 4229 4220 4095 3627 3752 3215 3134 74,1 74,3 

% 7,2 8,5 8,4 8,0 7,9 7,1 7,0 - 0,2 в.п.  - 1,5 в.п. 

Фермерські 

господарства 

од. 43475 34035 34168 32303 33682 34137 33164 76,3 97,4 

% 74,5 68,9 69,7 71,2 70,6 74,9 74,3 - 0,2 в.п. 5,4 в.п. 

Сільськогос-

подарські 

виробничі 

кооперативи 

од. 1262 848 809 596 738 448 429 34,0 50,6 

% 2,2 1,7 1,7 1,3 1,6 1,0 1,0 - 1,2 в.п. - 0,7 в.п. 

Державні 

підприємства 

од. 360 296 269 241 222 199 183 50,8 61,8 

% 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 - 0,2 в.п - 0,2 в.п 

Інші 

підприємства 

од. 1633 1781 1460 891 603 592 589 36,1 33,1 

% 2,8 3,6 3,0 2,0 1,3 1,3 1,3 - 1,5 в.п. - 2,3 в.п. 

Разом 
од 58387 49415 49046 45379 47697 45558 44647 76,5 90,3 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х х 

* Джерело: розроблено на основі даних Державної служби статистики України. 

 

Протягом 2014–2018 рр. розвиток сільськогосподарських підприємств 

супроводжувався такими негативними тенденціями, як зниження рівня 

рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції та скорочення 

середньооблікової чисельності працівників на табл. 2. Варто звернути увагу на 

наявність збиткових сільськогосподарських підприємств, частка яких у 2018 році в 

розрізі організаційно-правових форм була такою: серед господарських товариств – 

14,3 %, приватних підприємств – 8,5 %, фермерських господарств – 8,3 %, 

сільськогосподарських виробничих кооперативів – 36,5 %, державних підприємств – 

26,6 %, інших підприємств – 17,7 %. 

На функціонування сільськогосподарських підприємств впливали такі 

негативні фактори, як: недосконалість інституційного забезпечення їх розвитку, що 

зокрема зумовила регіональні диспропорції обсягів інвестицій у галузь, недостатній 

рівень інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки, обмеженість 

джерел формування ресурсної бази підприємств, моральна зношеність і занедбаність 

матеріально-технічної бази підприємств, проблеми формування людського капіталу 

на сільських територіях, загострення екологічних дисбалансів.  
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Таблиця 2 

Показники ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств 

України окремих організаційно-правових форм
* 

 

Показник Роки 

Госпо-

дарські 

товариства 

Приватні 

підприєм-

ства, у т.ч. 

фермер-

ські госпо-

дарства 

Фермер-

ські госпо-

дарства 

Сільсько-

господар-

ські вироб-

ничі коо-

перативи 

Державні 

підпри-

ємства 

Сільсько-

господар-

ські підпри-

ємства 

загалом 

Рівень 

рента- 

бельності 

продукції 

сільського 

господар-

ства, % 

2014 25,9 30,7 31,6 15,5 6,4 26,3 

2015 44,9 49,7 54,7 43,0 14,9 45,4 

2016 34,9 43,8 49,5 42,8 13,4 37,1 

2017 24,9 33,1 38,4 32,2 5,0 26,9 

2018 20,6 26,3 30,1 28,1 0,1 22,1 

Чистий 

прибуток 

на одне 

підприєм-

ство, тис. 

грн 

2014 5168,0 3027,2 3579,5 1364,1 603,1 4127,0 

2015 13171,3 7469,9 8715,8 5030,9 1944,6 10525,6 

2016 10781,3 7805,9 9770,3 6045,8 2335,5 9379,8 

2017 9864,7 7175,0 9063,1 5899,4 840,5 8598,1 

2018 11215,0 6012,7 9961,8 6358,9 35,3 8977,2 

Чистий 

прибуток 

на 1 га с-г. 

угідь, грн 

2014 2218 1687 1374 837 235 1941 

2015 5571 4594 4344 3116 674 5048 

2016 4845 4137 4878 3865 891 4501 

2017 4372 3899 4538 3449 333 4115 

2018 5007 3567 5029 3839 14 4439 

Чистий 

прибуток 

на одного 

працівника, 

тис. грн. 

2014 88,1 97,7 112,0 22,9 8,5 83,1 

2015 238,2 245,6 288,9 89,0 26,9 223,2 

2016 192,1 254,3 320,0 114,0 33,5 198,0 

2017 178,2 235,5 302,1 110,0 13,2 184,0 

2018 199,9 195,6 325,1 121,0 0,5 189,5 
*
 Джерело: розроблено на основі даних Державної служби статистики України. 

 

У табл. 3 представлено результати SWOT-аналізу впливу діяльності 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області на розвиток ОТГ 

(об’єднаних територіальних громад). З метою виявлення ступеня цього впливу було 

проведено експертне опитування, що забезпечило верифікацію даних дослідження 

та виявлення суб’єктивних оцінок, які складно виміряти кількісно. Цільова група 

експертів складалася зі 160 осіб, з них 80 осіб – представники ОТГ та інші 80 осіб – 

працівники сільськогосподарських підприємств. Така вибірка експертів забезпечила 

можливість отримати достовірні результати опитування. 
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Таблиця 3 

SWOT-аналіз впливу діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області на розвиток об’єднаних територіальних громад
* 

 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Зайнятість населення ОТГ і створення на 

сільськогосподарських підприємствах нових 

робочих місць. 

2. Системоутворююча роль підприємств в ОТГ. 

3. Спрямування до бюджету ОТГ, де 

зареєстроване підприємство, 60 % ПДФО. 

4. Упровадження альтернативних видів 

опалення об’єктів соціальної сфери. 

5. Досвід роботи підприємств у кризових 

умовах. 

6. Підтримка культурних традицій громади. 

7. Порівняно дешева робоча сила. 

8. Здатність забезпечувати навчальні заклади 

продукцією місцевого виробництва. 

  

1. Низький рівень мотивації працівників 

сільськогосподарських підприємств. 

2. Міграція кваліфікованої робочої сили. 

3. Порушення сівозмін. 

4. Технічна та технологічна зношеність 

основних засобів підприємств. 

5. Недосконала системи управління. 

6. Невчасне реагування на зміни в 

законодавстві. 

7. Недостатній рівень соціального захисту 

населення. 

8. Недостатній і нерівномірний розвиток 

тваринництва в сільськогосподарських 

підприємствах. 

9. Слабкий розвиток громадських об’єднань, 

засновниками яких є представники малого 

аграрного бізнесу. 

Можливості Загрози 

1. Збільшення обсягу випуску продукції, 

удосконалення структури виробництва. 

2. Надання допомоги при виконані ремонтних 

робіт у закладах культури, медичних 

установах, бібліотеках. 

3. Удосконалення технологій виробництва 

продукції. 

4. Надання техніки підприємств для обробітку 

земельних ділянок господарств населення.  

5. Диверсифікація виробництва. 

6. PDO – маркування місця походження 

продукту. 

7. Виробництво органічної продукції.  

1. Низка негативних наслідків концентрації 

виробництва продукції тваринництва на 

великих комплексах. 

2. Виснаження ґрунтів унаслідок вирощування 

монокультур. 

3. Низький контроль за застосуванням 

агрохімікатів у підприємствах. 

4. Безробіття як наслідок відсутності в ОТГ 

сільськогосподарських підприємств. 

5. Зростання конкуренції з боку 

агрохолдингів. 

6. Зниження платоспроможності населення 

ОТГ. 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

На основі комплексного аналізу визначено вплив сільськогосподарських 

підприємств на розвиток ОТГ, що формалізується в таких сегментах: збільшення 

податкових надходжень до бюджету ОТГ, забезпечення аграрною продукцією, 

нарощення обсягів виробництва та покращення його галузевої структури, 

модернізація дорожньої галузі та підтримка об’єктів соціальної інфраструктури, 

підвищення зайнятості населення, виплата орендної плати за земельні паї 

власникам, зростання частки кваліфікованих працівників, посилення 

інтелектуальної складової розвитку ОТГ, підтримка проведення масових культурних 

заходів. 
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Параметри економічної, технологічної, соціальної та екологічної ефективності 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств визначають такі 

функціональні детермінанти: спеціалізація виробництва і розвиток інтеграційних 

процесів, планування виробництва та збуту продукції, забезпечення якості 

продукції, кадрова підтримка виробничо-господарських процесів, ресурсо-

збереження виробництва та енергоємність продукції, технічна оснащеність і 

модернізація виробництва, державна підтримка підприємств, соціально-економічна 

інфраструктура сільських територій. 

