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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах економічної нестабільності та кризових 

процесів від можливості сільськогосподарських підприємств інтегруватись до 

новітнього типу економічного розвитку залежить вирішення завдання їх 

утвердження. Розвиток аграрних підприємств повинен відповідати сучасним 

запитам суспільства, забезпечувати прийнятний рівень їхньої 

конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Виконання 

цього завдання залежить від  модернізації процесів їхнього господарювання. 

Нині стан модернізаційних процесів у аграрному секторі економіки перебуває 

як під довготерміновим негативним впливом незавершеності інституційного 

забезпечення розвитку сільськогосподарських товаровиробників, так і під впливом 

реалій економічної нестабільності в державі загалом. Формування та впровадження 

дієвої тактики модернізації сільськогосподарських підприємств виступає тим 

ґрунтом, на якому можна будувати їхню сучасну діяльність і розробляти стратегію 

щодо системного оновлення технологічної, матеріально-технічної, інноваційної, 

кадрової та інвестиційної баз розвитку, перетворивши модернізацію на ключовий 

фактор сталого розвитку підприємств. Це може стати одним із чинників 

ефективного поступу підприємств, забезпечення балансу між двома полярними 

типами функціонування – соціально справедливим та економічно ефективним. 

У теоретичних працях іноземних економістів А. Бочкова, Т. Веблена, 

П. Друкера, Е. Крилатих, Дж. Мілля, М. Портера, Д. Рікардо, Б. Санта, К. Фрімена, 

Б. Трейсі та ін. сформовано розуміння модернізації як важливого фактора-відповіді 

на постійно оновлювані суспільні потреби, обґрунтовано її адаптаційні можливості  

залежно від різних економічних і політичних систем. Специфіку процесу 

модернізації економіки, зокрема в аграрному її секторі, висвітлено у працях 

вітчизняних вчених-економістів – І. Баланюка, В. Бойка, О. Гнаткович, 

С. Гринкевич, Ю. Губені, Т. Калини, В. Колодійчука, І. Костирка, Р. Курильціва, 

Л. Молдаван, В. Россохи, П. Саблука, І. Свиноуса, А. Сохнича, А. Стельмащука, 

М. Ступеня, Г. Черевка, О. Шубравської, М. Шульського, В. Юрчишина, В. Якубів, 

І. Яціва та ін. Проте окремі аспекти цієї багатогранної проблеми потребують 

подальшого поглибленого дослідження. Незважаючи на присутність значного 

наукового доробку з оптимізації процесів модернізації в аграрній сфері України, 

залишається теоретично й методологічно невизначеною системність взаємодії 

факторів модернізації сільськогосподарських підприємств, зокрема методичне, 

аналітичне та організаційне обґрунтування окреслених процесів. Потребує 

ґрунтовного аналізу дотримання системності в концептуальних засадах визначення 

стратегій модернізаційного розвитку підприємств. Необхідні розробка та реалізація 

механізмів кооперативної взаємодії учасників модернізації, подолання 

інституційного розриву між теоретичними дослідженнями та практичними 

результатами осучаснення сільськогосподарських підприємств.  

Модернізаційна активність ключових суб’єктів аграрного сектору економіки, 

попри здійснювані певні заходи зостається загалом низькою та малоефективною. 

Відсутність повноти й цілісності в теоретико-методичних та організаційних 

аспектах осучаснення сільськогосподарських підприємств щодо інституційної 
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адаптації інноваційно-інвестиційного їх розвитку та низка інших вищеозначених 

процесів визначили актуальність теми дослідження, зумовили визначення його мети 

й завдань. 

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

дослідження виконано в межах планових науково-дослідних тем ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”: “Розробка 

організаційно-економічного механізму удосконалення функціонування виробничо-

господарських структур регіону” (2011-2020 рр., номер державної реєстрації 

0111U000875), внесок автора полягає в розробленні механізму модернізації 

сільськогосподарських підприємств на основі цифрових технологій; “Розробка і 

обґрунтування соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму 

збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат” (2012-

2017 рр., номер державної реєстрації 0113U004332), де автор обґрунтував засади 

здійснення модернізації сільськогосподарських товаровиробників із використанням 

переваг кооперативних відносин; “Моделювання процесів управління в соціально-

економічних системах” (2014–2023 рр., номер державної реєстрації 0113U005083), у 

рамках якої автор виконав прогнозування результатів модернізації агроформувань 

України до 2030 р.; “Розробка теоретичних та прикладних аспектів управління 

соціально-економічним розвитком регіону” (2012–2021 рр., номер державної 

реєстрації 0111U007667), внесок автора у виконання якої полягає в обґрунтуванні 

інституційних основ модернізації основної групи виробників аграрного сектору 

економіки. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування теоретико-

методологічних засад і практичних рекомендацій щодо модернізації 

сільськогосподарських підприємств. Відповідно до поставленої мети було визначено 

такі основні наукові завдання дослідження: 

– розглянути сутність модернізації та її роль в аграрному секторі економіки; 

– узагальнити теоретичні засади модернізації сільськогосподарських 

підприємств; 

– розглянути методологію модернізації сільськогосподарських підприємств; 

– встановити особливості діяльності сільськогосподарських підприємств 

різних організаційно-правових форм; 

– розробити методику оцінки ефективності модернізації аграрних 

підприємств; 

– ідентифікувати фактори впливу на модернізацію підприємств аграрного 

сектору економіки; 

– встановити особливості сучасного стану сільськогосподарських підпри-

ємств, зокрема на основі аналізу їхньої організаційно-економічної характеристики; 

– розглянути динаміку розвитку процесів модернізації сільськогосподарських 

підприємств; 

– охарактеризувати процеси інвестування підприємств аграрного сектору 

економіки;  

– розкрити особливості й встановити рівень державної підтримки підприємств 

аграрного сектору економіки; 
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– розробити прогноз основних показників модернізації підприємств аграрного 

сектору економіки; 

– обґрунтувати напрями поліпшення кадрового забезпечення 

сільськогосподарських підприємств; 

– визначити концепції покращення інноваційно-інвестиційного розвитку 

модернізації сільськогосподарських підприємств; 

– сформувати пропозиції щодо вдосконалення інституційного забезпечення 

модернізації підприємств сільського господарства; 

– розробити механізм модернізації сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів на основі використання цифрових технологій. 

Об’єктом дослідження є процес модернізації сільськогосподарських 

підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і 

практичних основ, які визначають модернізацію сільськогосподарських підприємств 

України. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають діалектичний метод пізнання, базові положення економічної 

теорії, наукові напрацювання, опубліковані в працях вітчизняних і зарубіжних 

вчених з теорії модернізації та забезпечення модернізаційних процесів у 

сільськогосподарських підприємствах. 

Для досягнення мети й вирішення поставлених завдань застосовані 

загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зокрема: системний – для 

виявлення основних елементів модернізації сільськогосподарських підприємств та 

взаємозв’язків між ними; термінологічний підхід – для уточнення окремих понять 

(модернізація, модернізація підприємств тощо); абстрактно-логічний – під час 

виділення ключових, стійких рис досліджуваних процесів та явищ, теоретичних 

узагальнень та обґрунтування висновків; аналізу та синтезу – для визначення 

особливостей модернізації сільськогосподарських підприємств; економіко-

статистичний ‒ для оцінки впливу факторних змінних у рамках модернізації 

сільськогосподарських підприємств, дослідженні динаміки процесів модернізації та 

прогнозування їх подальшого розвитку; порівнянь – для дослідження ресурсного 

потенціалу та результатів господарювання сільськогосподарських підприємств у 

різних країнах; анкетного опитування – для з’ясування поглядів населення на 

перспективи утвердження в суспільній практиці окремих цінностей; монографічний 

– для вивчення чинників розвитку досліджуваних сільськогосподарських 

підприємств та ін. 

Інформаційною базою дослідження є вітчизняні й закордонні публікації 

вчених і спеціалістів-практиків із проблем модернізації, законодавчі та інші 

нормативні акти органів влади України з економічних питань, офіційні матеріали 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, дані наукових установ 

Національної академії аграрних наук України, Міністерства освіти і науки України, 

Державної служби статистики України, статистичної організації Європейської 

Комісії продовольчої та сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй, 
статистична та фінансова звітність підприємств, результати особистих спостережень 

автора. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретико-

методологічних засад модернізації сільськогосподарських підприємств. До найбільш 

вагомих результатів дослідження, які визначають наукову новизну дисертації та 

виносяться на захист, належать: 

вперше: 

– сформовано соціально-економічний механізм модернізації 

сільськогосподарських підприємств на основі поєднання цифрових технологій та 

кооперативних відносин, який у системному вигляді зорієнтований на усунення 

посередника між виробником і споживачем, сприяє подоланню інформаційного, 

фінансового, збутового вакууму у виробничих і логістичних процесах через 

додаткову можливість замовити та/або запропонувати необхідні ресурси (товари, 

послуги, технології, інвестиції), а його інструмент виступає точкою комунікації між 

виробником і кінцевим споживачем; 

– запропоновано модель впливу факторних показників модернізаційного 

процесу (енергетичних потужностей, середньооблікової чисельності найманих 

працівників, капітальних інвестицій та мінеральних добрив) сільськогосподарських 

підприємств на прогнозовані результати їхньої діяльності, яка на основі 

використання прикладних аналітичних програм демонструє комплементарність 

впливу зовнішніх (невраховуваних) факторів, що, своєю чергою, формує простір для 

маневрів у процесах, зорієнтованих на досягнення запланованих цілей; 

– обґрунтовано концептуальні засади модернізації кадрового забезпечення 

сільськогосподарських підприємств, відповідно до яких визначено стратегічні 

компоненти, ключові чинники реалізації (адміністративні, інвестиційні, економічні, 

стимулюючі, соціальні), етапи імплементації кадрового забезпечення, зважаючи на: 

особливості осучаснення кадрового забезпечення; потребу в зміцненні 

адміністративних важелів впливу на кадрову компоненту; зростання міграційних 

процесів; низьку престижність професій, пов’язаних із зайнятістю в аграрному 

секторі економіки; 

удосконалено: 

– теоретико-методологічні засади системи модернізації сільськогосподарських 

підприємств у частині формування комплексу взаємопов’язаних методологічних  

підсистем: соціального розвитку, економіко-правового поля, концепцій, допоміжних 

факторів, науково-прикладних підходів модернізації, що дає змогу проводити 

дослідження модернізації підприємств не лише стосовно їх виробничого й техніко-

технологічного оновлення, а й з урахуванням необхідності удосконалення 

інфраструктурного, інвестиційного, кадрового, інституційного, інноваційного 

забезпечення, організаційної структури підприємств; 

– тлумачення базових імперативів, визначених для формування інституціо-

нального забезпечення розвитку суспільства шляхом виокремлення цінностей типу 

економічної системи, політичного правління, які з усього загалу найбільш 

притаманні для українському народу і на яких доцільно опиратись під час побудови 

інституційного забезпечення модернізації сільськогосподарських підприємств; 

