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АНОТАЦІЯ 

Матковський П.Є. Модернізація сільськогосподарських 

підприємств: теорія, методологія, практика.  – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника”. – Львівський національний аграрний університет 

Львів, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних та 

розробці практичних аспектів модернізації сільськогосподарських 

підприємств України. У результаті дослідження поглиблено сутність поняття 

“модернізація підприємств”, в результаті чого його пропонується розглядати 

як системний процес оновлення технічного, кадрового, інноваційного, 

інституційного, інфраструктурного забезпечення цих підприємств, 

спрямованого на покращення їх соціально-економічного розвитку. 

Здійснено обґрунтування базових імперативів, визначених для 

формування інституційного забезпечення подальшого розвитку суспільства 

шляхом виокремлення виду цінностей ‒ групово-кооперативних, економічної 

системи ‒ узгодженого вільного підприємництва, політичного правління ‒ 

колегіальної влади, які з загалу найбільш притаманні українцям і на яких 

доцільно опиратися при побудові інституційного забезпечення модернізації 

сільськогосподарських підприємств. 

У результаті  дослідження обґрунтовано теоретико-методологічні 

засади процесу модернізації сільськогосподарських підприємств у частині 

формування комплексу взаємопов’язаних методологічних підсистем: 

соціального розвитку, економіко-правового поля, концепцій, допоміжних 

факторів, науково-прикладних підходів модернізації. Деталізація окреслених 

складових дала змогу розширити можливості для системного аналізу 
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існуючого стану й визначення концепцій тактичної і стратегічної 

модернізації сільськогосподарських підприємств. 

Визначено методичні засади оцінки модернізації вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств. Зокрема для аналізу економічної оцінки 

модернізації запропоновано використовувати такі показники як: приріст 

продукції сільського господарства (в постійних цінах) на 100 га сівозмінної 

площі; 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. Натомість для оцінки екологічної 

ефективності можуть бути використані показники: частку 

ґрунтополіпшуючих культур у структурі посівних площ,. баланс гумусу за 

ротацію сівозміни; інтегральний коефіцієнт ерозійної небезпеки;частку 

бобових культур у сівозміні. 

Використання переваг пакетів прикладних програм, зокрема 

STATISTICA та STELLA дало змогу імплементувати в методику модернізації 

сільськогосподарських підприємств метод системного аналізу, передбачаючи 

потенційні тенденції, перспективні значення показників досліджуваного 

процесу. Використання функціональних можливостей цих інформаційних 

продуктів, з метою прогнозування ключових ознак процесу модернізації, 

забезпечило виокремлення головних показників, значення яких впливає на 

результат модернізації, проведення прогнозування. До факторних включено 

такі як енергетичні потужності, кВт; середньооблікова чисельність найманих 

працівників, осіб; капітальні інвестиції (з урахуванням інтегрального 

дефлятора), грн; внесення мінеральних добрив, кг  з розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь. Результативним показником визначено вартість 

продукції сільського господарства у. Використання комплексу методичних 

підходів сформувало прогнозний комплементарний масив даних для 

врахування при майбутнього прийнятті рішень у процесі проведення 

модернізації вітчизняних сільськогосподарських підприємств. 
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Розглянуто основні економічні показники діяльності вітчизняних 

аграрних підприємств у порівнянні з сільськогосподарськими 

товаровиробниками провідних економічно-розвинених країн Європейського 

Союзу. Розроблено структуру розподілу сільськогосподарських угідь між 

підприємствами в Україні та окремих країнах європейського союзу, у % до 

загальної площі. Визначено, що в Україні сформувались 

сільськогосподарські підприємства-агрохолдинги, між якими розподілено 

орендовану у селян землю. Надмірний рівень розораності угідь в Україні має 

руйнівні наслідки. У структурі виробництва аграрних підприємств України 

переважає вирощування зернових і технічних культур. Одним із факторів 

низького рівня модернізації в аграрному секторі України є й чимала частка 

зайнятого в цій сфері населення. Продуктивність праці в 

сільськогосподарських підприємствах України значно нижча, ніж у 

розвинених країнах Європи.  

З’ясовано, що при виборі неорганічного виду модернізації аграрних 

підприємств, різновидностей його тандему з органічним видом, важливим 

постає вибір моделі потенційного розвитку аграрного сектору економіки. 