Розвиток сільськогосподарських підприємств безпосередньо впливає на 

соціально-демографічні процеси на сільських територіях. Ефективність цього 

взаємозв’язку визначають такі компоненти: створення умов для розвитку людського 

капіталу і забезпечення його ефективного використання; участь у формуванні 

соціальної інфраструктури та сприяння розвитку духовного потенціалу; плата 

підприємствами за оренду земельних паїв; розвиток виробничої інфраструктури; 

диверсифікація виробництва, у тому числі за рахунок залучення внутрішніх та 

іноземних інвестиції; здійснення природоохоронної та екологічної функцій, 

сприяння ефективному використанню і збереженню довкілля. 

У четвертому розділі «Чинники формування та ефективного 

функціонування сільськогосподарських підприємств різних організаційно-

правових форм в умовах різноукладності» сформульовано пропозиції щодо 

удосконалення системи інституційного забезпечення розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств різних організаційно-правових форм, розроблено заходи для 

покращення матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва, 

запропоновано підходи до формування внутрішнього економічного механізму 

сільськогосподарських підприємств, визначено пріоритетні напрями диверсифікації 

діяльності цих підприємств.  

Ефективний розвиток сільськогосподарських підприємств передбачає 

доцільність формування адекватної системи інституційного забезпечення, яка на 

сьогоднішній день не відповідає реальним запитам і потребам аграрного сектору 

економіки України. Це зумовлює обмеження обсягів виробництва сільськогоспо-

дарської продукції, стримує процеси розширеного відтворення аграрних 

підприємств, загострює соціально-економічні протиріччя на сільських територіях. 

Удосконалення системи інституційного забезпечення розвитку сільськогосподар-

ських підприємств (рис. 2) передбачає необхідність її агрегації з низки 

функціональних блоків, якими є: соціально-спрямовуючий (реалізація мотиваційних 

механізмів щодо підвищення рівня задоволення потреб працівників підприємств); 

методологія державного впливу (удосконалення прикладних засад державного 

регулювання економіки); конкурентні відносини (забезпечення справедливого 

доступу сільськогосподарських підприємств до ресурсів); фінансовий 

(диверсифікація джерел фінансової підтримки); самореалізація і самоврядування 

(посилення зацікавленості та самовідповідальності за реалізацію управлінських 

рішень); нормативно-правовий (покращення регуляторних актів функціонування 

підприємств). 
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Рис. 2. Системи інституційного забезпечення розвитку  

сільськогосподарських підприємств 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Функціонування сформованої системи інституційного забезпечення має бути 

спрямоване на досягнення стратегічних пріоритетів як на держаному (гарантування 

стабільних умов розвитку підприємств, стимулювання нарощування експортних 

потужностей, покращення рівня якості життя та захисту інтересів сільського 

населення, імплементація засад раціонального використання земельних ресурсів, 

удосконалення державної підтримки підприємств, підвищення інвестиційної 

привабливості аграрного сектору економіки), так і місцевому (покращення 

інформаційно-дорадчої підтримки, оптимізація логістично-інфраструктурних 

компонентів збуту продукції, розвиток кадрового персоналу, стимулювання 

залучення фінансових, інвестиційних і матеріальних ресурсів у підприємства) 

ієрархічних рівнях управління.  

Суттєвою проблемою, що негативно впливає на параметри ефективності 

виробничо-господарської діяльності організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств, є незадовільний рівень матеріально-технічного 
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забезпечення та інноваційної модернізації виробничих потужностей. Така ситуація 

ускладнює формування конкурентних переваг підприємств на ринку, збільшує 

енергомісткість продукції, зумовлює до мінімізації амортизаційних відрахувань. 

Тому розроблено пропозиції щодо покращення матеріально-технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств, які передбачають: комплексне 

планування процесу формування їх матеріально-технічної бази; активізацію 

інвестиційної діяльності в сегменті модернізації матеріально-технічного 

забезпечення; посилення інноваційної складової матеріальної бази та техніко-

технологічних потужностей підприємств; розвиток фінансово-кредитної 

інфраструктури для оновлення матеріально-технічної бази в системі аграрного 

виробництва; збалансоване бюджетування для утримання цієї бази; інтенсифікацію 

виробничо-господарських бізнес-процесів на підприємствах. Важливою складовою 

запропонованих дій є забезпечення технологічної готовності сільськогосподарської 

техніки (проведення планового ремонту, автоматизація технологічних процесів, 

упровадження інноваційних систем управління, імплементація передового досвіду, 

узгодження потужностей матеріально-технічної бази з виробничо-галузевою 

структурою підприємства), що сприятиме підвищенню якості продукції, 

дотриманню технологічної дисципліни та мінімізації ресурсноємності виробничих 

процесів. 

Важливим аспектом забезпечення ефективного розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств є обґрунтування внутрішнього 

економічного механізму, побудова якого має враховувати потенційний вплив 

чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, комплексну взаємодію всіх 

складових елементів механізму, дотримання інституційно-правових основ 

господарювання на засадах раціонального використання матеріально-ресурсного, 

соціально-економічного та кадрового забезпечення. Формування економічного 

механізму розвитку сільськогосподарських підприємств передбачає агрегування 

таких функціональних блоків: 1) управління розвитком, що складається зі 

стратегічного (обґрунтування стратегії, визначення стратегічних цілей та місії 

підприємства, постановка мети, завдань і функцій підприємства, прогнозування 

параметрів розвитку останнього) і тактичного (управління постачанням, 

виробництвом та збутом продукції) управління; 2) елементи забезпечення розвитку 

(розробка нормативно-правової платформи, забезпечення програмно-інформаційної 

підтримки, побудова ресурсно-фінансового забезпечення, формування інструментів 

мотивації праці, ведення обліку, контролю та ціноутворення). Функціональна 

взаємодія спроєктованих блоків забезпечить трансформацію вхідних ресурсів у 

кінцеві результативні показники господарювання, організація системного 

моніторингу яких сформує інформаційну базу для вибору пріоритетних напрямів 

розвитку сільськогосподарського підприємства з урахуванням можливостей його 

техніко-технологічного переоснащення, залучення інвестицій, диверсифікації 

діяльності, стимулювання соціального розвитку та забезпечення екологічної 

безпеки. 

Базовим інструментом використання незадіяних резервів розвитку 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств є диверсифікація 
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їх діяльності. Імплементація процесів диверсифікації в діяльність сільськогосподар-

ських підприємств дасть змогу покращити енергетичне забезпечення виробництва, 

переробки та збуту продукції, активізувати вихід на нові сегменти аграрного ринку, 

впроваджувати інноваційні технології виробництва, переробки та зберігання 

продукції, розширити виробництво на основі використання локальних ресурсів і 

сировини. Пріоритетними напрями диверсифікації діяльності організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств, що дадуть імпульс розвитку 

окремих їх організаційно-правових форм, визначено такі: поглиблення 

внутрішньогалузевої диверсифікації виробництва продукції рослинництва 

(вирощування сировини для текстильної промисловості, збільшення обсягів 

виробництва та заготівлі нішевих культур та лікарських рослин, що зумовлено, з 

одного боку, їх дефіцитом на ринку, а з іншого – платоспроможним попитом 

фармацевтичних компаній), активізація несільськогосподарських видів діяльності 

(розвиток сільського зеленого туризму, агротуризму, аграрних сервісів і послуг), 

диверсифікація технологічних процесів виробництва продукції, диверсифікація 

джерел формування ресурсної бази підприємств. 

У п’ятому розділі «Перспективи динаміки та розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності» 
складено прогноз основних показників розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств, розроблено механізм трансформації цих 

підприємств в умовах різноукладності, запропоновано заходи щодо стимулювання 

розвитку кооперації та інтеграції сільськогосподарських підприємств.  

Розробка ефективних економічних проектів потребує формування належної 

інформаційної бази для подальшого прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Для цього доцільно складати прогноз основних показників розвитку 

сільськогосподарських підприємств. На основі розробленого методичного підходу з 

використанням інструментів програмного забезпечення STELLA для прогнозування 

відібрано вхідні дані за період 2000–2016 рр., а саме змінні, які статистично були 

найбільш достовірними. Змінні визначено із застосуванням програми Statistica 13.1, 

зокрема: обсяг виробництва продукції сільськогосподарських підприємств у 

постійних цінах, млн грн (PRODUCTION), площа сільськогосподарських угідь, тис. 

га (AREA), внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі, кг діючої речовини 

(FERTILIZATION), чисельність підприємств, од (ENTERPRISES).  