– підхід до розуміння сутності поняття “модернізація”, у якому, на відміну від 

існуючих, зазначена дефініція розглядається як системний процес, націлений на 

забезпечення суспільних потреб, здійснення якого передбачає створення нової (або 
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вдосконалення існуючої) якості, зокрема й завдяки адаптації старих і формуванню 

нових інституцій та інститутів, котрі за внутрішнім змістом та характером 

застосування здатні сформувати покращення соціоекономічного розвитку; на основі 

цього дефініція “модернізація підприємства” розглядається як системний процес 

оновлення технічного, кадрового, інноваційного, інституційного, інфраструктурного 

забезпечення відповідного суб’єкта господарювання, який спрямований на 

покращення його соціоекономічного розвитку; 

набули подальшого розвитку: 

– методика дослідження процесу модернізації сільськогосподарських 

підприємств, у рамках якої запропоновано застосувати аналіз структури 

землекористування підприємств, що дає змогу встановити притаманні Україні 

особливості концентрації землекористування й виробництва сільськогосподарської 

продукції та залежності між ними; 

– пропозиції щодо підходів до модернізації державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств, які рекомендують упровадження новітніх 

пріоритетних розробок уряду Європейського Союзу у вітчизняні цільові програми 

субсидування аграрного сектору економіки з виокремленням напрямів – органічного 

виробництва продукції, підтримки молодих керівників сільськогосподарських 

підприємств; 

– теоретичне відображення змістовності модернізації інноваційного процесу в 

аграрному секторі економіки, у якому, на відміну від існуючих, перелік етапів 

відповідного процесу доповнено маркетингом інновацій. Доведено, що саме 

реалізація маркетингу на трьох рівнях інноваційних об’єднань (наукові установи, 

сільськогосподарські підприємства і держава) сприятиме налагодженню 

взаємозв’язків між суб’єктами інноваційного процесу в аграрному секторі 

економіки (теорією і практикою); 

– розкриття змістовного наповнення переваг і недоліків функціонування 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм у частині 

з’ясування специфічних проблем у діяльності фермерських господарств, у тому 

числі під час їхньої ліквідації або закриття, у порівнянні з іншими організаційно-

правовими формами; 

– оцінка особливостей впливу окремих чинників на процес модернізації 

сільськогосподарських підприємств України, в результаті якої встановлено: 

зменшення наукової складової модернізації досліджуваних підприємств, незначне 

поліпшення матеріально-технічної складової, недостатнє фінансове забезпечення; 

– сутнісні положення щодо участі закладів вищої освіти в забезпеченні 

модернізації сільськогосподарських підприємств, які передбачають створення на 

базі наукових парків цих закладів інноваційних груп з метою підтримки 

інноваційної активності сільськогосподарських підприємств, що сприятиме 

утвердженню наступально-інтеграційної стратегії їх модернізації; 

– обґрунтування напрямів модернізації організаційно-економічного механізму 

розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, 

до яких віднесено: визначення інноваційно-інвестиційних пріоритетів з адекватною 

системою та технологією управління, мотивацію зростання інноваційно-
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інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств, удосконалення 

методів та інструментів державної підтримки цільових галузевих інновацій. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення 

дисертаційного дослідження, розроблені науково-практичні рекомендації та 

пропозиції доведені до рівня інструментів для вирішення проблем, які виникають у 

процесі модернізації сільськогосподарських підприємств.  

Рекомендації автора щодо відбору управлінських працівників різних рівнів 

враховано в роботі Департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації (довідка № 214/01-14/01 від 06.09.2019 р.). 

Використання проведених у процесі дослідження розрахунків під час 

здійснення порівняльного аналізу господарств дало змогу розробити низку 

рекомендацій щодо модернізації системи менеджменту підприємств, які враховані в 

роботі управління регіональної політики Херсонської державної адміністрації 

(довідка № 1357-01-04/0/18/344-20/162 від 14.02.2019 р.). 

Напрацювання щодо організаційно-методичного й кадрового забезпечення 

агроформувань у напрямі зростання рівня управлінського потенціалу керівників та 

покращення фахових якостей спеціалістів використано Івано-Франківською 

обласною державною адміністрацією у розробленні Комплексної програми розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 

2016-2020 рр. (довідка № 1370/0/2-18/01-116 від 29.12.2018 р.).  

Пропозиції щодо створення системи стимулювання колективної роботи 

менеджерів та підвищення ціннісно-орієнтованої єдності членів управлінської 

команди передано сільськогосподарським підприємствам Жовківського району 

Львівської області (довідка № 02-36/739 від 11.06.2019 р., видана Жовківською 

районною державною адміністрацією). 

Пропозиції щодо налагодження співпраці між територіальною громадою і 

сільськогосподарськими підприємствами з питань їхньої модернізації використані 

при удосконаленні Плану соціально-економічного розвитку Брошнів-Осадської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

(довідка № 120 від 11.12.2018 р.). 

Пропозиції автора щодо модернізації державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств використовуються фахівцями фермерського 

господарства “Ігоря Гунчакаˮ в процесі розрахунку розміру програми підтримки 

підприємств АПК стосовно часткової компенсації вартості придбання племінних 

(генетичних) ресурсів (довідка № 9 від 26 вересня 2018 р.). 

Пропозиції щодо методики визначення рівня конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств з урахуванням особливостей аграрного 

виробництва в Тернопільській області, а також організаційно-економічних заходів з 

формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю аграрних 

підприємств на основі обґрунтованих екологічних, соціальних та економічних 

переваг вирощування органічної сільськогосподарської продукції прийняті до 

впровадження на приватному агропромисловому підприємстві “Фортунаˮ 

Заліщицького району Тернопільської області (довідка № 7 від 16.10.2018 р.).  

Використавши розроблений здобувачем алгоритм модернізації стратегії 

управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, здійснено комплексну оцінку 
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впливу різних складових на вибір стратегії розвитку в приватному фермерському 

господарстві “Поточищеˮ Городенківського району Івано-Франківської області та 

коректування раніше вибраної стратегії розвитку цього підприємства (довідка № 113 

від 17.12.2018 р.). 

Запропонований автором підхід до модернізації інноваційної підтримки 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, який полягає у співпраці 

кооперативу із закладами вищої освіти регіону, використовують у СОК “Перехід 

IVˮ, м. Івано-Франківськ (довідка № 47 від 08.05.2019 р.). 

Фермерським господарством “Новий рівень 2006ˮ, с. Тячівка Тячівського 

району Закарпатської області, впроваджено рекомендації щодо модернізації 

коопераційних зв’язків з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками 

(довідка № 23 від 18.11.2019 р.). 

Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному 

процесі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 

під час викладання дисциплін “Статистика”, “Контролінг”, “Економіка підприєм-

ства”, “Основи бізнесу” (довідка № 01-23/292 від 06.12.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею автора. Основні положення, висновки й рекомендації, які 

викладені в дисертації та виносяться на захист, розроблені здобувачем особисто й 

відображені в його наукових працях. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є результатом 

особистих розробок автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені й схвалені на 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях: “Ринок аудиторських 

послуг в Україні: стан і перспективи розвиткуˮ (м. Івано-Франківськ, 2010 р.); 

“Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізаціїˮ (Тернопіль, 

2012 р.); “Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах інформатизації та 

глобалізації економікиˮ (м. Івано-Франківськ, 2013 р.); “Розвиток національної 

економіки: методологія та практикаˮ (м. Івано-Франківськ, 2014 р.); “Розвиток 

національної економіки: методологія та практикаˮ (м. Івано-Франківськ, 2015 р.); 

“Сільськогосподарські підприємства України в умовах євроінтеграційних процесівˮ 

(м. Львів, 2017 р.); “Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-

економічне забезпеченняˮ (м. Тернопіль, 2018 р.); “Економічні, політичні та культу-

рологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних 

викликівˮ (м. Ужгород, 2018 р.); “Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу 

та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіціˮ 

(м. Ужгород, 2018 р.); “Сільськогосподарські підприємства України в умовах 

агропромислової інтеграціїˮ (м. Львів, 2018 р.); “Сучасні методи підвищення 

ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку 

регіональної економікиˮ (м. Львів, 2019 р.); “Сучасні методи розвитку бізнесу: 

національна та міжнародна практикаˮ (м. Одеса, 2019 р.); “Міжнародні економічні 

відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвитокˮ (м. Дніпро, 16 лютого, 

2019 р.); “Глобалізація сучасного світового господарства: стан, проблеми, 

ефективністьˮ (м. Київ, 2019 р.); “Економічний потенціал країни: наукові підходи та 
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практика реалізаціїˮ (м. Одеса, 2019 р.); “Теоретичні та практичні аспекти 

антикризового регулювання економіки країниˮ (м. Одеса, 2019 р.); “Наука і освіта в 

інтелектуально-інноваційному розвитку суспільстваˮ (м. Бережани, 2019 р.); 

“Перспективні форми організації господарської діяльності на селіˮ (м. Київ, 

2019 р.); “Стратегії інноваційного розвитку економіки: проблеми, перспективи, 

ефективністьˮ (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

52 наукові праці загальним обсягом 43,79 друк. арк., з яких автору належать 

37,83 друк. арк., серед них: одна одноосібна та одна колективна монографії, 27 

статей у наукових фахових виданнях України, 4 статті у закордонних виданнях, 19 

тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

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

її обсяг становить 446 сторінок. Дисертація містить 40 таблиць, 57 рисунків, 

11 додатків. Список використаних джерел налічує 350 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, представлено їх апробацію й особистий 

внесок автора. 

У першому розділі – “Теоретичні основи дослідження модернізації 

сільськогосподарських підприємств” – обґрунтовано понятійний апарат процесу 

модернізації, узагальнено сутність визначення “модернізація підприємств”, 

виокремлено основоположні цінності для формування інституційного забезпечення 

українського суспільства, зокрема й для подальшої модернізації основних 

виробників продукції в аграрному секторі економіки України. 

Однією з пріоритетних умов забезпечення економічного поступу 

сільськогосподарських підприємств вважається їхня модернізація з першочерговим 

визначальним акцентом на оновленні інституційної структури цих підприємств. 

Сьогоднішні вектори модернізації агропідприємств визначаються засадами 

технологічних домінантів суспільного виробництва. При плануванні розвитку 

вітчизняної економіки повернення на шлях повномасштабної модернізації у 

воєнний, фінансово складний період повинне стати стратегічним завданням для 

аграрного сектору економіки. 