Серед альтернативних варіантів: модель агрохолдингового типу   та 

орієнтація на фермерські господарства. Керуючись досвідом економічно-

розвинутих 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. 

З огляду на результативність діяльності (прибуткова чи збиткова) 

утворюються різні середовища для подальших дій: сільськогосподарські 

підприємства з високим рівнем рентабельності зорієнтовані на розширене 

відтворення (капітальне будівництво будівель та споруд, модернізація 

оборотних процесів у рослинництві, тваринництві із залученням цифрових 
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технологій, інтеграції кращих світових практик господарювання), натомість 

низькорентабельні та збиткові підприємства дотримуються режиму 

мінімізації ризикових кроків, інвестуючи ресурси виключно у напрямки для 

збереження основних засобів у робочому режимі та життєвого циклу 

ключових оборотних процесів. 

Визначено, що сучасна аграрної політика потребує консолідації 

державного управління та ринкових конструктів, розробки та впровадження 

державного регулювання справедливого розподілу засобів і результатів праці 

сільськогосподарських виробників. Обґрунтовано, що впровадження 

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.  

Для подальшої модернізації сільськогосподарських підприємств 

системи державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, 

запропоновано запозичити й адаптувати для наслідування в Україні підходи, 

які визначені для майбутнього використання у країнах Євросоюзу. Три 

домінуючі блоки майбутньої спільної сільськогосподарської підтримки цих 

країн націлені безпосередньо на довкілля та зорієнтовані на адаптації до 

кліматичних змін, бережного ставлення й раціонального використання 

природних ресурсів, збереження біорізноманіття й ландшафтів. 

Сформульовано пропозиції щодо впровадження на 

сільськогосподарських підприємствах для покращення мотивації персоналу, 

утвердження комфортного клімату в колективі такого підходу, як “тактика 

доручень”. Децентралізація повноважень на підприємстві, котра 

супроводжується передачею виробничому персоналу не тільки повноважень, 

а й прав контролю, формує мотивацію до виконання наперед визначеної 

стратегії компанії, отримуючи задоволення від успіху. 
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Обґрунтовано концептуальні засади проведення модернізаційних змін в 

організаційно-економічному механізмі кадрового забезпечення аграрних 

підприємств, зокрема означено стратегічні компоненти, ключові чинники 

реалізації, етапи імплементації процесу модернізації кадрового забезпечення 

з урахуванням виявленої особливості функціонування механізму в умовах 

соціально-економічної дестабілізації та необхідності посилення державного 

стимулюючого впливу на кадрову складову з метою її зміцнення і розвитку, у 

зв’язку із зростанням міграційних процесів, низьку престижність фаху, 

пов’язаних із зайнятістю в сільському господарстві. 

Визначено, що модернізація агропідприємств стосовно інновацій 

багато в чому залежатиме від присутності в інфраструктурі забезпечуючих 

інституцій інжинірингового центру, завданням якого є: аналіз перспективи 

поточних ноу-хау, наявність шляхів їх залучення, пошук стратегічних 

клієнтів, оновлення рівня технологічності; розробка трансферу інновацій від 

виробника (НДІ, університету) до агропідприємства, трансформованих знань 

у технологічні розробки. 

Запропоновано модель впливу факторних показників модернізаційного 

процесу (енергетичних потужностей, середньооблікової чисельності 

найманих працівників, капітальних інвестицій та мінеральних добрив) 

сільськогосподарських підприємств на прогнозовані показники їх 

функціонування, яка, базуючись на використання пакету прикладних 

програм створює комплементарність впливу зовнішніх (невраховуваних) 

чинників, що, у свою чергу, формує простір для маневрів у процесах, 

спрямованих на досягнення запланованого результату. 

Сформовано соціально-економічний механізм модернізації 

сільськогосподарських підприємств базуючись на взаємодії цифрових 

технологій та кооперативних відносин. Такий механізм модернізації у 

системному вигляді спрямований на мінімізацію. посередницьких ланом між 

виробником продукції і кінцевим покупцем; сприяє зменшенню 

інвестиційних, інформаційних, збутових обмежень у виробничих і 
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логістичних процесах завдяки комплементарній можливості придбати чи 

реалізувати товари, послуги, технології, фінансові ресурси, а його конструкт 

виступає своєрідним он-лайн комунікатором виробника та покупця. 

Ключові слова: модернізація, сільськогосподарські підприємства,  

кадрове забезпечення, інноваційний розвиток, кооперативні відносини, 

інвестиційні ресурси. 