У результаті розрахункових процедур формула взаємозалежності набула 

такого вигляду: 
 

PRODUCTIVITY = 587404.312987 – 10.9398081604*AREA + 0.000203891387468 

*AREA^2 + 278.500706483*FERTILIZATION – 1.52987453931*FERTILIZATION^2 –

29.8471051593*ENTERP + 0.000409659858454*ENTERP^2                                  (1) 

 

У табл. 4 представлено результати прогнозування цільових показників 

розвитку сільськогосподарських підприємств на період 2030 р. Для прогнозування 

було використано кількісні дані всіх діючих підприємств у сільському господарстві 

України. 
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Таблиця 4 

Результати прогнозування деяких показників розвитку  

сільськогосподарських підприємств України на період до 2030 року* 

Роки 

Обсяг виробництва 

продукції сільського 

господарства у 

постійних цінах 2010 р., 

млн грн 

Площа 

сільськогос-

подарських 

угідь, тис га 

Внесення 

мінеральних добрив 

на 1 га посівної 

площі, кг діючої 

речовини 

Кількість  

підпри-

ємств, од. 

2016 143 475,8 22 100 96 60 200 

2017 145 689,1 21 950 97 60 300 

2018 147 915,0 21 800 98 60 400 

2019 150 153,6 21 950 104 60 613 

2020 159 859,4 22 100 110 60 825 

2021 157 501,2 22 250 116 61 038 

2022 161 079,1 22 400 122 61 250 

2023 164 593,0 22 300 125 60 725 

2024 153 939,7 22 200 128 60 200 

2025 143 493,2 22 100 130 59 675 

2026 133 253,5 22 000 133 59 150 

2027 123 220,5 22 150 134 59 588 

2028 131 089,0 22 300 134 60 025 

2029 139 120,7 22 450 135 60 463 

2030 147 318,6 22 600 135 60 900 

* Джерело: розраховано автором. 

 

Застосувавши аналогічний методичний підхід, запропоновано другу модель 

прогнозування основних показників розвитку сільськогосподарських підприємств 

на визначений період, де враховано специфіку окремих організаційно-правових 

форм господарювання – господарських товариств, приватних підприємств, 

сільськогосподарських кооперативів, державних підприємств, які звітують за 

формою № 50 с-г. Для складання прогнозу було відібрано найбільш значущі 

показники, серед яких – кількість підприємств, площа сільськогосподарських угідь, 

кількість найманих працівників, повна собівартість продукції сільського 

господарства та послуг. Результати проведених розрахунків представлені в табл. 5. 

Незавершені трансформаційні процеси обґрунтовують доцільність розробки 

механізму трансформації організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств в умовах різноукладності. Цей механізм має бути спрямований на 

впровадження інноваційних підходів до модернізації техніко-технологічних циклів 

виробничо-господарських процесів, зміцнення конкурентних позицій підприємств 

на аграрному ринку та на подолання внутрішніх і зовнішніх інституційних бар’єрів 
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розвитку підприємств шляхом витіснення ірраціональних інституційних впливів 

щодо функціонування останніх. 

Таблиця 5 

Прогнозування окремих показників розвитку організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств України * 

Показники 

Організаційно-правова форма господарювання 

господарські 

товариства 

приватні 

підприємства 

сільськогосподар-

ські виробничі 

кооперативи 

державні 

підприємства 

2030 р. 

 

2030 р. 

до 

2017 р., 

%, рази 

2030 р. 

 

2030 р. 

до 

2017 р., 

%, рази 

2030 р. 

 

2030 р. 

до 

2017 р., 

%, рази 

2030 р. 

 

2030 р. 

до 

2017 р., 

%, рази 

Кількість 

підприємств, од. 
8500 122,0 3600 112,0 240 53,6 70** 35,2 

Площа сільсько-

господарських 

угідь, тис. га 

5298 50,0 4522,0 85,0 365,3 66,5 266,8 63,3 

Кількість 

найманих 

працівників, осіб 

7000 26,9 62000 70,4 9000 52,3 2000 18,8 

Повна собівар-

тість продукції 

сільського госпо-

дарства, млн. грн 

1940322 
10,6 

рази 
500985 

7,6  

рази 
14099 

2,4 

 рази 
17221 

4,8 

 рази 

*Джерело: розраховано автором. 

** Джерело: експертна оцінка. 

 

Обґрунтування механізму трансформації сільськогосподарських підприємств 

різних організаційно-правових форм господарювання передбачає доцільність 

розробки його структурних складових, а саме: інформаційно-аналітичного 

інструментарію, проєктно-апробаційного апарату та імплементаційно-постановчого 

блоку. Підприємства спроможні працювати автономно, незалежно одне від одного, 

проте їхнє синергічне поєднання функціональної взаємодії здатне генерувати 

комплексну управлінську підтримку у процесі ефективної трансформації 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності з урахуванням 

специфіки конкретної організаційно-правової форми господарювання.  

Розроблений механізм трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності представлений на 

рис. 3. 

Ефективним інструментом нарощування ресурсних потужностей 

сільськогосподарських підприємств є активізація процесів кооперації та інтеграції, 

що передбачає комплексну реалізацію таких заходів: удосконалення стратегій 

програмування становлення інтеграційних процесів; покращення інфраструктурного 

забезпечення розвитку аграрного підприємництва, реалізацію фінансових 

інструментів розвитку кооперації та інтеграції, покращення економічного бізнес-

середовища на сільських територіях, розвиток професійних компетенцій кадрового 
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персоналу підприємств, покращення інформаційно-консультаційного забезпечення 

кооперації та інтеграції, активізацію комунікаційних взаємозв’язків підприємств із 

суб’єктами агробізнесу, вдосконалення маркетингової політики підприємств, 

посилення мотивів і стимулів стосовно активізації інтеграційних процесів, 

подолання деструктивного впливу неформального інституційного середовища на 

процеси кооперації та інтеграції. 

 

 

Рис. 3. Механізм трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності* 
* Джерело: власна розробка автора. 
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підприємства в умовах різноукладності 

Формування нових організаційних 

структур сільськогосподарського 

підприємства 

Зменшення трансакційних витрат і 

ризиків зриву впровадження  

проектних змін на підприємстві 

Гарантування послідовності та 

узгодженості проектних змін 

Мінімізація спротиву  

працівників на проектні зміни 

Збалансування повноважень, 

обов’язків і відповідальності 
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Упровадження запропонованих заходів сформує передумови для покращення 

ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств, мінімізує 

недобросовісну конкуренцію потужних агрохолдингових структур на ринку та 

утиски малих і середніх сільськогосподарських виробників, створить резерви для 

нарощування фінансових потужностей шляхом зростання ефекту масштабу 

господарювання в умовах різноукладності. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації обґрунтовано і запропоновано якісно нове вирішення наукової 

проблеми стосовно розробки теоретико-методологічних і прикладних засад 

розвитку організаційно-правових форм господарювання сільськогосподарських 

підприємств в умовах різноукладності, комплексна реалізація яких забезпечить 

підвищення ефективності функціонування цих підприємств, сприятиме активізації 

процесів розширеного відтворення та зміцнення конкурентних позицій на аграрному 

ринку. На основі теоретичних, методологічних та прикладних результатів 

здійсненого дослідження сформовано висновки.  

1. Трансформаційні перетворення формують модель укладу сільського 

господарства залежно від специфіки конкретного історичного періоду. 

Трансформаційні процеси в Україні призвели до появи нових організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств та різноукладності аграрного 

сектору економіки, але характеризуються незавершеністю цих процесів і 

загостренням проблем, пов’язаних з узгодженням відносин власності на засоби 

виробництва в сільському господарстві. Охарактеризовано поняття сільсько-

господарський уклад і запропоновано його визначення: це складна соціально-

економічна система організації форм господарювання, якій властиві цільові 

призначення та специфічні інструменти й механізми регулювання, що диференціює 

параметри виробничо-господарських процесів і забезпечує структуризацію відносин 

власності в контексті утвердження засад раціонального природокористування та 

забезпечення зрівноваженого розвитку сільських територій. Функціонування 

сільськогосподарського укладу залежить від історичних, законодавчих, політичних, 

наукових, соціально-економічних та організаційних чинників. 

2. Інституційний базис аграрного сектору економіки визначає особливості 

розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, 

фундаментальною складовою організації відносин в яких є узгодження соціально-

економічних мотивів та інтересів між учасниками аграрного виробництва в процесі 

господарювання. Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств 

покликані забезпечувати реалізацію виробничо-господарської, економічної, 

управлінської та соціальної функцій. На кількісні та якісні параметри розвитку 

організаційно-правових форм господарювання сільськогосподарських підприємств 

впливає низка галузевих передумов, серед яких – інституційно-правове регулювання 

аграрної сфери, державна аграрна політика, банківсько-фінансова система, ресурсна 

обмеженість і техніко-технологічна занедбаність сільськогосподарських 

підприємств. 
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3. На основі вивчення наукових підходів щодо дослідження розвитку 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання в умовах різноукладності сформовано адекватний методологічний 

базис організації дослідження, що складається з комплексу методологічних засад, 

агрегованого інструментарію загальних і спеціальних методів наукового пізнання, 

сукупності методичних підходів і системи принципів забезпечення достовірності 

результатів дослідження, використання якого формує передумови для 

обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності. 