Дослідженням встановлено, що глобалізаційні процеси потребують вирішення 

питань забезпечення модернізації економічних суб’єктів, успішне розв’язання яких 

покликане підтримати ефективне функціонування цих суб’єктів у постійно 

оновлюваному конкурентному середовищі. Важливе значення відведено 

пожвавленню модернізації сільськогосподарських підприємств, оскільки від 

раціонального їх функціонування залежить вітчизняна продовольча безпека, 

екологічний баланс довкілля, а з вироблюваною ними продукцією пов’язана 

діяльність багатьох галузей економіки України.  
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Визначаючи теоретичні засади модернізаційного забезпечення сільсько-

господарських підприємств, слід керуватись тим, що модернізація господарюючого 

суб’єкта є метою дослідження, а модернізаційне забезпечення – складовими її 

досягнення. 

Встановлено, що існують різні підходи до трактування дефініції 

“модернізація” – як загальнотеоретичні, так і вузькопрофільні. Властивим для 

формулювання змісту категорії “модернізація” є використання таких термінів, як 

“система”, “оновлення”, що підтверджує сучасне комплексне усвідомлення цього 

поняття. Узагальнивши різні підходи, запропоновано розглядати модернізацію як 

системний процес, націлений на забезпечення суспільних потреб, реалізація якого 

передбачає створення нової (або вдосконалення існуючої) якості, в тому числі 

завдяки адаптації старих і формуванню нових інституцій та інститутів, котрі за 

внутрішнім змістом і характером застосування здатні сформувати покращення 

соціоекономічного розвитку. 

Унаслідок опрацювання низки наукових праць іноземних і вітчизняних учених 

стосовно трактування терміна “модернізація підприємств” з’ясовано, що його слід 

тлумачити як системний процес оновлення технічного, кадрового, інноваційного, 

інституційного, інфраструктурного забезпечення господарювання, спрямований на 

оптимізацію соціально-економічного розвитку підприємств. 

Керуючись теоретичними доробками науковців у процесі дослідження 

модернізаційної парадигми розвитку в аграрному секторі економіки, дійшли 

висновку, що аналіз модернізаційних процесів сільськогосподарських підприємств 

на тлі прискорення інформаційного поступу слід здійснювати за такими детермі-

нантами: інвестування коштів у процеси виробництва, притаманні новітнім 

технологічний укладам; системний перехід до залучення цифрових технологій; 

зростання частки інтелектуальної праці; екологічно-раціональне використання 

сільськогосподарських угідь; підвищення ефективності виробництва 

сільськогосподарської продукції; співпраця науково-дослідних установ із 

представниками аграрного бізнесу; розвиток сільськогосподарської кооперації; 

виробництво органічної продукції.  

Процес модернізації розпочинається із трансформації тих чи інших цінностей. 

При цьому важливо враховувати цінності, які утвердилися у свідомості суспільства, 

і ті, котрі варто запозичити й адаптувати з урахуванням національних особливостей. 

Для з’ясування, які цінності властиві українцям і які трансплантовані цінності 

найкраще адаптуються й будуть прийняті до впровадження громадянами нашої 

держави, ми провели опитування жителів Івано-Франківської області. У ньому взяли 

участь 110 респондентів трьох різних вікових категорій з відносно рівними частками 

жителів сільської місцевості та міст. Респондентам було роздано перелік із 124-х 

цінностей, сформований соціологом Браяном Трейсі. Встановлено, що  до 

цінностей, які вкоренилися у свідомості українців, слід віднести: здоров’я, любов, 

знання, свободу, пристосованість, справедливість, сімейні цінності, віру, повагу, 

патріотизм. Серед цінностей, які доцільно запозичувати в інших націй для 

утвердження українцями в суспільній практиці, варто виділити: лідерство, 

відповідальність, дисципліну, роботу в команді, самореалізацію, активність, 

професіоналізм, прогрес, стабільність, самоконтроль.  
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Еволюційний розвиток інституцій – стабільний процес, проте доволі тривалий 

у часі, витратний в інших ресурсах. Інший шлях розвитку ‒ імпортування, адаптація 

інституцій. Якщо кожен громадянин обере правильний напрям утвердження й 

модернізації власних цінностей, то це сприятиме інтеграції українського народу у 

світове співтовариство, європейські об’єднання. Вдале одночасне поєднання двох 

шляхів розвитку інституцій без шкоди одна одній покликане створити синергічний 

ефект розвитку економіки, політики та суспільства загалом. 

На нашу думку, до цінностей, яких прагнуть громадяни з різних регіонів 

нашої держави та які консолідували б націю, сприяли її соціальному й 

економічному розвитку, належать такі: свободолюбність; справедливість; 

сердечність – за Григорієм Сковородою як гідність, тобто – глибинний (духовний) 

вимір людської особистості й цілісності; соборність – цілісність у політичній 

площині. Ці вимоги народу декларували раніше як на козацьких радах, вічах, 

майданах, так і сьогодні – у гаслах Помаранчевої революції та Революції гідності. 

На рис. 1 представлено один із варіантів генезису сучасних інституцій та 

інститутів, які відображають залежність оптимального підбору принципів побудови 

економічної системи, політичного правління від наслідуваних національних 

цінностей України. 

Досі ні в економічній літературі, ні в законодавчій базі не знайшли 

ґрунтовного відображення інституціональні засади, на яких повинна базуватися 

модернізація аграрного сектору економіки України. Одним із наслідків вдалих 

економічних модернізаційних змін визначено об’єднання інтересів бізнесу та влади 

на користь суспільства. Використовуючи теорію неоінституціоналізму, можна 

констатувати, що реформування аграрного сектору економіки України на засадах 

жорсткої конкурентної боротьби реалізувалося шляхом запозичення західних 

формальних інститутів та миттєвого їх упровадження на теренах нашої держави. Це 

супроводжувалося без врахування неформальних інституцій, які утвердились 

еволюційно й прижилися в Україні. 

Нормативні засади в поєднанні із законами ринкової економіки внесли свої 

корективи у розвиток сільськогосподарських підприємств, зокрема формування 

різних їх організаційно-правових форм, кожна з яких має свої сильні й слабкі 

сторони. Результатом розвитку деяких із цих форм є частка вироблюваної 

відповідними суб’єктами продукції сільського господарства. Зокрема, 2017 року на 

господарські товариства, приватні підприємства, виробничі кооперативи та ін. 

припадало 83 % продукції сільського господарства (в постійних цінах), виробленої 

всіма підприємствами галузі, на державні підприємства – 2 %, на фермерські 

господарства – 15 %.  

Мета модернізації в її соціальній інтерпретації – побудова ефективного сус-

пільства. Соціальні детермінанти її ефективності кореняться в цінностях народу. 

Кожне суспільство еволюціонує, розвивається до зручних йому умов, навіть якщо це 

потребуватиме зміни соціальних цінностей. Такою еволюцією ми бачимо 

модернізацію в напрямі оновлення: цінностей до “групово-кооперативних”, 

політичного правління ‒ до “співпраці при владі”, економічної системи ‒ до 

“узгодженого вільного підприємництва”. Наведені цінності свободолюбності, 
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справедливості, сердечності, соборності придатні для того, щоб у майбутньому 

стати орієнтирами для побудови модернізації сільськогосподарських підприємств. 

 

 
Рис. 1. Плюралізм походження інституцій та інститутів сучасного суспільства* 

*Джерело: власна розробка автора.  
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сільське господарство тощо, тому ми конкретизували це визначення. Аграрний 

сектор економіки України можна трактувати як сектор економіки держави, який 

охоплює суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності та 

організаційно-правової форми, що належать до першої та другої сфер 

агропромислового комплексу, і пов’язані з ними обслуговуючі підприємства. 

Під час дослідження процесу модернізації сільськогосподарських підприємств 

постало питання про походження організаційно-правових форм господарювання 

сільськогосподарських підприємств, особливості, шляхи їх формування в юридичній 

та економічній площинах. Нами запропоновано власне бачення генезису таких 

форм, починаючи від форм власності, видів підприємств, об’єктів і закінчуючи 

безпосередньо самими організаційно-правовими формами господарювання. У 

дослідженні обґрунтовано переваги й недоліки кожної з організаційно-правових 

форм господарювання сільськогосподарських підприємств України. 

Міжнародна практика свідчить, що модернізація сільськогосподарських під-

приємств формується за взаємодії потенціалу держави, приватного бізнесу й сус-

пільства з одночасною інтеграцією зовнішніх інвестицій та інновацій. Інвестиційно-

інноваційна складова у цій взаємодії трансформується в наслідувану модернізацію, 

включаючи різні елементи її забезпечення: кадрові, інституційні, інвестиційні, 

інноваційні, матеріально-речові тощо. (рис. 2). Модернізація підприємств 

здебільшого визначається структурною перебудовою господарства, яка передбачає 

радикальне оновлення сфери матеріального виробництва, тобто технологічну її 

складову. 
 

 
 

Рис. 2. Типи та чинники модернізації сільськогосподарських підприємств* 
*Джерело: власна розробка автора.  
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Пріоритетом модернізації аграрного сектору економіки України загалом і 

агропідприємств зокрема є комплексне освоєння національних (власних) й 

наслідуваних (імітаційних) технологічних, інвестиційних, кадрових, організаційних 

і управлінських інновацій. 

У другому розділі – “Методологічні основи дослідження модернізації 

сільськогосподарських підприємств” – поглиблено методологію модернізації сіль-

ськогосподарських підприємств, обґрунтовано модель впливу факторних показників 

модернізаційного процесу сільськогосподарських підприємств на прогнозовані 

результати їхньої діяльності, запропоновано методичний підхід до визначення рівня, 

темпів та ефективності модернізації підприємств аграрного сектору економіки.  

Методологія покликана певним чином впорядкувати процес дослідження: 

сформулювати мету, об’єкт, завдання, методи, через призму яких досягається 

кінцевий результат. Більш чітко методологія обраного дослідження конкретизується 

через наукові підходи до ідентифікації його особливостей. Дослідження соціально-

економічної системи модернізації як специфічного процесу закономірно передбачає 

використання загальних і спеціальних законів пізнання.  

Атрибутом модернізації агропідприємств є така організація їхніх економічних 

відносин, яка сприяє поновленню екологічних ресурсів планети, мінімізації нега-

тивного впливу на довкілля, підвищенню родючості ґрунтів та їхньої якості, 

впровадженню інноваційних процесів переробки відходів і безвідходних технологій. 

Залучення наукових інновацій у сільськогосподарське виробництво передбачає 

здійснення витрат сільськогосподарськими підприємствами на придбання нових 

видів техніки, нових сортів та гібридів рослин, високопродуктивних порід тварин. 

Отож для інноваційного розвитку необхідна участь сільськогосподарських 

підприємств у фінансуванні науково-дослідних розробок або шляхом 

безпосереднього замовлення проведення відповідних досліджень чи закупівлі 

новацій. Серед комплексу методологічних підходів пізнання модернізації 

сільськогосподарських підприємств вирізняються такі: діалектика, матеріалізм, 

абстрагування, індукція і дедукція, системність, наукоємність, еволюція 

модернізаційних змін. На рис. 3 виокремлено п’ять базових підсистем модернізації 

сільськогосподарських підприємств, кожна з яких, своєю чергою, містить внутрішні 

взаємопов’язані елементи. 