 

ABSTRACT 

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). – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University – Lviv 

National Agrarian University of Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2020. 

 

The dissertation is devoted to the research of theoretical and methodological, 

as well as the development of practical aspects of modernization of Ukraine’s 

agricultural enterprises. The study deepens the essence of the concept 

“modernization of enterprises”. As a result, we propose to consider it as a 

systematic process of updating technical, personnel, innovation, institutional, 

infrastructural support of these enterprises, aimed at improving their socio-

economic development. 

The basic imperatives defined for the formation of institutional maintenance 

of the further development of a society have been substantiated by allocating 

certain values, such as group-cooperative, economic system (the coordinated free 

enterprise,) political management (the collegial power). They are in general most 

inherent to Ukrainians and on which the construction of institutional maintenance 

of modernization of agricultural enterprises should be grounded. 
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The results of the research substantiate the theoretical and methodological 

foundations of the process of modernization of agricultural enterprises in terms of 

forming a set of interconnected methodological subsystems, such as social 

development, economic and legal field, concepts, ancillary factors, scientific and 

applied approaches to modernization. The detailing of the outlined components 

made it possible to expand the possibilities for a systematic analysis of the current 

situation and to define the concepts of tactical and strategic modernization of 

agricultural enterprises. 

Methodical bases for assessing the modernization of domestic agricultural 

enterprises are defined. In particular, to analyze the economic assessment of 

modernization, it is proposed to use such indicators as an increase in agricultural 

production (at constant prices) per 100 hectares of crop rotation area; an increase in 

net income per enterprise as a whole and per 1 ha of land; an increase in fodder 

production per 100 hectares of crop rotation area; labor costs per 100 hectares of 

crop rotation area, people/hour. Instead, the following indicators can be used to 

assess environmental efficiency: the share of soil-improving crops in the structure 

of sown areas, humus balance for crop rotation; integrated coefficient of erosion 

hazard, the share of legumes in crop rotation. 

The use of the advantages of application packages, in particular 

STATISTICA and STELLA, made it possible to implement the method of system 

analysis in the methods for modernization of agricultural enterprises, anticipating 

potential trends, perspective values of the indicators of the studied process. The use 

of the functionality of these information products to predict the key features of the 

modernization process enables the allocation of the main indicators, the value of 

which affects the results of modernization, and conducting a forecast. These factors 

include energy capacity, kW; the average number of employees, persons; capital 

investments (taking into account the integrated deflator), UAH; the use of mineral 

fertilizers, kg per 100 hectares of agricultural land. The cost of agricultural 

products is determined by an effective indicator. The use of a set of 

methodological approaches has formed a predictive complementary data set to be 
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considered in future decision-making in the process of modernization of domestic 

agricultural enterprises. 

The main economic indicators of domestic agricultural enterprises in 

comparison with agricultural producers of the leading economically developed 

countries of the European Union are considered. The structure of distribution of 

agricultural lands between enterprises in Ukraine and other countries of the 

European Union, in % to the total area, is developed. Agricultural enterprises-agro 

holdings formed in Ukraine have the land leased from peasants. Excessive plowing 

of lands in Ukraine has devastating consequences. The structure of the production 

of agricultural enterprises of Ukraine is dominated by the cultivation of grain and 

industrial crops. One of the factors of the low level of modernization in the 

agricultural sector of Ukraine is a significant share of the population employed in 

this field. Labor productivity in agricultural enterprises of Ukraine is much lower 

than in developed European countries. 

When choosing an inorganic type of modernization of agricultural 

enterprises, varieties of its tandem with an organic type, it is important to select a 

model of the potential development of the agricultural sector of the economy. The 

model of agro holding type and focus on farms are the alternatives. Guided by the 

experience of economically developed European countries, domestic institutional 

principles, compliance with environmental standards, we should pay attention to 

the destabilizing structural distortions in domestic agricultural production and 

implement the best practices of modernization of agricultural production in the 

activity of Ukrainian agricultural enterprises. 

Given the effectiveness of activities (profitable or unprofitable), different 

environments are created for further action. Thus, agricultural enterprises with a 

high level of profitability are focused on expanded reproduction (capital 

construction of buildings and structures, modernization of circulating processes in 

crop production, animal husbandry with digital technologies, use the best world 

management practices), while low-profit and unprofitable enterprises minimize 
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risk steps, investing resources only in the direction of maintaining fixed assets in 

operation and the life cycle of key turnover processes. 