4. Трансформація параметрів складових виробничо-господарської діяльності в 

очікувані результати організаційно-правових форм господарювання в сільському 

господарстві обґрунтована на засадах розробленої моделі, що враховує специфіку 

взаємозалежностей, інституційні аспекти, взаємодію внутрішнього та зовнішнього 

середовища, соціальні та екологічні чинники. Прикладне використання 

запропонованої моделі дозволить визначити характер впливу ринкового середовища 

на попит, пропозицію, ціни та методи у процесі виробничо-господарської діяльності 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності. 

5. Дослідження параметрів розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств вимагає проведення адекватного оцінювання 

ефективності функціонування цих підприємств. Для цього розроблено методичний 

підхід для аналізу ефективності функціонування сільськогосподарських 

підприємств, що враховує специфіку різних організаційно-правових форм 

господарювання і передбачає використання інструментальних можливостей 

програмного забезпечення STELLA. Застосування такого підходу в процесі аналізу 

дає змогу ідентифікувати найбільш істотні фактори впливу на цільові показники 

розвитку сільськогосподарських підприємств, прогнозувати ці показники на 

перспективу та формувати інформаційну базу для прийняття дієвих управлінських 

рішень у контексті максимізації ефективності виробничо-господарських процесів 

сільськогосподарських підприємств. 

6. Проведення комплексного аналізу виробничо-господарської діяльності 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств дало змогу 

визначити певні негативні тенденції розвитку протягом останнього періоду, 

зокрема: зменшення кількості цих підприємств, зниження рентабельності 

виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення середньооблікової 

чисельності працівників, збитковість виробничо-господарських процесів на окремих 

підприємствах. Такі негативні тенденції обмежують ресурсні параметри розвитку 

сільськогосподарських підприємств і перешкоджають формуванню належного рівня 

економічної, технологічної, соціальної та екологічної ефективності. 

7. Основними перешкодами ефективного розвитку організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств є: структурні інституційні бар’єри, 

недосконала податкова система, низький рівень інвестиційної привабливості 

сільського господарства, складний доступ до вільних джерел формування ресурсної 

бази, обмеженість фінансових потужностей підприємств, низький рівень 
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інноваційної та техніко-технологічної оснащеності останніх, проблемне формування 

кадрового забезпечення, загострення екологічних дисбалансів. Подолання 

зазначених перешкод на державному, регіональному та місцевому рівнях буде 

сприяти ефективному функціонуванню сільськогосподарських підприємств. 

8. Ефективна виробничо-господарська діяльність організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств безпосередньо впливає на стимулювання 

процесів розвитку об’єднаних територіальних громад і формалізується шляхом 

диверсифікації джерел наповнення місцевих бюджетів, виплат орендної плати за паї 

сільському населенню, оптимізації галузевої структури виробництва та 

нарощування його обсягів, стимулювання процесів розвитку соціально-економічної 

інфраструктури, підвищення зайнятості сільського населення, покращення 

людського капіталу на сільських територіях, активізації процесів культурного 

розвитку в межах ОТГ.  

9. Невідповідність системи інституційного забезпечення і об’єктивних потреб 

розвитку сільськогосподарських підприємств обумовлює потребу розробки заходів 

для її покращення. Ця система повинна складатися з таких функціональних блоків, 

як: соціально-спрямовуючий, методологія державного впливу, конкурентні 

відносини, фінансовий та нормативно-правовий, самореалізація і самоврядування. 

Функціональна взаємодія цих блоків має бути націлена на реалізацію механізму 

задоволення базових інтересів усіх учасників аграрного виробництва та передбачати 

ефективні засоби контролю за функціонуванням цільової системи інституційного 

забезпечення, що спрямована на досягнення стратегічних пріоритетів як на 

державному, так і на місцевому ієрархічних рівнях управління. 

10. Формування належного рівня конкурентоспроможності та підвищення 

ефективності виробничо-господарських процесів організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств потребують покращення матеріально-

технічного забезпечення. Тому пріоритетним завданням є дотримання стратегічної 

орієнтації на: планування матеріально-технічної бази, стимулювання інвестиційної 

діяльності для модернізації матеріально-технічного забезпечення, активізацію 

інноваційної спрямованості виробничих потужностей, розвиток фінансово-

кредитної інфраструктури для оновлення й удосконалення матеріально-технічної 

бази, оптимізацію витрат на утримання сільськогосподарської техніки, 

інтенсифікацію виробничо-господарських процесів. 

11. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку сільсько-

господарських підприємств передбачає проєктування блоку управління та блоку 

елементів забезпечення розвитку, функціональна взаємодія яких має створити 

передумови для стимулювання ініціативної діяльності працівників, упровадження 

інноваційних методів стратегічного планування, імплементацію прогресивних 

технологій, покращення виробничо-господарських взаємовідносин, комплексного 

вирішення проблем соціального та екологічного характеру. Створення дієвого 

внутрішнього економічного механізму сприятиме формуванню раціональних 

підходів щодо управління сільськогосподарськими підприємствами різних 

організаційно-правових форм у конкурентному середовищі. 
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12. Для виходу на нові рівні розвитку сільськогосподарським підприємствам 

доцільно здійснювати диверсифікацію виробництва продукції. За результатами 

дослідження пріоритетними напрями диверсифікації діяльності організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств є: поглиблення 

внутрішньогалузевої структури виробництва продукції рослинництва й 

тваринництва, активізація несільськогосподарських видів діяльності, удосконалення 

управлінсько-організаційної структури підприємства, технологічне оновлення 

процесів виробництва продукції, урізноманітнення джерел формування ресурсної 

бази. Диверсифікація виробництва сприятиме підвищенню ефективності діяльності 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

13. На основі запропонованого методичного підходу складено прогноз 

окремих показників діяльності сільськогосподарських підприємств на період до 

2030 року. Встановлено, що у 2030 році кількість підприємств становитиме 

60,9 тис. од., а в їхньому користуванні перебуватиме 22,6 тис га сільськогоспо-

дарських угідь, а внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі складатиме 

135 кг діючої речовини. Така конфігурація прогнозованих показників дає підстави 

стверджувати, що виробництво продукції сільського господарства у постійних цінах 

2010 року складатиме 147 318 млн. грн. Прогнозується також суттєве збільшення 

кількості фермерських господарств, у користуванні яких знаходитиметься близько 

половини всіх сільськогосподарських угідь, використовуваних підприємствами.  

14. Формування механізму трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств передбачає доцільність його агрегації з таких 

функціональних компонентів, як інформаційно-аналітичний інструментарій, 

проектно-апробаційний апарат, імплементаційно-постановчий блок. Комплексна 

реалізація запропонованого механізму сформує передумови для зміцнення 

конкурентоспроможності підприємств, підвищення ефективності функціонування їх 

бізнес-процесів та становлення засад раціонального природокористування у сфері 

аграрного виробництва. 

15. Стимулювання розвитку кооперації та інтеграції організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств потребує покращення інституційного 

забезпечення інтеграційних процесів, розбудови мережі об’єктів інфраструктури 

сільських територій, формування фінансової платформи для становлення 

інтеграційних процесів, підвищення ефективності розвитку кадрового персоналу 

підприємств, покращення інформаційно-консультаційного забезпечення кооперації 

та інтеграції, удосконалення маркетингової політики сільськогосподарських 

підприємств. Тому при створенні кооперативу чи інтеграційної структури доцільно 

проектувати стратегічні засади фінансування, які відповідатимуть таким принципам: 

паритетність; узгодженість; диверсифікованість та автономність. Відсутність 

практики становлення кооперативних та інтеграційних процесів серед 

сільськогосподарських підприємств обґрунтовує доцільність розробки та 

імплементації якісно нових підходів до організації цих процесів. 
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ім. В. Стефаника, 2019. 476 с. (28,9 д.а). 

2. Шеленко Д. І. Напрямки підвищення результативності виробничо-

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Соціально-

економічний розвиток регіону: сучасні реалії та перспективи : монографія / за ред. 

Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна, 2018. С. 238–250. (0,61 д.а). 

3. Баланюк І. Ф., Копчак Ю. С., Шеленко Д. І. Діяльність фермерських 

господарств в порівнянні з польським досвідом. Соціально-економічні пріоритети 

соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. Н. І. Пилипів, 

В. В. Стефініна. Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. С. 64–71. 