У процесі аналізу слід концептуально вивіряти найдрібніші часточки 

досліджуваного об’єкта, характеризуючи їх з усіх сторін, абстраговано й системно. 

У контексті досліджуваної проблематики йдеться про абстрагування від формальних 

складових модернізації сільськогосподарських підприємств у системі забезпечення 

суспільних потреб і, таким чином, отримання можливості скрупульозного вивчення 

всіх потенційних можливостей об’єкта. 

Системний метод пізнання означає, що аналізуватися повинні всі фактори, 

дотичні до об’єкта дослідження. До складових системи модернізації 

сільськогосподарських підприємств слід віднести такі фактори впливу: інноваційне, 

інвестиційне, кадрове, організаційно-технічне, інфраструктурне, інституційне 

забезпечення процесу модернізації, інтеграційне середовище. Закономірно, що в 

системі модернізації присутні підсистеми. Складові підсистем відрізняються між 

собою. Відмінності присутні як у структурі елементів кожної підсистеми, так і у  
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Рис. 3. Модернізація сільськогосподарських підприємств у системному забезпеченні суспільних запитів* 
*Джерело: власна розробка автора.  
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властивостях систем вищого та нижчого порядку (системи модернізації суспільства, 

економіки, аграрного сектору, сільськогосподарського підприємства, інноваційно-

інвестиційного забезпечення підприємства і т. д.).  

Системність у методології дослідження осучаснення сільськогосподарських 

підприємств передбачає виокремлення і взаємоузгодження таких підсистем: 

допоміжних факторів (інвестиційне, інфраструктурне, кадрове, інноваційне 

забезпечення, державна підтримка); напрямів модернізації (соціальні, економічні, 

екологічні, правові, інноваційні); соціального розвитку (жителі села, жителі міста, 

власники, працівники підприємств); економіко-правового поля (закони ринку, 

партнери виробничої та невиробничої сфери, нормативно-правова база країни); 

концепції модернізації (підвищення конкурентоспроможності, утвердження на 

засадах екологічності, активізація в розвитку громади, досягнення рівня розвитку 

суб’єктів економічно-розвинених країн). Вищесказане, своєю чергою, сприятиме 

вивченню зовнішніх факторів впливу та взаємозалежності між елементами 

сукупності. 

Методику оцінки рівня й темпів модернізації сільськогосподарських 

підприємств у роботі пропонується розглядати в контексті: інноваційного 

забезпечення процесу модернізації, його державної підтримки та кадрового 

забезпечення. Ефективність модернізації сільськогосподарських підприємств 

розглянуто й через еколого-економічний та інвестиційний підходи. Для аналізу 

екологічної ефективності можуть бути використані такі показники: інтегральний 

коефіцієнт ерозійної небезпеки; баланс гумусу за ротацію сівозміни, т/га; частка 

бобових культур у сівозміні, %; частка ґрунтополіпшуючих культур у структурі 

посівних площ, %. Для аналізу економічної ефективності модернізації 

запропоновано використовувати показники: приріст чистого доходу на підпри-

ємство загалом та на 1 га, грн, приріст виробництва кормів на 100 га сівозмінної 

площі, ц; затрати праці на 100 га сівозмінної площі, люд/год; приріст продукції 

сільського господарства (в постійних цінах) на 100 га сівозмінної площі, ц. 

У процесі обчислення економічної ефективності модернізації особливого 

значення набувають два критерії: сумарний кінцевий ефект від реалізації 

відповідного інвестиційного проєкту і лаг часу, за який його буде досягнуто. Час, як 

обов’язковий фактор, узято нами за основу для виділення етапів інвестиційної 

програми. Показником кінцевого ефекту від реалізації інвестиційного проєкту 

виступає прибуток. Він важливий тим, що певна його частка спрямовується у фонд 

накопичення, який передбачає видатки на модернізацію необоротних і оборотних 

активів, зростання вартості підприємства і, як наслідок, його економічний розвиток. 

Ефект від інвестиційної програми, що реалізується в рамках модернізації 

сільськогосподарського підприємства, логічно розраховувати загалом. Проте для 

можливості здійснення контролю інвестиційний процес доцільно обчислювати 

покроково, розділяючи його на етапи. 

Як критерій ефективності інвестицій розглянуто економію часу. Для 

інвестиційної програми визначено два етапи. Перший етап передбачає освоєння 

інвестицій (будівництво споруд, замовлення, доставка обладнання тощо), на 

другому етапі відбувається експлуатація створених об’єктів. Та інвестиційна 

програма, в якій термін окупності буде меншим, вважатиметься ефективнішою. 
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Отже, інвестори зможуть оцінити, наскільки ефективно будуть використовуватися 

виділені інвестиції, вибрати з ряду проєктів найбільш інтенсивний, тобто з 

максимальною швидкістю освоєння інвестицій, з метою отримання більш ранньої 

віддачі від проєкту. Це дасть змогу сільськогосподарським товаровиробникам 

вибрати варіант вкладень з оптимальною тривалістю інвестиційного процесу. 

Зміст і методику використання теоретико-методологічних засад стосовно 

модернізації сільськогосподарських підприємств визначено через обґрунтування 

їхніх функціональних завдань і внутрішню структуру. Методологічні основи є 

концептуальними орієнтирами, які серед усього комплексу заходів передбачають 

виконання абстрагованих завдань, зорієнтованих на досягнення мети. 

Модернізація сільськогосподарських підприємств в умовах змішаних 

економічних систем, поширення неоліберальної доктрини повинна орієнтуватися на 

стратегічні, прогнозні значення тих чи інших показників діяльності. Дослідження 

імовірних тенденцій, значень розвитку показників, які визначають або є дотичними 

до процесів модернізації вітчизняних аграрних формувань, здійснюють завдяки 

методам системної динаміки з використанням пакетів прикладних програм 

STATISTICA та STELLA. Алгоритм методичних підходів щодо прогнозування 

ключових фактичних і результативних показників процесу модернізації 

сільськогосподарських підприємств передбачає такі етапи: групування динамічного 

ряду вихідних статистичних даних; відсікання неістотних змінних і визначення 

ключових факторів, значення яких впливає на результат; безпосереднє здійснення 

прогнозу факторних і результативної ознак, використовуючи функціонал окресленої 

прикладної програми; графічну інтерпретацію прогнозованих значень у результаті 

статистичної обробки даних за допомогою методу системної динаміки; 

використання прогнозованих даних для формування й коригування тактичних і 

стратегічних рішень щодо проведення подальшої модернізації 

сільськогосподарських підприємств. 

У третьому розділі – “Оцінка рівня і темпів модернізації 

сільськогосподарських підприємств та її ефективності” – проаналізовано рівень 

розвитку сільськогосподарських підприємств України в порівнянні із 

сільгоспвиробниками провідних економічно розвинених країн Європейського 

Союзу, визначено динаміку й темпи здійснення модернізації вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств, проведено оцінку процесів інвестування в 

підприємства аграрного сектору економіки. 

В Україні сформувалися, адаптувалися та утвердилися великі сільськогоспо-

дарські підприємства. Так, 2017 року 77 % площі сільськогосподарських угідь, 

оброблюваних агропідприємствами, припадало на господарства з площею 

землекористування 1000 га і більше. Натомість у розвинених країн Західної Європи 

склалася зовсім інша структура розподілу земельних угідь між сільгоспвиробниками 

(табл. 1).  

Слід зазначити, що, незважаючи на тезу про економічні переваги великих 

сільськогосподарських підприємств, керівництво країн Європейського Союзу надає 

преференції сімейному фермерству, формуючи нормативне забезпечення, 

муніципальну інвестиційну й організаційну його підтримку таким чином, щоб 

сприяти збереженню дрібних, малих і середніх аграрних формувань. Концепція 
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їхньої поведінки віддзеркалює соціально-економічну позицію, яка на практиці 

передбачає: запобігання формуванню великих сільськогосподарських підприємств, 

агрохолдингів і збереження сімейного фермерського укладу; створення системи 

підтримки економічних інтересів для дрібних орендарів за відсутності такої 

підтримки для великих аграрних  формувань; концентрація концепції державної 

політики у трьох напрямах –  стимулювання зайнятості, розвитку органічного 

землеробства, впровадження цифрових технологій. 

Таблиця 1 

Розподіл сільськогосподарських угідь між підприємствами в Україні 

та окремих країнах Європейського Союзу, у % до загальної площі, 2016 р. * 

Країна 

Аграрні підприємства за площею використовуваних  

сільськогосподарських  угідь, га  

До 5 га 5,1-10 га 10,1-20 га 20,1-50 га 50,1-100 га 
100 га і 

більше 

Німеччина 0,2 1,9 8,7 12,8 19,5 56,9 

Іспанія 4,1 4,1 11,4 13,2 14,5 52,7 

Франція 0,8 1,1 4,4 8,9 22,6 62,2 

Італія 10,7 9,2 20,5 20,2 15,0 24,4 

Польща 13,2 15,0 19,3 20,8 10,6 21,1 

Болгарія 2,8 1,5 4,3 5,7 5,4 80,3 

Україна 0,1 0,1 0,3 2,1 1,8 95,6 

*Джерело: сформовано автором на основі даних Євростату й Державної служби статистики 

України. 

 

У структурі виробництва сільськогосподарськими підприємствами України 

домінує вирощування зернових і технічних культур. Зокрема, на насіння соняшнику 

в загальній вартості продукції сільського господарства (в постійних цінах), 

вироблених цими підприємствами 2017 р., припадало 23,6 %, пшениці – 19,1 %, 

кукурудзи на зерно – 19,1 %, сої – 9,0 %. Натомість на продукцію тваринництва того 

ж року припадало всього 22,7 %, у тому числі на молоко – 4,9 %, продукцію 

вирощування свиней – 3,5 %, великої рогатої худоби – 1,2 %, яйця – 2,8 %. 

Сільськогосподарські підприємства віддають перевагу виробництву сировинної 

експортоорієнтованої продукції, що здійснюється без нарощування доданої вартості, 

залучення додаткової робочої сили.  

Практика розвинених європейських країн свідчить, що модернізація 

сільського господарства залежить не стільки від концентрації площ 

сільськогосподарських угідь, скільки від технічного й технологічного оновлення 

аграрної сфери. Процеси модернізації в цих країнах характерні для різних галузей 

рослинництва і тваринництва, а не окремих найпривабливіших для бізнесу, що 

спостерігаємо в Україні. Тому, наприклад у Франції, яка поступається Україні за 

площею сільськогосподарських угідь, загальний обсяг доходів аграрних 

підприємств суттєво більший, ніж в Україні. Значну частку у виробництві продукції 

сільського господарства Франції займає тваринництво. Імплементація в 
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тваринницьку галузь сучасної техніки, цифрових технологій визначає вектор 

розвитку всієї агросфери Франції, Німеччини, Данії, Польщі, Іспанії, інших 

розвинених країн. Натомість результатом розвитку вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств, які недостатню увагу приділяють виробництву 

продукції тваринництва, зокрема скотарства, є значні втрати для бюджету, 

загострення проблеми зайнятості сільського населення, загрози продовольчій 

безпеці країни.  