It is determined that the modern agricultural policy requires the 

consolidation of public administration and market constructs, the development, and 

implementation of state regulation of the fair distribution of funds and labor results 

of agricultural producers. It is substantiated that the introduction of rational state 

regulation involves the creation of safe conditions for the activities of agricultural 

production entities. The basic principles of agricultural policy should be presented 

through the achievement of national consolidation, social justice, economic 

efficiency, coordinated work of government, business, and science. 

For further modernization of agricultural enterprises and the system of state 

support of agricultural producers, it is proposed to borrow and adapt for following 

the approaches in Ukraine that are defined for future use in the European Union. 

The three dominant blocs of the future joint agricultural support of these countries 

are directly aimed at the environment and are focused on adaptation to climate 

change, conservation and rational use of natural resources, conservation of 

biodiversity and landscapes. 

Proposals have been formulated for the introduction of such an approach as 

“assignment tactics” to improve staff motivation and establish a comfortable 

climate in the team. Decentralization of authority in the enterprise, accompanied by 

the transfer of production staff not only authority but also control rights, creates the 

motivation to implement a predetermined strategy of the company, enjoying the 

success. 

The conceptual principles of modernization changes in the organizational 

and economic mechanism of staffing of agricultural enterprises are substantiated. 

The strategic components, key implementation factors, stages of implementation of 

the process of staff modernization are identified taking into account the features of 

the mechanism functioning in the conditions of socio-economic destabilization and 

the need to strengthen the state incentive influence on the personnel component 
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aimed at enforcing and developing it, due to the growth of migration processes, 

low prestige of the profession associated with employment in agriculture. 

It is determined that the modernization of agricultural enterprises in terms of 

innovation will largely depend on the presence in the infrastructure of supporting 

institutions of the engineering center, whose task is to analyze the prospects of 

current know-how, the availability of ways to attract them, search for strategic 

customers; development of transfer of innovations from the producer (research 

institute, university) to the agro enterprise, transformed knowledge into 

technological developments. 

The model of the influence of factor indicators of modernization process 

(energy capacities, the average number of employees, capital investments, and 

mineral fertilizers) of agricultural enterprises on the forecasted indicators of their 

functioning has been offered. This model based on the use of the application 

package creates complementarity of the impact of the external (unaccounted) 

factors that, in turn, forms a space for maneuvers in the processes aimed at 

achieving the planned results. 

The socio-economic mechanism of modernization of agricultural enterprises 

based on the interaction of digital technologies and cooperative relations has been 

formed. Such a mechanism of modernization in a systematic form is aimed at 

minimization of intermediary links between the manufacturer and the final buyer; 

helps to reduce investment, information, sales constraints in production and 

logistics processes through a complementary opportunity to purchase or sell goods, 

services, technologies, financial resources, and its design is a kind of online 

communicator between manufacturer and buyer. 

Key words: modernization, agricultural enterprises, human resources, 

innovative development, cooperative relations, investment resources. 
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ВСТУП 

 

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, 
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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 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 під-

приємств на основі цифрових технологій; “Розробка і обґрунтування 
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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; 
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– встановити особливості сучасного стану сільськогосподарських 

підприємств, 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; 

– 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. 
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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. 

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: 
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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 
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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 

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 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 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; 
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– 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 
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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. 

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). 
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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 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, 
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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 підприємства”, “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.); 
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“Економічні, політичні та культурологічні 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 агропро-

мислової 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 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Суть модернізації в теорії економіки 

 

Розвиток економіки України, що характеризується процесами 

трансформації, дав підстави вченим-економістам рекомендувати подальший 

рух на найближчі чотири роки в національній доповіді академіка В. М. Гейця 

як курс на модернізацію [1]. Досвід розвинених країн засвідчує хороші 

перспективи модернізації економіки. При правильному проведенні в різних 

державах вона забезпечила досягнення унікальних, здавалося б недосяжних 

показників: у Китаї чотири модернізації (сільського господарства, 

промисловості, науки й технології та оборони) за останні тридцять років 

вивели країну на рівень найбільшого експортера світу, в Японії її 

результатом стало “японське економічне дивоˮ – за вісім повоєнних років 

ВВП на душу населення збільшився втричі, у Швейцарії ефективність 

економічної діяльності досягається за відсутності значних природних 

ресурсів тощо. Вищезгадані держави мають багато спільного з Україною, їх 

розвиток є актуальним прикладом наслідування для нас. 