Особистий внесок (0,15 д.а.): досліджено шляхи розвитку фермерських 

господарств, запропоновано шляхи підвищення результативності розвитку 

фермерських господарств (0,44 д.а.). 

4. Шеленко Д. І., Копчак Ю. С. Контроль в умовах підприємництва. Обліково-

аналітичне забезпечення господарської діяльності : монографія / за ред. 

І. Ф. Баланюка, Н. І. Пилипів, В. М. Якубів. Івано-Франківськ : Вид-во : Друкарня 

Фоліант, 2014. C. 236–243. Особистий внесок (0,22 д.а.): обґрунтовано доцільність 

інформаційного забезпечення у сфері підприємництва, запропоновано шляхи 

забезпечення системи внутрішнього контролю на підприємстві (0,44 д.а.). 

5. Шеленко Д. І. Роль внутрішньогосподарського контролю в системі 

управління підприємством. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: 

галузевий аспект : кол. монографія у 2 т. / за ред. П. Й. Атмаса. Дніпропетровськ : 

Герда, 2013. Т. 2. С. 391–397. (0,44 д.а.). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України  

6. Ціжма Ю. І., Шеленко Д. І., Ціжма О. А. Організаційно-правові форми 

господарювання як чинник підвищення зайнятості населення сільських територій. 

Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. 2018. Вип. XІІІ. C. 159–

164. Особистий внесок (0,3 д.а.): ідентифіковано пріоритети та напрями реалізації 

ефективних засобів для соціально-економічного забезпечення жителів сільських 

територій (0,9 д.а.). 

7. Матковський П. Є., Сас Л. С., Шеленко Д. І. Модернізація системи 

нормування внутрішнього контролю на сільськогосподарських підприємствах. 

Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. 2017. Вип. XІІ. C. 101–104. 

Особистий внесок (0,21 д.а.): досліджено процеси управління на 

сільськогосподарських підприємствах в умовах конкурентного середовища 

(0,62 д.а.). 

8. Баланюк І. Ф. Гой Н. В., Шеленко Д. І. Інноваційні підходи до 

удосконалення механізму управління підприємством з переробки 

сільськогосподарської продукції. Економіка та управління АПК : зб. наук. праць, 

2017. № 2 (137). С. 64–70. Особистий внесок (0,28 д.а.): досліджено пріоритетні 
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напрямки вдосконалення механізму оперативного управління на підприємствах з 

переробки сільськогосподарської продукції (0,84 д.а.). 

9. Шеленко Д. І., Матковський П. Є., Баланюк С. І. Основні напрями 

забезпечення системності диверсифікації діяльності аграрних підприємств. 

Інноваційна економіка. 2015. № 2 [57]. С. 82–85. Особистий внесок (0,09 д.а.): 

визначені шляхи впровадження диверсифікаційних процесів на 

сільськогосподарських підприємствах (0,28 д.а.). 

10. Баланюк І. Ф., Ткач О. В., Шеленко Д. І., Баланюк С. І. Земельно-орендні 

відносини в сільському господарстві. Інноваційна економіка. 2015. № 3. [58]. С. 5–9. 
Особистий внесок (0,14 д.а.): досліджено особливості регулювання орендних 

відносин земельних ділянок (0,54 д.а.). 

11. Шеленко Д. І. Методологічні основи розвитку різноукладності в 

сільському господарстві регіону. Інноваційна економіка. 2015. № 4 [59]. С. 128–134. 

(0,52 д.а.). 

12. Шеленко Д. І. Передумови становлення і розвитку укладів. Вісник 

Прикарпатського університету. Серія Економіка. 2014. Вип. Х. С. 103–106. 

(0,48 д.а.). 

13. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк С. І. Аналіз розвитку виробництва 

продукції рослинництва і тваринництва в особистих селянських господарствах та 

аграрних підприємствах регіону. Інноваційна економіка. 2014. № 5 [54]. С. 150–157.  

Особистий внесок (0,19 д.а.): запропоновано заходи щодо зростання обсягів 

виробництва продукції тваринництва (0,56 д.а.). 

14. Шеленко Д. І., Жук О. І., Мегедин Н. Р., Твердохліб В. В. Підприємництво, 

як сучасна форма господарювання. Актуальні проблеми розвитку економіки регіон. 

2013. Вип. 9. Т. 2. С. 103–106. Особистий внесок (0,11 д.а.): досліджено функції 

підприємництва (0,42 д.а.). 

15. Шеленко Д. І., Гловацька В. В., Баланюк С. І. Сільськогосподарські 

підприємства на пореформеному етапі розвитку. Економіка та управління АПК : зб. 

наук. пр. 2013. Вип. 11 (106). С. 165–170. Особистий внесок (0,1 д.а.): досліджено 

причинно-наслідкові зв’язки щодо підвищення ефективності функціонування 

сільськогосподарських підприємств (0,35 д.а.). 

16. Баланюк І. Ф., Жук О. І., Шеленко Д. І. Тенденції структурних змін 

виробництва продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами. 

Інноваційна економіка. 2012. № 6. [27]. С. 57–60. Особистий внесок (0,11 д.а.): 

виявлено основні тенденції виробництва продукції тваринництва (0,32 д.а.). 

17. Шеленко Д. І., Жук О. І., Проданова І. І. Стратегічні напрями розвитку 

галузі рослинництва в регіоні. Науковий вісник Ужгородського нац. універ. Серія 

Економіка. 2012. Вип. 35. Ч. 2. С. 266–269. Особистий внесок (0,16 д.а.): досліджено 

зміни у галузі рослинництва, пов’язані з підвищенням урожайності 

сільськогосподарських культур (0,48 д.а.). 

18. Матковський П. Є., Гловацька В. В., Шеленко Д. І. Шляхи диверсифікації 

діяльності аграрних підприємств регіону. Інноваційна економіка. 2012. № 7. С. 128–

131. Особистий внесок (0,09 д.а.): обґрунтовано пріоритетні напрямки 

диверсифікації видів діяльності сільськогосподарських підприємств (0,28 д.а.). 
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19. Шеленко Д. І. Жук О. І., Матковський П. Є. Завдання та функції 

внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. Актуальні проблеми 

розвитку економіки регіону. 2012. Вип. 8. Т. 2. С. 202–207. Особистий внесок (0,24 

д.а.): досліджено систему внутрішньогосподарського контролю на підприємствах 

(0,72 д.а.). 

20. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк Г. В. Аналіз результативності 

пореформеного розвитку підприємств регіону. Вісник Прикарпатського 

університету. Серія Економіка. 2011. Вип. 8. С. 10–15. Особистий внесок 

(0,22 д.а.): досліджено ефективність розвитку підприємств (0,66 д.а.). 

21. Шеленко Д. І. Проблеми оперативного контролю на підприємствах. 

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія “Економічні науки”. 2011. Т. 13. 

№ 1 (47). Ч. 2. Львів. С. 365–370. (0,54 др. арк.). 

22. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк С. І. Фінансово-економічна 

результативність пореформеного розвитку агроформувань та господарств населення 

регіону. Інноваційна економіка. 2010. № 2. С. 189–198. Особистий внесок (0,27 д.а.): 

досліджено фінансово-економічну ефективність розвитку підприємств (0,81 д.а.). 

23. Якубів В. М., Шеленко Д. І. Аналітичні можливості звітності підприємств 

при визначенні ефективності їх інноваційної діяльності. Вісник ХНАУ. Серія 

Економічні науки. 2010. № 8. С. 70–76. Особистий внесок (0,36 д.а.): визначено 

ефективність виробництва інноваційної продукції на сільськогосподарських 

підприємствах (0,72 д.а.).  

24. Баланюк І. Ф., Копчак Ю. С., Шеленко Д. І. Аудит маркетингової 

діяльності на підприємстві. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2010. 

Вип. 7. Т. 2. С. 16–21. Особистий внесок (0,16 д.а.): деталізовано складові 

контролю результатів діяльності підприємств (0,48 д.а.). 

25. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Якубів В. М. Теоретичні аспекти контролю 

господарської діяльності підприємств. Вісник Прикарпатського університету. Серія 

Економіка. 2009. Вип. 7. Івано-Франківськ: Плай, С. 86–90. Особистий внесок 

(0,15 д.а.): деталізовано складові контролю результатів діяльності аграрних 

підприємств (0,45 д.а.). 

26. Шеленко Д. І., Мегедин Н. Р. Підвищення системності розвитку 

сільськогосподарських підприємств. Вісник Прикарпатського університету. Серія 

Економіка. 2008. Вип. ІV. С. 93–101. Особистий внесок (0,5 д.а.): досліджено 

категорію системності у розвитку сільськогосподарських підприємств (0,99 д.а.). 