Результатом низького рівня модернізації в аграрному секторі України є й 

чимала частка зайнятого в цій сфері населення. Продуктивність праці в сільсько-

господарських підприємствах України значно нижча, ніж у розвинених країнах 

Європи. 

Недостатній рівень розвитку в сільськогосподарських підприємствах України 

галузі тваринництва, зокрема скотарства, зумовлює небажані диспропорції у 

використанні угідь. Зокрема, 2016 року в аграрних підприємствах України на 

природні кормові угіддя (сіножаті й пасовища) припадало всього 14,1 % 

використовуваних ними сільськогосподарських угідь. Натомість у країнах 

Євросоюзу того ж року вони займали в структурі сільськогосподарських угідь 

35,4 %, у тому числі в Іспанії – 35,2 %, Франції – 32,6 %, Італії – 28,6 %, Німеччині – 

28,1 %, Польщі – 22,1 %. Надмірний рівень розораності угідь в Україні має вкрай 

негативні екологічні наслідки. 

У табл. 2 наведені показники урожайності основних сільськогосподарських 

культур в Україні та окремих країнах Євросоюзу. Урожайність відображає 

технологічну ефективність виробництва, а її рівень можна розглядати як результат 

модернізації в рослинницькій галузі. Наведені дані свідчать, що вітчизняні 

сільськогосподарські підприємства досягли на цьому поприщі вагомих успіхів. 

Зокрема, вони демонструють вищі показники урожайності порівняно з 

агровиробниками Польщі практично за всіма основними культурами. Щоправда, 

технічно й технологічно більш модернізовані підприємства Франції та Німеччини 

демонструють значно вищу урожайність пшениці, ячменю, ріпаку. Отже, 

сільськогосподарські підприємства України використали далеко не всі можливості 

для техніко-технологічної модернізації неорганічного типу в рослинництві. 

Таблиця 2 

Урожайність сільськогосподарських культур у підприємствах України 

 та окремих країн Європейського Союзу, 2017 р., ц/га* 

Країна Соняшник Пшениця Кукурудза Соя Ячмінь Ріпак 

Німеччина 18,2 66,7 81,4 24,4 57,7 29,9 

Іспанія 13,6 40,6 108,4 31,4 36,7 22,7 

Франція 22,6 67,6 87,9 26,0 62,6 30,6 

Італія 24,1 39,0 101,4 36,3 41,7 27,6 

Польща 16,4 39,9 58,8 19,3 30,7 24,7 

Україна 24,1 38,4 87,0 26,4 32,3 26,5 

*Джерело: сформовано автором на основі даних Продовольчої і сільськогосподарської 

організації Об’єднаних Націй. 
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У тваринницьких галузях також спостерігаються суттєві відмінності в 

результатах діяльності сільськогосподарських підприємств України та країн 

Євросоюзу. Зокрема, щільність умовного поголів’я тварин на 100 га 

сільськогосподарських угідь у підприємствах України 2018 року становила 

19,8 голів, тоді як у Німеччині – 119,9 голів, Франції – 81,8, Італії – 82,0, Польщі – 

76,3, Іспанії – 73,4 голови тощо. За значно нижчої продуктивності тварин це 

свідчить про незадовільне використання ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств України для виробництва молока і м’яса. 

У процесі вибору неорганічного типу модернізації сільськогосподарських під-

приємств або варіантів його поєднання з органічним типом доволі актуальним є 

питання, на яку модель розвитку аграрного сектору економіки доцільно 

орієнтуватись Україні. Можливі варіанти: модель агрохолдингового типу 

(характерна для Румунії, Болгарії) та орієнтація на фермерські господарства (як у 

Польщі, Італії, Німеччині, Франції). 

Для моделі агрохолдингового типу характерні такі особливості: 

‒ упровадження інноваційних технологій у виробничі процеси 

сільськогосподарськими підприємствами ‒ агрохолдингами суттєво не впливає на 

покращення рівня життя селян; 

‒ імплементація новітніх технологій супроводжується усуненням сільських 

жителів від виробничих процесів; 

‒ великі аграрні підприємства не зацікавлені в утримуванні чисельності 

персоналу, еквівалентної можливій зайнятості у фермерських господарствах. 

Натомість модель, орієнтована на розвиток фермерських господарств, 

передбачає: 

‒ збільшення зайнятості на сільських територіях, приріст виробництва 

тваринницької продукції, підвищення рівня життя селян; 

‒ власні інвестиції розширюють арсенал послуг, надаваних 

сільгоспвиробниками, спричиняють поступ тваринницької галузі, подальшу 

переробку рослинницької сировини; 

‒ створення у країні потужного пласта дрібних, малих і середніх власників-

господарів землі, котрі формуватимуть осередок середнього класу на селі. 

Керуючись досвідом економічно розвинених країн Європи, вітчизняними 

інституційними засадами, дотриманням екологічних норм, варто звернути увагу на 

дестабілізуючі структурні перекоси у вітчизняному аграрному виробництві й 

імплементувати кращі елементи передового досвіду модернізації аграрного 

виробництва у практику функціонування українських сільськогосподарських 

підприємств. 

У четвертому розділі – “Чинники, що впливають на рівень модернізації 

сільськогосподарських підприємств та її ефективність” – сформульовано 

пропозиції щодо вдосконалення державної підтримки модернізації підприємств 

аграрного сектору, обґрунтовано заходи з покращення кадрового забезпечення 

процесів модернізації сільськогосподарських підприємств, здійснено прогноз 

окремих факторних показників цієї модернізації та результатів їхнього впливу.  

Потужна вертикаль державного регулятора, система здорової конкуренції, 

кооперація, соціальна справедливість – ключові принципи модернізації сільсько-
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господарських підприємств. Транзитивний етап сучасної аграрної політики потребує 

оптимальної консолідації державного управління та дії ринкових механізмів, 

розробки та імплементації урядового регулювання справедливого розподілу засобів 

і результатів праці виробників. 

Упровадження раціонального державного регулювання передбачає створення 

безпечних умов для діяльності суб’єктів сільськогосподарського виробництва. 

Базові засади реалізації аграрної політики слід презентувати через досягнення 

консолідації нації, соціальної справедливості, економічної ефективності, 

скоординованої роботи влади, бізнесу й науки. 

Державна підтримка аграрного сектору економіки, зорієнтована переважно на 

сільськогосподарські підприємства, здійснюється з видатків загального та 

спеціального фондів державного бюджету України. З 2012-го до 2018 року обсяг 

бюджетних видатків на розвиток аграрного сектору економіки зріс на 43 % (з 4,8 до 

6,8 млрд грн). У динаміці структура відповідної видаткової частини державного 

бюджету відчутно змінювалася з огляду на обсяги асигнування для конкретної 

цільової програми. Передусім це відобразилося на зміні концепцій, структури 

фінансових витрат. Так, 2012 року значне державне фінансування здійснювалося за 

програмою “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, 

виноградників та ягідників і нагляд за ними” (1,1 млрд грн, або 23 % у структурі 

видатків на Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України); у 

2013 і 2014 рр. ‒ “Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 

навчальними закладами I-IV рівнів акредитаціїˮ (2,5 млрд грн (53 %) і 2,3 млрд грн 

(48 %) відповідно); у 2017 р. ‒ “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” 

(4,8 млрд грн, або 82 % у структурі видатків); 2018 р. ‒ “Державна підтримка 

тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, 

аквакультури (рибництва)” (5,0 млрд грн, або 73 % усіх витрат). Частка видатків на 

розвиток тваринництва, фермерських господарств та інших 

сільгосптоваровиробників у структурі видатків на всі об’єкти й заходи Міністерства 

аграрної політики та продовольства України склала 2018 року загалом 83 %, що 

вказує на пріоритетність цих напрямів. 

Стосовно подальшого розвитку системи державної підтримки сільсько-

господарських товаровиробників актуальними для наслідування в Україні є підходи, 

які впроваджуються в країнах Євросоюзу. Так, три з десяти конкретних цілей 

майбутньої спільної сільськогосподарської підтримки цих країн стосуються 

довкілля й охоплюють питання зміни клімату, природних ресурсів, біорізноманіття і 

ландшафтів. Плановою комісією з питань спільної сільськогосподарської підтримки 

ЄС-28 визначено три блоки пріоритетних концепцій державної підтримки на 2021-

2027 рр., на які варто орієнтуватись й при обґрунтуванні програм модернізації 

підприємств у вітчизняному аграрному секторі економіки: 

1. Підвищення екологізації виробництва в аграрному секторі економіки: 

– диверсифікація сільськогосподарських культур: більша різноманітність 

сільськогосподарських культур сприяє більшій стійкості ґрунту та екосистеми; 

– постійні пасовища: пасовища утримують вуглець та формують біологічне 

різноманіття у сільській місцевості. Співвідношення постійних сільськогоспо-
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дарських земель встановлюється країнами ЄС на національному або регіональному 

рівні. Країни ЄС призначають зони екологічно чутливих постійних луків; 

– пропагування здорового способу життя, включаючи виробництво і 

споживання безпечної, збагаченої поживними речовинами їжі. 

2. Підтримка доходів сільськогосподарських підприємств з акцентом на 

стимулювання зайнятості, “припливу” молодих кадрів у галузь. 

3. Розроблення програм стосовно підвищення інноваційно-інвестиційної 

атракційності сільськогосподарських товаровиробників, залучаючи оцифровування, 

інтернет-комунікації. 

Помітний внесок у кадрове забезпечення здійснює фахова компетентність 

працівників сільськогосподарських підприємств, інтенсивність проведення заходів 

із підвищення кваліфікації, вчинення дій щодо зменшення плинності кадрів. Базою 

забезпечення персоналу при цьому зостаються професійно-технічні училища, однак 

темпи оновлення теоретичних і практичних компетентностей, знань і умінь, якими 

володіє випускник відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня суттєво 

відрізняються від затребуваних для проведення модернізації сільськогосподарських 

підприємств. Усе це вимагає осучаснення навчальних програм та відповідної 

інвестиційної підтримки новітніх курсів для адаптації до сучасних потреб, 

впровадження у навчальний процес. 

Модернізація діяльності аграрних підприємств потребує інформаційного 

базису для обґрунтування вірних концепцій розвитку. Чільне місце при цьому 

відводиться прогнозуванню основних детермінантів модернізації 

сільськогосподарських підприємств. Для такого прогнозування, що базується на 

функціональних можливостях статистичних прикладних програм, вибрано вихідну 

інформацію з 1996 до 2018 рр. щодо окремих показників модернізації сільськогос-

подарських підприємств України. 