Для вітчизняної економіки на часі модернізація навздогін, оскільки 

дедалі більше зростає можливість запозичувати інновації у більш розвинених 

держав, що потребує менше ресурсів (часу, коштів, наукових кадрів), аніж 

створення власних ноу-хау, і цього не треба соромитись. 

Прийнято вважати, що розвинуті держави знаходяться уже на 

постмодернізаційному етапі економічної еволюції. Це період після тривалого 

піднесення, притаманний більшості розвинених країн. Основна причина його 

формування – базування прогресу країн-лідерів протягом останніх 50 років 

на фундаментальних інноваціях широкого застосування: комп’ютерних 

прикладних програмах, інтернет-комунікаціях, інших технологічних 
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нововведеннях, які вичерпали (або вичерпують) свій потенціал у ролі 

“мотора ростуˮ. З іншого боку, нанотехнології, на які покладено великі 

сподівання в майбутньому, ще не розкриті повною мірою та не використані 

країнами-лідерами економічного росту. Ці обставини сповільнюють 

подальший стрімкий розвиток економічно стабільних держав і водночас 

дають можливість Україні через запозичення інновацій наблизитись до них 

та осучаснитись, оновитись. Тому важливо не втратити перспективу 

швидкого розвитку, вдосконалення системи економіки, політичного 

правління, їх узгодження з національними цінностями з одночасним 

використанням світового досвіду. 

Концептуальні засади модернізації економіки України, зокрема 

методологічні, ліберально-демократичні, теоретичні, інституціональні, 

детально викладені вітчизняними науковцями. Так, В. М. Геєць обґрунтував 

ліберально-демократичні засади модернізації українського суспільства, 

Л. Горкіна опрацювала проблеми кооперації в контексті ліберально-

демократичної концепції модернізації суспільства, А. Гриценко дослідив 

методологічні основи модернізації України, М. Звєряков розкрив ліберальну 

ідею модернізації держави, В. Тарасевич розглянув ідеологічні доктрини – 

цивілізаційні аспекти та національну специфіку осучаснення економіки. 

Проте потребують уточнення сутності категорії “модернізаціяˮ та 

“концептуальні засади модернізації на ліберально-демократичних засадахˮ. 

Комплементарністю нашого дослідження є уточнення сутності категорії 

“модернізаціяˮ, визначення актуальності модернізаційних реформ в Україні, 

обґрунтування раціональності інституціональної форми оновлення 

економіки. 

У широкому розумінні “модернізаціюˮ визначають як “процес, що 

створює зміни у відповідності з новітніми, сучасними потребами і нормамиˮ 

[2, с. 402]. Автори “Економічної енциклопедіїˮ тлумачать “модернізаціюˮ як 

процес оновлення, осучаснення, часткового технічного й технологічного 

переоснащення промислових і сільськогосподарських підприємств 
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відповідно до нових потреб і норм, показників якості [3, с. 468]. В 

літературних джерелах зміст модернізації не має однозначного трактування. 

Так, наприклад, О. Бочков пояснював модернізацію як розширення реальних 

прав і свобод індивідів [4, с. 24]. Одна з дефініцій, запропонованих 

філософом Маркізом де Кондерсе у 1919 р.: “модернізаціяˮ – це здатність 

сучасних людей науково спрямовувати зміни у суспільстві [5, с. 4]. 

Вищенаведені тлумачення дають підстави стверджувати, що один із 

сучасних елементів змісту категорії “модернізаціяˮ – це перетворення науки 

на ключовий фактор соціально-економічних змін. Запропоновані 

трактування обґрунтовують тільки практичний аспект модернізації, однак не 

відображають її фундаментальних методологічних основ. 

Автори “Політологічного словникаˮ розглядають модернізацію як 

процес трансформації суспільства, який супроводжується активізацією 

відповідних інститутів, соціальною мобілізацією, розширенням політичної, 

соціальної та економічної участі громадян, поширенням ідеології 

узгодженого вільного підприємництва, інституціями типу кластерів, 

кооперацій, властивих розвиненим країнам, у країнах менш розвинених [6, 

с. 208]. Колектив співавторів проєкту “Модернізація України: пріоритети 

реформˮ поняття модернізації тлумачать як оновлення, або формування 

нових інституцій, що створюють умови для міжлюдських стосунків у сфері 

політичних, правових, економічних, суспільних відносин, на сучасних 

засадах визнання принципів демократії, верховенства права та прав людини, 

ринкової економіки, соціальної держави, усталених міжнародних норм 

співіснування країн [7]. 