 

Статті в наукових фахових виданнях України, 

що включені до міжнародних наукометричних баз 

27. Баланюк І. Ф., Козак І. І., Шеленко Д. І. Формування внутрішнього 

економічного механізму розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. № 5. 2019. С. 59–67. DOI: 

https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905059. Видання індексується та реферується 

в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus (Польща), OAJI / Open Academic 

Journals Index (США), EconBiz (Німеччина), WorldCat (США), Vernadsky National 
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library of Ukraine (Україна), Google Scholar (США), EBCKOhost (США). Особистий 

внесок (0,37 д.а.): побудовано внутрішній економічний механізм розвитку 

сільськогосподарських підприємств (1,11 д.а.).  

28. Шеленко Д. І. Роль організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств в соціально-економічних процесах у сільських територіях. 

Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 128–132. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus 

(Польща). (0,54 д.а.). 

29. Шеленко Д. І. Економічна сутність організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. Економіка та 

суспільство. 2018. Вип. 14. С. 569–573. URL: 

http://economyandsociety.in.ua./journal/14_ukr/80.pdf. Видання індексується та 

реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus (Польща). (0,6 д.а.). 

30. Шеленко Д. І. Організація матеріально-технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств. Бізнес-навігатор. Херсон. 2018. Вип. 1–2 (44). 

С. 17–21. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / 

Index Copernicus (Польща).  (0,55 д.а.). 

31. Шеленко Д. І. Стратегічні пріоритети розвитку основних організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств. Економічний дискурс. 2018. 

Вип. 1. С. 83–88. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: 

ASI, The Cite Factor, The Global Impact Factor (GIF), International Society for Research 

Activity (ISRAJIF), The Journals Impact Factor, The General Impact Factor, DRJI, РІНЦ, 

ResearchBib, DAIJ, InfoBase Index, ІСІ, MIAR, Academia.edu, Scribd, The Electronic 

Journals Library, Universitätsbibliothek Leipzig (EZB), OAJI, Scientific Indexing Service 

(SIS), Pak Academic Search WZB, WorldCat, EconBiz. (0,48 д.а.). 

32. Шеленко Д. І. Зміст “укладу” як соціально-економічної категорії та його 

характерні риси. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1. С. 80–85. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus, 

Master List, Vernadsky National library of Ukraine (0,45 д.а.). 

33. Шеленко Д. І. Розвиток організаційно-правових форм сільсько-

господарських підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. 

№ 14. Т. 1. С. 99–106. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах 

даних: Vernadsky National library of Ukraine, ІСІ / Index Copernicus, Ulrich’s 

Periodicals Directory, Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar, 

ResearchBib, DOAJ.  (0,9 д.а.). 

34. Шеленко Д. І. Сутність категорії “різноукладність”. Ринкова економіка: 

сучасна теорія і практика управління. 2018. Т. 17. Вип. 1 (38). С. 104–117. DOI: 

10.18524/2413-9998/2018/1(38).135529. Видання індексується та реферується в 

зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus, Vernadsky National library of Ukraine, 

Google Scholar, DOAJ (1,5 д.а.). 

35. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Ефективність розвитку 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм в умовах 

різноукладності. Інфраструктура ринку. 2018. № 22. С. 48–54. URL: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/22-2018. Видання індексується та реферується в 

http://economyandsociety.in.ua./journal/14_ukr/80.pdf
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зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus.  Особистий внесок (0,3 д.а.): 

визначено концептуальні елементи ефективності розвитку сільськогосподарських 

підприємств, досліджено проблеми, які стосуються нарощення виробничих 

потужностей модернізації та технологічного оновлення в галузях сільського 

господарства (0,6 д.а.). 

36. Shelenko D. The development of organizational and legal forms of agricultural 

enterprises in united territorial communities. Аграрна економіка. 2018. № 11. Т. (3–4). 

С. 41–47. DOI: 10.32317/2221-1055.201905059. Видання індексується та 

реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus, OAJI / Open Academic 

Journals Index, EBCKOhost, Indian Science, Google Scholar, Vernadsky National library 

of Ukraine, Academic Resource, Cosmos Impact Factor.  (0,42 д.а.). 

37. Шеленко Д. І., Баланюк І. Ф., Савка М. В., Костюк Б. А. Система 

інституційного забезпечення функціонування організаційно-правових форм на 

сільських територіях. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. 

Вип. 14. Т. 2. С. 8–16. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах 

даних: Vernadsky National library of Ukraine, ІСІ / Index Copernicus, Ulrich’s 

Periodicals Directory, Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar, 

ResearchBib, DOAJ.   Особистий внесок (0,25 д.а.): визначено взаємозв’язок блоків 

системи інституційного забезпечення функціонування сільськогосподарських 

підприємств (1,0 д.а.). 

38. Шеленко Д. І. Напрямки організації виробничо-господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2017. № 11–12 [72]. 

С. 135–139. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / 

Index Copernicus.  (0,45 д.а.).  

39. Сас Л., Матковський П., Шеленко Д. Фактори впливу на процес 

технологічного оновлення сільськогосподарських підприємств в контексті їх 

модернізації. Інноваційна економіка. 2017. № 9–10 [71]. С. 63–68. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus. 

Особистий внесок (0,18 д.а.): досліджено стан забезпечення сільськогосподарських 

підприємств основними засобами (0,54 д.а.). 

40. Шеленко Д., Сас Л., Матковський П. Особливості технології оновлення та 

модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах 

різноукладності виробництва на селі. Економічний дискурс. 2017. Вип. 4. С. 99–109. 

Видання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: Advanced Science 

Index (ASI), The Cite Factor, GIF / The Global Impact Factor, ISRAJIF / International 

Society for Research Activity, The Journals Impact Factor, The General Impact Factor, 

DRJI / Directory of Research Journals Indexing, РІНЦ, ResearchBib, DAIJ / Directory of 

abstract indexing for journals, InfoBase Index, ІСІ / Index Copernicus, MIAR, 

Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, EZB / Universitätsbibliothek 

Leipzig, OAJI, SIS, I2OR / International Institute of Organized Research  database, Pak 

Academic Search WZB, WorldCat (США), EconBiz. Особистий внесок (0,32 д.а.): 

досліджено особливості різноукладності та їх вплив на розвиток організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств  (0,96 д.а.). 
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41. Шеленко Д. І. Еволюція організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств. Вісник ОНУ ім. О. І. Мечникова “Економіка”. 

2017. Т. 22. Вип. 12 (65). С. 184–188. Видання індексується та реферується в 

зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus. (0,42 д.а.). 

42. Шеленко Д. І., Жук О. І., Баланюк C. І. Роль підприємства у торгівельній 

діяльності. Інноваційна економіка. 2016. № 3–4. [62]. С. 140–145. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus. 
Особистий внесок (0,14 д.а.): виокремлено особливості діяльності підприємств у 

різних аспектах (0,4 д.а.). 

43. Якубів В. М., Шеленко Д. І., Сас Л. С. Облік основних засобів : 

національний та міжнародний аспект. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 11 

[173]. С. 375–379. [Видання включене в міжнародну наукометричну базу SCOPUS]. 

Особистий внесок (0,1 д.а.): досліджено нормативне регулювання основних засобів 

підприємств (0,32 д.а.). 

44. Шеленко Д. І., Копчак Ю. С., Баланюк С. І. Особливості регулювання 

земельних відносин. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. Вип. 11. 

Т. 1. С. 195–200. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: 

Ulrich's Periodicals Directory, Cabell’s Directories ABI/Inform by ProQuest. Особистий 

внесок (0,11 д.а.): досліджено способи реалізації державної політики у сфері 

земельних відносин (0,33 д.а.). 

45. Шеленко Д. І. Особливості проведення інвентаризації на підприємстві. 

Cталий розвиток економіки. 2015. № 1 [26]. С. 175–180. Видання індексується та 

реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus, Journals, Master List, 

Vernadsky National library of Ukraine. (0,35 д.а.). 

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

46. Balaniuk I., Kozak I., Shelenko D., Balaniuk S., Kozak-Balaniuk I. Forecasting 

of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA 

software. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 2019. 28 (5), p. 148–163. 

[Видання включене в міжнародну наукометричну базу SCOPUS]. Особистий внесок 

(0,36 д.а.): здійснено прогнозування кількості сільськогосподарських підприємств 

та їхньої площі сільськогосподарських угідь до 2030 р. (1,8 д.а.). URL: 

https://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-journal-0 

47. Kozak I., Balaniuk I., Shelenko D., Balaniuk S., Kozak H. Traditional village 

system – case study from the Krempna Commune (Poland). Ekológia (Bratislava). 2019. 

Vol. 38, No. 1. р. 87–100. DOI:10.2478/eko-2019-0007. [Видання включене в 

міжнародну наукометричну базу SCOPUS]. Особистий внесок (0,3 д.а.): 

досліджено традиційну сільську систему, яка була успішною для досягнення 

загального економічного розвитку села та визначено особливості втрати 

традиційної системи села (1,5 д.а.). 