У процесі прогнозування обсягу виробництва сільськогосподарськими  

підприємствами України продукції сільського господарства у постійних цінах 

2010 року створено оригінальну модель у програмі STELLA. За її допомогою 

визначено вплив середньооблікової чисельності найманих працівників 

(EMPLOYEES), енергетичних потужностей (ENERGY), внесених мінеральних добрив 

(FERTILIZATION) і капітальних інвестицій на виробництво сільськогосподарської 

продукції (INVESTMENTS) з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь. 

Унаслідок аналітичних процедур прогностична функція набула такого вигляду:  

PRODUCTION = -8466.81149463-242187.990423*EMPLOYEES+ 

1952208.66956*EMPLOYEES^2-18.8153315386*FERTILIZATION+ 

0.378530113182*FERTILIZATION^2+16799.4482236*ENERGY-

4011.89842477*ENERGY^2+ 24.5719569413*INVESTMENTS- 

0.090284864145*INVESTMENTS^2                                        (1) 

За результатами розрахунків здійснено прогноз досліджуваних показників до 

2030 р. (табл. 3). Передбачається, що продовжуватиметься тенденція до зменшення 

чисельності зайнятих у сільськогосподарських підприємствах працівників. Потреба 

в робочій силі зменшуватиметься за рахунок модернізації виробничих процесів, 

зростання продуктивності праці. 2030 року порівняно з 2018-м внесення 

мінеральних добрив на 100 га використовуваних сільськогосподарських угідь зросте 
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на 23,6 %, обсяг капітальних інвестицій – на 24,4 %. Оптимізація машинно-

тракторних парків у сільськогосподарських підприємствах спричинить певне 

зменшення використовуваних енергетичних потужностей. Результатом модернізації 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах стане підвищення його 

технологічної ефективності: вартість продукції сільського господарства в постійних 

цінах з розрахунку на 100 га угідь зросте 2030 року порівняно з 2018 роком на 

18,3 %.  

Таблиця 3 

Прогнозні значення окремих показників модернізації  

сільськогосподарських підприємств України (з розрахунку на  

100 га сільськогосподарських угідь)* 

Рік 

Вартість про-

дукції сільського 

господарства у 

постійних цінах 

2010 р., грн 

Середньооблі-

кова чисель-

ність найманих 

працівників, 

осіб 

Енергетич-

ні потуж-

ності, кВт 

Внесення 

міне-

ральних 

добрив, 

кг д.р. 

Капітальні 

інвестиції 

(з урахуванням 

інтегрального 

дефлятора), грн 

2018 775279 23 158 11890 21582 

2019 769733 23 150 12243 22509 

2020 757748 23 142 12543 23356 

2021 745632 22 141 12631 23885 

2022 756219 22 139 12719 24415 

2023 766869 21 138 12807 24944 

2024 777582 21 138 13037 25297 

2025 793390 21 138 13301 25606 

2026 810792 21 138 13566 25915 

2027 828561 20 138 13840 26188 

2028 852269 20 141 14126 26409 

2029 884545 20 143 14413 26629 

2030 916965 19 145 14700 26850 

*Джерело: розрахунки автора.  

 

Результати прогнозу, як теоретично очікувані дані, можуть бути використані 

для подальшої практичної організації процесів модернізації сільськогосподарських 

підприємств. Чинні в Україні організаційно-правові форми сільськогосподарських 

підприємств функціонують в умовах конкурентних відносин. Тому результати 

їхнього господарювання залежать від системної взаємодії природних, 

інституційних, технологічних, інвестиційних, людських та інших ресурсів. Уміле 

поєднання цих ресурсів менеджерами з використанням для відповідних розрахунків 

сучасних пакетів прикладних програм сприятиме прискоренню модернізації 

сільськогосподарських підприємств в Україні.  

У п’ятому розділі – “Напрями подальшого розвитку модернізації 

сільськогосподарських підприємств та підвищення її ефективності” – 

обґрунтовано концептуальні засади вдосконалення інноватизації та підвищення 

рівня інвестиційної атракційності сільськогосподарських підприємств, розроблено 
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шляхи покращення їхнього кадрового забезпечення та підвищення рівня 

ефективного сприйняття процесів модернізації, визначено напрями удосконалення 

інституційного середовища модернізації підприємств аграрного сектору економіки, 

сформовано соціально-економічний механізм модернізації сільськогосподарських 

підприємств на основі поєднання цифрових технологій та кооперативних відносин, 

який у системному вигляді сприяє подоланню інформаційного, фінансового, 

збутового вакууму у виробничих і логістичних процесах, формує можливість 

замовити і/або запропонувати необхідні ресурси, а його інструмент є точкою 

комунікації між виробником і кінцевим споживачем. 

Для покращення кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств 

необхідно задіювати різні методи, виходячи з поставлених завдань. В 

агропідприємствах зі слабким економічним становищем доречно застосувати такі 

модернізовані підходи до системи підготовки кадрів, як secondment – навчальне 

відрядження, buddying – менторство, shadowing – метод відбитків. Комплекс цих 

підходів, орієнтований на навчання працівників безпосередньо на робочому місці, 

надає системі підготовки кадрів універсальності й полегшує адаптацію  працівників 

до мінливого зовнішнього середовища. 

Для агропідприємств, у яких розвиток кадрів набув високого рівня, варто 

запозичити досвід господарств із акордно-преміальною формою оплати праці. Такі 

організації, встановлюючи заробітну плату, враховують доплату за високий фаховий 

рівень у разі виконання додаткових завдань, поетапне підвищення по службі 

молодих спеціалістів за умови якісного виконання службових обов’язків. 

Ще одним напрямом покращення кадрового забезпечення сільськогосподар-

ських підприємств є запровадження новаторських технологій щодо залучення моло-

дих кадрів у галузь, оптимізація матеріального та нематеріального стимулювання 

працівників, мінімізація плинності кадрів. Передумовою цьому може стати аналіз 

сильних і слабких сторін процесу розвитку персоналу, що склався на підприємстві. 

У дисертації сформульовані пропозиції щодо застосування на 

сільськогосподарських підприємствах для підвищення мотивації персоналу, 

формування комфортного клімату в колективі такої концепції менеджменту, як 

“тактика доручень”. Вона передбачає  зіставлення власних цілей працівника зі 

стратегічними цілями компанії. Йдеться про своєрідну децентралізацію влади 

всередині підприємства, яка супроводжується передачею виробничому персоналу не 

тільки повноважень, а й прав контролю, що формує мотивацію до реалізації 

стратегії компанії, отримуючи задоволення від успіху. 

Складові концептуальних засад модернізації кадрового забезпечення в 

дисертаційному дослідженні розроблені таким чином, щоб їхня взаємодія у пер-

спективі спрямовувалася поетапно на антикризове, стимулююче й адаптаційне 

регулювання (рис. 4). 

Упровадження мережевого провайдингу інновацій сформує передумови для 

імплементації на вітчизняний простір агроновацій, уже апробованих закордонними 

партнерами, котрі, своєю чергою, зможуть не тільки поділитися досвідом, а стануть 

зв’язковим суб’єктом для виходу на діючі іноземні платформи агротехнологій. 

Інтеграція у світовий ринок аграрних ноу-хау передбачатиме швидкий, вільний 
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Рис. 4. Концептуальні засади модернізації кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств України* 

*Джерело: власна розробка автора.  
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шлях до існуючих сільськогосподарських розробок для виробника, посередника та 

споживача. 

Синергія взаємозв’язку серед маркетингу інновацій сільськогосподарських  

підприємств, науково-дослідницьких установ і держави породжує концептуальні 

засади боротьби з дезінформованістю між господарюючими ланками в аграрному 

секторі економіки, допомагатиме логістиці технологій та утвердженню міцних 

зв’язків між ними. Модернізація агропідприємств стосовно інновацій багато в чому 

залежатиме від присутності в інфраструктурі забезпечувальних інституцій 

інжинірингового центру, завданнями якого є: аналіз перспективи поточних ноу-хау, 

наявність шляхів їх залучення, пошук стратегічних клієнтів, оновлення рівня 

технологічності; розроблення трансферу інновацій від виробника (НДІ, 

університету) до агропідприємства, трансформованих знань у технологічні 

розробки. 

Посередниками інфраструктури трансферу інновацій виступають провайдери, 

коучери, дилери, як зв’язкові елементи між основними суб’єктами науки 

(пропозицій) і виробництва (попиту) в мінливому ринковому середовищі. 

Схематично взаємодію учасників маркетингу інновацій наведено на рис. 5.  
 

 
Рис. 5. Схема взаємодії учасників системи маркетингу інновацій* 

*Джерело: власна розробка автора.  
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Інвестиційні потоки приваблює стабільність економічної системи. Поточний 

стан в Україні не може гарантувати інвесторам безпеку їхніх вкладень. Попри 

недосконалість судової системи доречно підкріплювати інвестиційні моделі 

новітніми досягненнями інтернет-технологій. Вони здатні сприяти розвитку 

підприємства одночасно в трьох напрямах: 

‒ здійснюватимуть контроль за процесами виробництва продукції 

сільськогосподарських підприємств (завдяки цілодобовому дистанційному 

візуальному доступу через мережу Інтернет та відеореєстрації), впливаючи таким 

чином на довіру споживача до якісних характеристик продукції; 

‒ формуватимуть конкурентне середовище, знижуючи ціну на кінцеву про-

дукцію (з’єднавши через Інтернет-портали виробника і споживача та оминаючи при 

цьому посередників з додатковими націнками); 

‒ гарантуватимуть новим та утвердженим товаровиробникам ринок збуту 

сільськогосподарської продукції, базуючись на заздалегідь обумовлених  договірних 

зобов’язаннях. 

Пропонований нами механізм модернізації сільськогосподарських 

підприємств полягає у формуванні системи суспільних відносин, що ґрунтується на 

визначених цінностях, принципах економічних систем та вітчизняного суспільного 

укладу.  

Розуміючи необхідність імплементації кооперативних принципів щодо 

модернізації виробників сільськогосподарської продукції, рекомендуємо 

впроваджувати їх, ґрунтуючись на поєднанні взаємовідносин між учасниками 

кооперативу з використанням інтернет-ресурсу. Пропонована модель – платформа, 

яка буде точкою комунікації між виробником і кінцевим споживачем, оминаючи 

посередників. Урахувавши окреслені в дослідженні перепони на шляху 

функціонування сільськогосподарських підприємств, обґрунтовано шляхи їх 

подолання через симбіоз цифрових технологій і кооперативних відносин, що в 

підсумку покликане підсилити швидкість розповсюдження, інформаційну 

доступність, впровадження у виробничі процеси дрібних, малих і середніх 

сільськогосподарських підприємств інноваційних нововведень, цифрових 

технологій і, як результат, ‒ підвищення якості виготовленої продукції, наданих 

послуг, збільшення рентабельності суб’єктів господарювання. 