В останніх двох визначеннях простежується системність взаємозв’язків 

між національними надбаннями й інститутами їх утвердження. Проте таке 

трактування дещо схематичне, оскільки дає змогу тільки перелічити складові 

модернізації. На нашу думку, модернізація це ‒ системний процес, націлений 

на забезпечення суспільних потреб, здійснення якого передбачає створення 

нової (або вдосконалення існуючої) якості, зокрема й завдяки адаптації 
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старих і формуванню нових інституцій та інститутів, котрі за внутрішнім 

змістом та характером застосування здатні сформувати покращення 

соціоекономічного розвитку. Базуючись на такому підході, дефініцію 

“модернізація підприємства” слід розглядати як системний процес оновлення 

технічного, кадрового, інноваційного, інституційного, інфраструктурного 

забезпечення відповідного суб’єкта господарювання, який спрямований на 

покращення його соціоекономічного розвитку. Становлення модернізаційних 

процесів уможливлює підвищення рівня розвитку економічно відсталих 

держав. Однак не кожне суспільство, використовуючи механізми 

модернізації навздогін, матиме змогу стати ефективним, більше того – тільки 

деяким країнам вдається освоїти передові технології чи новітні методи 

управління й адаптувати їх до власних інституцій. У цьому процесі ключову 

роль відіграють фактори абсорбції, інтерактивного планування та 

взаємозв’язку держави, бізнесу й суспільства. Щодо України, йдеться про 

можливість і здатність продуктивних сил та виробничих відносин 

розвиватися на основі досвіду інших країн, адаптованого до потреб власної 

економічної системи та українського менталітету. Результат значною мірою 

залежить від узгодження очікуваних прогресивних змін із традиційними 

цінностями. Синтезувати їх можна як шляхом оновлення існуючих 

інститутів, так і шляхом створення нових. 

Відомо, що модернізацію можна здійснювати, використовуючи різні її 

форми – технологічну, інституціональну, соціальну. Соціологи зазначають: 

“процес модернізації застановляється із трансформації тих чи інших форм 

соціального розмислу та культуриˮ [8]. Тому модернізаційні перетворення 

українського суспільства (в тому числі його аграрного сектору) доцільно 

базувати на теорії інституціоналізму, з метою аналізу всебічного впливу на 

економічні явища – соціального, екологічного, культурного, суспільного та 

ін. На його основі розробляються рекомендації щодо необхідних змін в 

управлінні, суспільній свідомості, часом навіть ідеології, що неможливо 

зробити із застосуванням теорії та методології економічного аналізу. 
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Поняття інституціоналізму охоплює два аспекти: “інституційˮ – норм 

поведінки в суспільстві, звичаїв та “інститутівˮ – закріплення норм і звичаїв 

у вигляді законів, організацій, установ [9]. Сенс інституціонального підходу 

полягає в розширенні меж аналізу економічних категорій і процесів у їх 

чистому вигляді, шляхом залучення до його кола інститутів, врахування 

позаекономічних факторів. Такий підхід актуальний для аграрної галузі, 

оскільки в жодній іншій немає такого тісного переплетення і 

взаємозалежності виробничих відносин та звичаїв, поведінки, суспільної 

ідеології і національних цінностей, які сьогодні здебільшого зосереджені на 

найнижчих щаблях адміністративно-управлінських одиниць – сільських 

територіях. 

Аналізуючи процес модернізації, в першу чергу, як процес розвитку 

українського суспільства, член-кореспондент НАН України А. Гриценко 

пропонує утверджувати суспільні відносини, базуючись на “сумісно-

розділеній праціˮ [10, с. 6]. Вона використовує переваги і, що найважливіше, 

взаємодію, з одного боку, ринку, приватної власності на засоби виробництва, 

ліберально-демократичних суспільних засад, індивідуальних інтересів, 

індикативного планування тощо, а з іншого – держави, узгодженої співпраці 

управлінських засад, суспільних інтересів тощо. Відповідно до такого 

аналізу, концепція подальшого розвитку українського суспільства повинна 

об’єднувати всі переваги минулого і сучасності. Досягнення цієї 

узгодженості забезпечило б реалізацію мети модернізації економіки. 