48. Матковський П., Шеленко Д., Сас Л., Баланюк І. Інноватизація 

сільськогосподарських підприємств в умовах модернізації економіки. European 

Journal of Economics and Management. 2019. Vol. 5, Issue 2. р. 79–85. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus, 
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International Journals Master List. Особистий внесок (0,24 д.а.): досліджено систему 

прийняття управлінських рішень щодо інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств (0,96 д.а.). 

49. Sas L., Shelenko D., Matkovsky P., Balaniuk I. Innowacyjne technologie 

modernizacji produkcji w przedsiębiorstwach rolnych w Ukrainie. International 

Independent Scientific Journal. 2019. № 7. р. 7–11. Видання індексується та 

реферується в зарубіжних базах даних: eLIBRARY, SlideShares, Issuu, Calaméo.  

Особистий внесок (0,14 д.а.): досліджено вплив технологій на розвиток 

сільськогосподарських підприємств (0,54 д.а.). 

50. Shelenko D., Sas L., Matkovskyi P., Balaniuk I. Іmproving economic 

mechanism of innovative development of agricultural enterprises and farming economies 

of Ukraine. Sciences of Europen (Praha, Czech Republic). 2019. Vol. 2, No. 43. р. 13–20. 

Видання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: eLIBRARY, The 

General Impact Factor (GIF), International Scientific Indexing, LinkedInSlideShare, 

Сервис Issuu, Calaméo. Особистий внесок (0,2 д.а.): обґрунтовано підхід до 

розкриття економічного механізму інноваційного розвитку сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм (0,78 д.а.). 

 

Публікації в інших виданнях 

51. Демчак І. М., Микитюк Д. М., Свиноус І. В., Шеленко Д. І. та ін. 

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва 

особистих селянських господарств за 2013 р. Київ : НДІ 

“Украгропромпродуктивністьˮ, 2014. 59 с. Особистий внесок (4,9 д.а.): 

обґрунтовано економічні аспекти реалізації молока та збуту яєць в особистих 

селянських господарствах (0,35 д.а.) 

 

Матеріали наукових конференцій 

52. Шеленко Д. І. Організаційне забезпечення соціального розвитку 

територіальних громад. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 20–21 березня, 

2019 р.). Тернопіль : Крок, 2019. Ч. 2. С. 154–155. (0,1 д.а.). 

53. Шеленко Д. І. Розробка та впровадження внутрішнього механізму 

сільськогосподарських підприємств України. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings 

of articles the international scientific conference. I Міжнар. наук.-практ. конф. 5 April 

2019 [Electronic resource] / Editors prof. L. N. Katjuhin, I. A. Salov, I. S. Danilova, 

N. S. Burina. Czech Republic, Karlovy Vary : Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv : 

MCNIP, 2019. С. 9–13. (0,33 д.а.). 

54. Шеленко Д. І., Вишневська Г. М. Оплата праці у внутрішньому 

економічному механізмі підприємств. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: 

обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали І Міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конф. (м. Дубляни, 19–21 березня, 2019 р.). Львів : ЛНАУ, 2019. Ч. 1. 

С. 122–123. Особистий внесок (0,08 д.а.): досліджено особливості внутрішнього 

економічного механізму підприємств (0,15 д.а.). 
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55. Шеленко Д., Короленко Л., Каліка С. Маркетингове середовище, як основа 

успішного розвитку сільськогосподарських підприємств. Сільські території 

України: стан і перспективи розвитку : матеріали Наук.-практ. конф. (м. Львів 16–

17 травня 2019 р.). Львів : ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького, 2019. С. 42–44. Особистий внесок (0,06 д.а.): досліджено роль 

маркетингу у розвитку сільськогосподарських підприємств  (0,18 д.а.). 

56. Леськів І. Ю., Шеленко Д. І., Нетреб’як А. В. Класифікація та роль 

підприємств в умовах підприємництва. Наука і освіта в інтелектуально-

інноваційному розвитку суспільства : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Бережани, 16–

17 травня, 2019 р.). Бережани : Бережанський агротехнічний коледж, 2019. С. 138–

140. Особистий внесок (0,04 д.а.): досліджено розвиток підприємницьких структур 

(0,12 д.а.). 

57. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Диверсифікація діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Перспективні форми організації господарської 

діяльності на селі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 травня, 

2019 р.). Київ : Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”, 2019. 

С. 16–19. Особистий внесок (0,11 д.а.): досліджено напрямки диверсифікації 

діяльності сільськогосподарських підприємств (0,22 д.а.). 

58. Шеленко Д. І., Микитюк М. В. Ресурсний потенціал сільськогосподарських 

підприємств. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : 

матеріали VІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22–24 травня, 2019 р.). Львів : 
ЛНАУ, 2019. С. 43–45. Особистий внесок (0,06 д.а.): досліджено стан ресурсного 

потенціалу сільськогосподарських підприємств (0,11 д.а.). 

59. Шеленко Д. І. Історичні аспекти формування різноукладних відносин. 

Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки: матеріали 

всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 14–15 березня, 2018 р.). Львів : ЛНАУ, 

2018. С. 157–159. (0,18 д.а.). 

60. Шеленко Д. І. Вплив організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств на розвиток сільських територій. Соціально-економічний розвиток 

аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Бережани, 19–20 квітня, 2018 р.). ВП НУБіП України 

“Бережанський агротехнічний інститут”. Тернопіль : ФОП В. А. Паляниця, 2018. 

С. 256–258. (0,18 д.а.). 

61. Шеленко Д. І., Арделан В. І. Ефективність управлінських рішень на 

підприємстві в сучасних умовах глобалізації ринків. Ефективність функціонування 

сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2018 р.: Сільськогосподарські 

підприємства України в умовах агропромислової інтеграції : матеріали VІІ міжнар. 

наук.-прак. інтернет-конф. (м. Львів, 23–25 травня, 2018 р). Львів : Ліга-Прес, 2018. 

С. 95–97. Особистий внесок (0,12 д.а.): досліджено ступінь впливу управлінських 

рішень на діяльність підприємств (0,24 д.а.). 

62. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Історичні аспекти розвитку організаційно-

правових форм господарювання в Західних областях в період 1939–1951 рр. 

Покуття – колиска українського національного державотворення : матеріали VII 

наук.-краєзнав. конф. / за наук. ред. І. Федоришина та А. Королька. (м. Тисмениця, 
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14–15 вересня, 2018 р.). Тисмениця – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. C. 360–362. 

Особистий внесок (0,05 д.а.): досліджено динаміку розвитку організаційно-правових 

форм господарювання (0,1 д.а.). 

63. Шеленко Д. І., Заяць В. Т. Особливості реклами у маркетинговій політиці 

підприємств. Прогнозування та моделювання соціально-економічних процесів 

сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 13–14 січня, 2017 р.). 

Київ : ГО “Київський економічний науковий центр”, 2017. С. 49–50. Особистий 

внесок (0,03 д.а.): досліджено застосування реклами у маркетинговій політиці 

підприємств (0,06 д.а.). 

64. Шеленко Д. І., Морощук І. Р. Розвиток організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств. Сучасні тенденції в економіці та управлінні : 

зб. мат. II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15–16 грудня, 2017 р.). 

Запоріжжя : ГО “Східноукраїнський інститут економіки та управління”, 2017. 

C. 101–102. Особистий внесок (0,05 д.а.): досліджено особливості розвитку 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств (0,1 д.а.). 

65. Шеленко Д. І., Саведчук В. Д. Організація матеріально-технічного 

забезпечення підприємств. Економічний потенціал сталого розвитку країни: 

сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Львів, 22-23 грудня, 2017 р.). ГО “Львівська економічна фундація”. Львів : 

ЛЕФ, 2017. Ч. 1. С. 161–162. Особистий внесок (0,05 д.а.): досліджено стан 

матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств 

(0,09 д.а.). 

66. Шеленко Д. І., Баланюк С. І., Матковський П. Є. Регулювання сплати 

податків сільськогосподарськими товаровиробниками. Інвестиційно-інноваційні 

засади розвитку національної економіки в ринкових умовах : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Ужгород-Мукачево , 24–25 квітня, 2015 р.). Ред. кол.: 

М. А. Лендєл. Ужгород-Мукачево : В-во “Карпатська вежа”, 2015. С. 488–490. 

Особистий внесок (0,04 д.а.): досліджено особливості оподаткування 

сільськогосподарських підприємств (0,12 д.а.). 

67. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк С. І., Гудима В. В. Оренда землі в 

сільському господарстві. Розвиток агропромислового виробництва і сільських 

територій України в умовах децентралізації державного управління : Матеріали VI 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18–19 червня, 2015 р.). Одеса : ТОВ 

“Лерадрук”, 2015. С. 189-196. Особистий внесок (0,03 д.а.): окреслено шляхи 

вирішення проблемних питань з орендою землі (0,1 д.а.). 

68. Шеленко Д. Матковська Г. Інформаційне забезпечення аналітичної роботи 

на підприємстві. Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах 

інформатизації та глобалізації економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет 

конф. (м. Івано-Франківськ, 16–17 квітня, 2013 р.). Тернопіль : Крок. 2013. С. 98–99. 

Особистий внесок (0,1 д.а.): окреслено вплив інформаційного забезпечення в 

аналітичній роботі підприємств (0,18 д.а.). 

69. Шеленко Д., Побуда М. Наукове обґрунтування підходів до визначення 

напрямків і методів диверсифікації виробництва і капіталу. Соціально-економічний 

розвиток і якість життя населення регіону : матеріали Всеукр. наук.-практ. 



37 

інтернет конф. (м. Івано-Франківськ, 16–17 травня, 2013 р.). Івано-Франківськ : 

Видавець В. Дяків, 2013. С. 213–215. Особистий внесок (0,08 д.а.): визначено 

напрямки і методи диверсифікації виробництва (0,15 д.а.). 

70. Якубів В. М., Шеленко Д. І. Інвестиції в інноваційному розвитку 

сільського господарства. Materiały IV Międzynarodowej naukowо-praktycznej 

konferencji : Strategiczne pytania światowej nauki – 2008. Tym 3: Ekonomiczne nauki. 

Przemyśl : Nauka i studia, 2008. С. 60–62. Особистий внесок (0,06 д.а.): досліджено 

понятійний апарат інвестицій (0,12 д.а.). 

71. Шеленко Д. І., Якубів В. М. Методика обліку витрат 

сільськогосподарських підприємств на інноваційну діяльність. Materialy IV 

mezinarodni vedecko-prakticka konference : Predni vedecke novinki – 2008. 01–15 září. 

Díl 1. Ekonomické vědy. – Praha : Education and science, 2008. C. 43–44. Особистий 

внесок (0,06 д.а.): досліджено методику обліку витрат. (0,12 д.а.). 

72. Шеленко Д. І. Розвиток фінансового лізингу в аграрній сфері. Стратегія 

ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі 

активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова 

інтеграції країни в світове співтовариство : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. 

(м. Тернопіль, 18 травня, 2007 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2007. Ч. 2. С. 268–269. 

(0,12 д.а.). 

 

АНОТАЦІЯ 

Шеленко Д. І. Розвиток організаційно-правових форм сільсько-

господарських підприємств в умовах різноукладності: теорія, методологія, 

практика. – На правах рукопису. 
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економічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет 

Міністерства освіти і науки України, Львів, 2020. 

У дисертації осмислено теоретико-методологічні та прикладні аспекти 

розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності. Сформовано методологію дослідження. Обґрунтовано модель 

впливу складових виробничо-господарської діяльності на очікувані результати 

функціонування підприємств. Визначено тенденції розвитку сільськогосподарських 

підприємств в умовах різноукладності, проведено оцінку ефективності діяльності 

цих підприємств, досліджено їх вплив на діяльність об’єднаних територіальних 

громад. 

Удосконалено систему інституційного забезпечення розвитку 

сільськогосподарських підприємств та розроблено заходи для покращення їх 

матеріально-технічного забезпечення. Складено прогноз основних показників 

розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, 

запропоновано механізм трансформації цих підприємств в умовах різноукладності, 

розроблено заходи щодо стимулювання розвитку кооперації та інтеграції 

сільськогосподарських підприємств. 
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АННОТАЦИЯ 

Шеленко Д.И. Развитие организационно-правовых форм 

сельскохозяйственных предприятий в условиях многоукладности: теория, 

методология, практика. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет 

Министерства образования и науки Украины, Львов, 2020. 

В диссертации рассматриваются теоретико-методологические и прикладные 

аспекты развития организационно-правовых форм сельскохозяйственных 

предприятий в условиях многоукладности. Установлено, что развитие укладов в 

сельском хозяйстве происходит под комплексным воздействием совокупности 

исторических, законодательных, политических, научных, социально-экономических 

и организационных факторов. Определены предпосылки развития организационно-

правовых форм сельскохозяйственных предприятий в условиях многоукладности. 

Сформировано методологию исследования организационно-правовых форм 

сельскохозяйственных предприятий, включая такие компоненты, как 

методологические принципы, агрегированный инструментарий научных и 

специальных методов научного познания, совокупность методических подходов к 

организации исследования, принципы обеспечения достоверности результатов. 

Разработана методика оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. Сформирована модель влияния составляющих производственно-

хозяйственной деятельности на ожидаемые результаты функционирования 

сельскохозяйственных предприятий. 

Определены основные тенденции развития сельскохозяйственных 

предприятий в условиях многоукладности. Проведена оценка эффективности 

функционирования организационно-правовых форм сельскохозяйственных 

предприятий. Идентифицировано препятствия развитию предприятий, среди 

которых несовершенство институционального обеспечения, иррациональная 

налоговая нагрузка, недостаточная инвестиционная привлекательность аграрного 

сектора экономики, ограниченность источников формирования ресурсной базы, 

низкая ликвидность, моральная изношенность и запущенность материально-

технической базы предприятий, проблемы формирования человеческого капитала в 

сельских территориях, обострение экологических дисбалансов. Исследовано 

влияние сельскохозяйственных предприятий на развитие объединенных 

территориальных общин, что формализуется в увеличении налоговых поступлений, 

наращивании объемов производства и улучшении его отраслевой структуры, 

модернизации дорожной инфраструктуры, поддержке объектов социальной 

инфраструктуры, повышении занятости населения, выплате арендной платы за 
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земельные паи их владельцам, росте доли квалифицированного труда, усилении 

интеллектуальной компоненты развития общества, поддержке проведения массовых 

культурных мероприятий. 

Разработаны предложения по улучшению системы институционального 

обеспечения развития организационно-правовых форм сельскохозяйственных 

предприятий. Предложены меры в направлении улучшения материально-

технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий. Обоснованно 

внутренний экономических механизм предприятий, построение которого учитывает 

потенциальное влияние факторов внутренней и внешней среды, комплексное 

взаимодействие всех составляющих элементов механизма, соблюдение 

институционально-правовых основ хозяйствования на основе рационального 

использования материально-ресурсного, социально-экономического и кадрового 

обеспечения. Определены приоритетные направления диверсификации 

деятельности организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий в 

условиях многоукладности. 

Составлен прогноз основных показателей развития сельскохозяйственных 

предприятий различных организационно-правовых форм хозяйствования на период 

до 2030 года. Разработан механизм трансформации сельскохозяйственных 

предприятий в условиях многоукладности, учитывающий специфику конкретной 

организационно-правовой формы хозяйствования и который состоит из следующих 

функциональных компонентов: информационно-аналитического инструментария, 

проектно-апробационного аппарата, имплементационно-постановочного блока. 

Сформирован комплекс мероприятий, направленных на стимулирование процессов 

развития кооперации и интеграции организационно-правовых форм 

сельскохозяйственных предприятий в условиях многоукладности. 

Ключевые слова: организационно-правовые формы хозяйствования, 

сельскохозяйственные предприятия, эффективность, сельскохозяйственный уклад, 

многоукладность, институциональное обеспечение, диверсификация. 

 

SUMMARY 

Shelenko D. I. Development of organizational and legal forms of agricultural 

enterprises in conditions of versatility: theory, methodology, practice. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in 
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activity). – Lviv National Agrarian University of Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Lviv, 2020. 

The thesis deals with the theoretical and methodological and applied aspects of the 

development of organizational and legal forms of agricultural enterprises in in conditions 

of versatility. The methodology of the research has been formed. The model of influence 

of components of production and economic activity on the expected results of functioning 

of enterprises has been substantiated. The tendencies of development of agricultural 

enterprises in conditions of versatility have been determined, the efficiency of activity of 
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these enterprises was evaluated, their impact on the activity of the united territorial 

communities has been investigated. 

The system of institutional support for the development of agricultural enterprises 

has been improved and measures have been developed to improve their logistics. The 

forecast of the main indicators of the development of organizational and legal forms of 

agricultural enterprises has been compiled made, the mechanism of transformation of these 

enterprises in the conditions of versatility has been proposed, the measures for stimulating 

the development of cooperation and integration of agricultural enterprises has been 

developed. 

Key words: organizational and legal forms of management, agricultural enterprises, 

efficiency, agricultural structure, versatility, institutional support, diversification. 