Пропонується на інтернет-платформі змоделювати чотири розділи, котрі по-

кликані ліквідувати ключові перешкоди для формування комплексного й 

повноцінного виробничого процесу в сільськогосподарському виробництві: 

замовлення і збут товарів, послуг, інвестицій, технологій. Модель функціонування 

пілотного кооперативу з використанням програмного продукту зображено на рис. 6. 

При цьому інтернет-платформа повинна бути точкою комунікації (без 

посередників, а отже, і додаткової націнки) між тими суб’єктами, які: 

‒ бажають отримати продукцію і тими, хто готовий її виробити; 

‒ бажають надати послуги і тими, хто потребує надання послуг; 

‒ мають можливість і бажання розмістити власні інвестиції і тими, хто по-

требує цих ресурсів; 

‒ мають можливість надати інноваційні технологічні розробки і тими, хто 

бажає імплементувати ці розробки у виробничі процеси. 
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Рис. 6. Механізм модернізації діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів* 

*Джерело: власна розробка автора.  
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Варто зазначити, що такого роду модернізація кооперативних відносин 

передбачає залучення малих виробників сільськогосподарської продукції до 

оновлення шляхом об’єднання їх у юридичні особи ‒ сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи як одну з організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств, що сприяє повнішій реалізації потенціалу й 

підвищенню ефективності функціонування системи аграрного виробництва. 

 

ВИСНОВКИ 

На основі здійснених у дисертаційному дослідженні теоретико-методологіч-

них узагальнень внесено пропозиції щодо модернізації сільськогосподарських під-

приємств. Отримані наукові результати дали змогу сформувати висновки 

теоретичного, методологічного та науково-практичного характеру. 

1. Модернізація підприємств ‒ не новий процес, зате у світлі наростаючої 

інтеграції цифрових технологій у третьому тисячолітті, необхідності забезпечення 

новітніх суспільних потреб, що швидко змінюються, він постає у досі невідомих 

образах. Зміст цих процесів полягає в тому, що тотальне оцифрування сільського 

господарства переходить із категорії наукових гіпотез у реально діючі чинники, що 

забезпечують розвиток суб’єктів господарювання. Теоретичні, методологічні, 

аналітичні й оптимізаційні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств 

необхідно розглядати системно через модернізацію таких чинників, як інституційне, 

інвестиційне, інноваційне, інфраструктурне та кадрове їх забезпечення з 

урахуванням особливостей окремих організаційно-правових форм цих підприємств. 

2.  З’ясування змісту модернізації сільськогосподарських підприємств 

передбачає врахування її складових (матеріально-речові, кадрові, інституційні, 

інвестиційні, технологічні) і видів (новаторська, наслідувана). Під поняттям 

“модернізація підприємств” пропонується розглядати системний процес оновлення 

технічного, кадрового, інноваційного, інституційного, інфраструктурного 

забезпечення цих підприємств, спрямований на покращення їхнього соціально-

економічного розвитку. Таке розуміння є теоретичним підґрунтям для подальшого 

визначення ефективності модернізації підприємств аграрного сектору економіки та 

адаптації їхньої діяльності до мінливого зовнішнього і внутрішнього середовища. 

3. У дисертації здійснено обґрунтування базових імперативів, визначених для 

формування інституціонального забезпечення розвитку суспільства шляхом 

виокремлення цінностей, типу економічної системи, політичного правління, які з 

усього загалу найбільш притаманні для українському народу і на яких доцільно 

опиратись, організовуючи інституційне забезпечення модернізації 

сільськогосподарських підприємств. Важко однозначно стверджувати, що окреслені 

компоненти суспільного ладу – групово-кооперативні цінності, колегіальна влада й 

узгоджене вільне підприємництво – будуть ідеальними для українців, як і складно 

визначити, яких зусиль і часу вимагатиме досягнення чи принаймні наближення до 

цих інституцій та інститутів. Однак засади, на яких базуються економічні моделі 

розвинутих країн, демонструють доцільність відповідного вектора модернізації 

української економіки та її аграрної складової. 
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4. Дослідженню процесу модернізації сільськогосподарських підприємств 

сприяло опрацювання науково обґрунтованих підходів щодо особливостей 

діяльності їхніх різних організаційно-правових форм. Обґрунтовано переваги та 

недоліки окремих цих форм. Показано наявність ефекту масштабу виробництва 

(концентрації ресурсів) у господарських товариствах, сільськогосподарських 

виробничих та обслуговуючих кооперативах. Ідентифіковані проблеми у 

функціонуванні фермерських господарств, зокрема під час їх ліквідації або закриття, 

у порівнянні з іншими організаційно-правовими формами, наприклад господар-

ськими товариствами. 

5. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади процесу модернізації сіль-

ськогосподарських підприємств у частині формування комплексу взаємопов’язаних 

методологічних підсистем: соціального розвитку, економіко-правового поля, кон-

цепцій, допоміжних факторів, науково-прикладних підходів модернізації. Розкриття 

зазначених складових дало змогу розширити можливості для системного аналізу 

поточного стану й визначення напрямів подальшої модернізації сільсько-

господарських підприємств. 

6. Для оцінки сучасного стану й модернізації сільськогосподарських 

підприємств обґрунтовано визначення рівня й темпів осучаснення підприємств, яке 

передбачає проведення аналізу в контексті: інноваційного, кадрового забезпечення 

та державної підтримки. Якісні показники модернізації сільгосптоваровиробників у 

дослідженні розкрито завдяки методиці оцінки ефективності їх господарювання, 

котру презентовано через еколого-економічний підхід. Щоб оцінити екологічну 

ефективність, запропоновано використовувати такі показники: інтегральний 

коефіцієнт ерозійної небезпеки; баланс гумусу за ротацію сівозміни; частку бобових 

культур у сівозміні; частку ґрунтополіпшуючих культур у структурі посівних площ. 

Для аналізу економічної ефективності модернізації можуть бути використані 

показники: приріст чистого доходу на підприємство загалом та на 1 га угідь, приріст 

виробництва кормів на 100 га сівозмінної площі; затрати праці на 100 га сівозмінної 

площі, люд/год; приріст продукції сільського господарства (в постійних цінах) на 

100 га сівозмінної площі. 

7. Передбачення потенційних тенденцій, рівнів показників, які визначають або 

є дотичними до процесів модернізації аграрних підприємств України, здійснено 

завдяки імплементації методів системної динаміки з використанням пакетів 

прикладних програм STATISTICA та STELLA. Застосування функціональних 

можливостей цих інформаційних продуктів з метою прогнозування ключових 

фактичних та результативних ознак процесу модернізації забезпечило відсікання 

неістотних змінних і визначення ключових показників, значення яких впливає на 

результат модернізації, здійснення безпосереднього прогнозу даних. Проведений 

комплекс робіт забезпечив відповідну інформаційну базу для коригування 

тактичних і стратегічних рішень щодо проведення подальшої модернізації 

сільськогосподарських підприємств. 

8. Виконано оцінку та виявлено значні відмінності між структурою часток   

землекористування дрібних, малих, середніх і великих агропідприємств, структурою 

сільськогосподарського виробництва в розрізі окремих видів продукції в Україні з 

одного боку та країнах Європейського Союзу – з іншого. Обґрунтовано пріоритетну 
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роль дрібних та малих агровиробників у соціальному напрямі модернізації 

сільськогосподарських підприємств. Визначено необхідність розроблення механізму 

соціально-економічної модернізації сільськогосподарських підприємств з акцентом 

на малих та середніх агровиробників. 

9. Проведений аналіз стану й динаміки розвитку тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах засвідчує недостатній рівень у них 

модернізації цієї галузі. Сільськогосподарські підприємства України поступаються 

агровиробникам Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії за  щільністю умовного 

поголів’я тварин на 100 га сільськогосподарських угідь у 3,5-6 разів. Недостатній 

розвиток скотарства зумовлює небажані диспропорції у використанні угідь. Для 

прикладу, 2016 року у вітчизняних агропідприємствах на сіножаті й пасовища 

припадало 14,1 % використовуваних сільськогосподарських угідь. Натомість у 

структурі сільськогосподарських угідь в країнах Євросоюзу вони займали 35,4 %, 

зокрема в Іспанії – 35,2 %, Франції – 32,6 %, Італії – 28,6 %, Німеччині – 28,1 %, 

Польщі – 22,1 %. Високий рівень розораності в Україні сільськогосподарських угідь 

породжує суттєві негативні екологічні наслідки. У вітчизняних підприємствах 

рослинництво не поєднується із тваринництвом на належному рівні, не відбувається 

повноцінного збалансованого рослинницько-тваринницького кругообігу, переробки 

продукції рослинництва для галузі тваринництва, яка передбачає формування нових 

робочих місць, доданої вартості, додаткового наповнення бюджету. 

10. У дисертації досліджували вплив основних чинників на процес 

модернізації сільськогосподарських підприємств України. У результаті аналізу 

встановлено: суттєве поліпшення матеріально-технічних, технологічних, 

інвестиційних показників діяльності підприємств; зменшення інтелектуальних, 

людських ресурсів для удосконалення кадрового потенціалу; брак ресурсів для 

переходу на інноваційний розвиток фінансової складової. 

11. Базуючись на розробленому методичному підході, сформовано прогноз 

зміни низки факторів модернізації сільськогосподарських підприємств України на 

період до 2030 р. Запропоновано модель впливу факторних показників модер-

нізаційного процесу (енергетичних потужностей, середньооблікової чисельності 

найманих працівників, капітальних інвестицій та мінеральних добрив із розрахунку 

на 100 га сільськогосподарських угідь) сільськогосподарських підприємств України 

на прогнозовані результати їхньої діяльності. Встановлено, що 2030 р. порівняно з 

2018 р. у цих підприємствах з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь 

середньооблікова чисельність найманих працівників скоротиться на 17,4 %, вико-

ристання енергетичних потужностей зменшиться на 8,2 %, внесення мінеральних 

добрив підвищиться на 23,6 %, капітальні інвестиції зростуть на 24,4 %. У резуль-

таті очікується зростання вартості продукції сільського господарства у постійних 

цінах 2010 р. на одиницю площі угідь на 18,3 %. Результати розрахунків демон-

струють комплементарність впливу зовнішніх факторів, а їх використання формує 

простір для маневрів у процесах, зорієнтованих на досягнення запланованих цілей. 

12. Узагальнено наукові підходи щодо осучаснення кадрового забезпечення 

підприємств аграрного сектору економіки. Обґрунтовано концептуальні засади 

модернізації кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств, 

відповідно до яких визначено стратегічні компоненти, ключові чинники реалізації, 
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етапи імплементації кадрового забезпечення. Концептуальні засади розроблено з 

огляду на особливості оновлення кадрового забезпечення, потребу в зміцненні 

адміністративних важелів впливу на кадрову компоненту, зростання міграційних 

процесів, низьку престижність професій, пов’язаних із зайнятістю в аграрному 

секторі економіки. 

13. Об’єктивна доцільність модернізації державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств викликана специфікою галузі, її важливістю в 

гарантуванні продовольчої безпеки, дотриманні біорізноманіття довкілля, 

визначенні рівня і способу життя на сільських територіях. Охарактеризовано 

процеси модернізації державної підтримки сільськогосподарських підприємств, у 

результаті чого рекомендовано провести адаптаційні заходи та імплементацію 

новітніх пріоритетних розробок уряду Європейського Союзу до вітчизняних 

цільових програм субсидування аграрного сектору економіки з виокремленням 

таких напрямів: підвищення екологізації виробництва, стимулювання зайнятості в 

аграрному секторі економіки з акцентом на молодих фахівців, імплементації 

цифрових ресурсів. 

14. Формуванню інноваційного потенціалу сільськогосподарських 

підприємств сприяє активізація впровадження маркетингу інновацій. У дисертації 

розглянуто змістовність модернізації інноваційного процесу в аграрному секторі 

економіки, в якому його етапи доповнені маркетингом інновацій. Доведено, що саме 

реалізація маркетингу між трьома сторонами інноваційної взаємодії (науковими 

установами, сільськогосподарськими підприємствами та державою) сприятиме 

посиленню налагодження взаємозв’язків між суб’єктами інноваційного процесу в 

аграрному секторі економіки, між теорією і практикою. Обґрунтовано створення 

інноваційних груп на базі наукових парків закладів вищої освіти, як необхідну 

складову для утвердження наступально-інтеграційної стратегії модернізації 

сільськогосподарських підприємств. Розглянуто напрями модернізації 

організаційно-економічного механізму розвитку інноваційно-інвестиційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств, до яких віднесено визначення 

інноваційно-інвестиційних пріоритетів з адекватною системою та технологією 

управління; мотивацію зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств; удосконалення методів та інструментів 

державної підтримки цільових галузевих інновацій; створення регіональних 

спеціалізованих аграрно-інноваційних центрів. 

15. Визначено об’єктивну необхідність використання цифрових ресурсів для 

модернізованого функціонування підприємств аграрного сектору економіки. 

Сформовано соціально-економічний механізм модернізації сільськогосподарських 

підприємств на основі поєднання цифрових технологій і кооперативних відносин, 

який у системному вигляді зорієнтований на усунення посередника між виробником 

і споживачем, сприяє подоланню інформаційного, фінансового, збутового вакууму у 

виробничих і логістичних процесах через додаткову можливість замовити і/або 

запропонувати необхідні ресурси (товари, послуги, технології, інвестиції), а його 

інструмент виступає точкою комунікації між виробником і кінцевим споживачем. 
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АНОТАЦІЯ 

Матковський П. Є. Модернізація сільськогосподарських підприємств: 

теорія, методологія, практика. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет 

Міністерства освіти і науки України, Львів, 2020. 

Проведено системне дослідження теоретичних та практичних засад 

модернізації сільськогосподарських підприємств із осмисленням цього процесу за 

змістом і формою. Визначено імперативи для інституційного забезпечення 

осучаснювальних процесів у підприємствах аграрного сектору економіки. 

Обґрунтовано методологічні основи дослідження трансформаційних змін 

вищеокреслених суб’єктів. 

Систематизовано ключові детермінанти модернізації сільськогосподарських 

підприємств, серед яких: інституційне, кадрове, інноваційне та інвестиційне 

забезпечення. Показано значні відмінності в організації використання земельних 

ресурсів в Україні та економічно розвинених країнах Європейського Союзу. 
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Здійснено прогноз основних статистичних показників модернізації сільськогоспо-

дарських підприємств (енергетичної потужності, середньооблікової чисельності 

найманих працівників, капітальних інвестицій та внесення мінеральних добрив з 

розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь) та встановлено їх системний 

вплив на результати діяльності (виробництво продукції сільського господарства на 

100 га угідь). Сформульовано пропозиції щодо впровадження соціально-

економічного механізму модернізації сільськогосподарських підприємств на основі 

поєднання цифрових технологій та кооперативних відносин, який у системному 

вигляді зорієнтований на усунення посередника між виробником і кінцевим 

споживачем, сприяє подоланню інформаційного, фінансового, збутового вакууму в 

процесах виробництва і логістики органічної сільськогосподарської продукції. 

Ключові слова: модернізація, сільськогосподарські підприємства, 

інституційні фактори, кадрове забезпечення, інноваційний розвиток, кооперативні 

відносини, інвестиційні ресурси. 

 

АННОТАЦИЯ 

Матковский П. Е. Модернизация сельскохозяйственных предприятий: 

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. 

Исследованы теоретические, методологические основы, наработаны 

практические рекомендации относительно формирования модернизации 

сельскохозяйственных предприятий. 

Обоснован понятийный аппарат процесса модернизации. Под понятием 

“модернизация предприятий” предлагается рассматривать системный процесс 

обновления технического, кадрового, инновационного, институционального, 

инфраструктурного обеспечения этих предприятий, направленный на улучшение их 

социально-экономического развития. Определение содержания модернизации 

сельскохозяйственных предприятий предполагает учет ее составляющих 

(материально-вещественные, кадровые, институциональные, инвестиционные, 

технологические) и видов (органическая, неорганическая).  

Выделены основополагающие ценности для формирования институциональ-

ного обеспечения украинского общества, в том числе и для дальнейшей модерни-

зации основных производителей в аграрном секторе экономики Украины. 

Выполнена оценка и выявлены значительные различия между структурой 

землепользования в разрезе мелких, малых, средних и крупных агропредприятий, 

структурой сельскохозяйственного производства в разрезе отдельных видов 

продукции в Украине с одной стороны и странах Европейского Союза ‒ с другой. 

Обоснована приоритетная роль мелких и малых агропроизводителей в социальном 

направлении модернизации сельскохозяйственных предприятий. Определена 

необходимость разработки механизма социально-экономической модернизации 

сельскохозяйственных предприятий с акцентом на малых и средних субъектах 

хозяйствования. 
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Используя авторский методический подход, сформирован прогноз изменения 

ряда факторов модернизации сельскохозяйственных предприятий Украины на 

период до 2030 г. Предложена модель влияния факторных показателей модерни-

зационного процесса (энергетических мощностей, среднесписочной численности 

наемных работников, капитальных инвестиций и минеральных удобрений из 

расчета на 100 га сельскохозяйственных угодий) сельскохозяйственных 

предприятий Украины на прогнозируемые результаты их деятельности. 

Установлено, что в 2030 г. по сравнению с 2018 г. в этих предприятиях в расчете на 

100 га сельскохозяйственных угодий среднесписочная численность наемных 

работников сократится на 17,4 %, использования энергетических мощностей 

уменьшится на 8,2 %, внесение минеральных удобрений повысится на 23,6 %, 

капитальные инвестиции возрастут на 24,4 %. В результате ожидается рост 

стоимости продукции сельского хозяйства в постоянных ценах 2010 г. на единицу 

площади угодий на 18,3 %. Результаты расчетов показывают комплементарность 

влияния внешних факторов, а их использование формирует пространство для 

маневров в процессах, ориентированных на достижение запланированных целей. 

Рассмотрено содержание модернизации инновационного процесса в аграрном 

секторе экономики, этапы которого дополнены маркетингом инноваций. Доказано, 

что реализация маркетинга между тремя сторонами инновационного 

взаимодействия (научных учреждений, сельскохозяйственных предприятий и 

государством) будет способствовать усилению налаживания взаимосвязей между 

субъектами инновационного процесса. Обосновано создание инновационных групп 

на базе научных парков высших учебных заведений как необходимой составляющей 

для утверждения наступательно-интеграционной стратегии модернизации 

сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрены направления модернизации 

организационно-экономического механизма развития инновационно-

инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий, к которым 

отнесено определение инновационно-инвестиционных приоритетов с адекватной 

системой и технологией управления, мотивацию роста инновационно-

инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий, 

совершенствование методов и инструментов государственной поддержки целевых 

отраслевых инноваций, создание региональных специализированных аграрно-

инновационных центров 

Сформирован социально-экономический механизм модернизации сельскохо-

зяйственных предприятий на основе сочетания цифровых технологий и коопера-

тивных отношений, который в системном виде ориентирован на устранение посред-

ника между производителем и потребителем, способствует преодолению информа-

ционного, финансового, сбытового вакуума в производственных и логистических 

процессах благодаря дополнительной возможности заказать и/или предложить 

необходимые ресурсы (товары, услуги, технологии, инвестиции), а его инструмент 

является точкой коммуникации между производителем и конечным потребителем. 

Обобщены научные подходы к модернизации кадрового обеспечения 

предприятий аграрного сектора экономики. Обоснованы концептуальные принципы 

модернизации кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий. В 

частности, определены стратегические компоненты, ключевые факторы реализации, 
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этапы имплементации процесса модернизации кадрового обеспечения с учетом его 

особенностей, потребности в укреплении административных рычагов влияния на 

кадровую компоненту, возрастания миграционных процессов. 

Ключевые слова: модернизация, сельскохозяйственные предприятия, 

институциональные факторы, кадровое обеспечение, инновационное развитие, 

сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, инвестиционные ресурсы. 

 

SUMMARY 

Matkovskyi P. Y. Modernization of agricultural enterprises: theory, 

methodology, practice. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in 

specialty 08.00.04 – Economy and Management of Enterprises (by the types of economic 

activity). – Lviv National Agrarian University of Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Lviv, 2020. 

A systematic study of the theoretical and practical foundations of modernization of 

agricultural enterprises is conducted. The process is considered from the viewpoint of 

content and form. The imperatives for the institutional support of the modernization 

processes in the enterprises of the agrarian sector of the economy are determined.  

The key determinants of the modernization of agricultural enterprises are 

systematized. They are institutional, human resources, innovation, and investment support. 

The forecast of the main available statistical indicators of the modernization of agricultural 

enterprises is compiled. It includes energy capacity, average accounting number of 

employees, capital investments, and mineral fertilizers per 1 ha of land and their 

systematic impact on the results of activity (gross production). Approval of agro holdings 

in domestic crop production is determined after establishing significant differences 

between the volumes of used land by the average household of economically developed 

countries of the European Union and Ukraine. The introduction of the socio-economic 

mechanism of modernization of agricultural enterprises based on the combination of 

digital technologies and cooperative relations is suggested. The mechanism is 

systematically oriented to eliminate the intermediary between the producer and the end 

consumer, contributes to overcoming the information, financial, marketing vacuum in the 

processes of agricultural organic production and logistics. 

Key words: modernization, agricultural enterprises, institutional factors, human 

resources, innovative development, cooperative relations, investment resources. 