Наслідком вдалих економічних модернізаційних змін є об’єднання 

інтересів бізнесу й влади на користь суспільства. Найважливіші інститути 

досягнення цього консенсусу такі: 

– запозичення закордонних ноу-хау у сфері технологій і управління 

шляхом стимулювання: іноземних спеціалістів до викладання у вітчизняних 

навчальних закладах; українських студентів, які навчалися за кордоном – до 

повернення на батьківщину; зменшення відтоку національної еліти за 

кордон; 



40 
 

– перехід функцій управління до наукової інтелігенції, яка повинна 

визначати майбутні напрями розвитку суспільства. Такий перехід доцільно 

здійснювати поетапно, формуючи і виконуючи коротко-, середньо- та 

довгострокові плани; 

– децентралізація власності як результат децентралізації влади; 

– зміцнення інституту захисту прав власності. 

Згідно з розглянутими вище джерелами та очікуваними результатами 

інституціональної модернізації економіки можна зробити підсумок, що вона 

у значній мірі залежатиме від діяльності системи управління в державі. 

Залежності від того, яким чином уряд спроможний акумулювати ресурси, 

людський потенціал, власні, запозичені інновації та інвестиції у правильне 

русло, визначатиметься якість та швидкість модернізації економіки України. 

З початком проведення реформ в аграрному секторі економіки 

відбулася спроба трансформації інституціональних факторів. 

Інституціональні фактори – це  норми і правила, традиції та звичаї, довіра, 

права власності, контрактні відносини, держрегулювання, конкурентні 

відносини та ін., що проявляються в діяльності суб’єктів господарювання 

різних організаційно-правових форм [11]. Під час здійснення економічних 

реформ, зокрема в аграрній сфері, не відбулося створення стійкої 

інституціональної платформи, інакше кажучи, нещодавно сформовані 

інститути не вкоренилися. 

Використовуючи теорію неоінституціоналізму, можна констатувати, 

що реформування аграрного сектору економіки України на засадах жорсткої 

конкурентної боротьби реалізувалось шляхом запозичення західних 

формальних інститутів, та миттєвого їх впровадження на теренах нашої 

держави. Це супроводжувалося без врахування неформальних інституцій, які 

утвердились еволюційно та прижилися в Україні. Їх дуже важко змінити у 

свідомості селян, хіба що з плином часу, чого ще не відбулося. Одним із 

яскравих доказів поспіху таких змін є наслідки Указу Президента України від 

03.12.1999 року “Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного 
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сектору економіки України” – трансформація організаційно-правових 

структур за чотиримісячний термін у нові  агропідприємства. Ці процеси 

відбувалися, як правило, без збереження набутих міжгосподарських та 

міжгалузевих зв’язків, без контролю над цілісністю майнових комплексів та 

вжиття заходів покарань за розвал, розкрадання останніх, без адекватної 

реакції на потенційне припинення діяльності нових агропідприємств та появи 

структурного типу безробіття в селі. Сьогодні доволі легко аналізувати 

невдачі минулого десятиліття, оскільки для цього достатньо опиратися тільки 

на факти, не враховуючи відхилення прогнозних моделей тощо. Вважаємо, 

що вивчення помилок минулого допоможе обрати правильні шляхи розвитку, 

необхідні інститути й інституції, які не суперечатимуть одні одним, навіть 

якщо більшість із них будуть запозичені. 

Питання інституціональних перетворень набули широкого 

відображення у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, 

засновник розглянутого напрямку Т. Веблен у праці “Теорія дозвільного 

класу” [12] заклав підвалини інституціоналізму як методу аналізу й пізнання 

дійсності, В. В. Юрчишин порушує питання вимирання українських сіл через 

неналежну увагу, недбале ставлення до їх значення та ролі у збереженні 

інституцій українського народу [13], А. С. Гальчинський доводить 

доцільність інституціональної профілактики української економіки виключно 

на засадах лібералізму [14], С. Г. Головіна [15] розглядає теорію, 

методологію та практичний бік розвитку аграрних господарств в умовах 

інституціональних перетворень, Ш. І. Шаріпов [16] обґрунтовує розвиток 

багатоукладної економіки в інституціональному середовищі регіону та ін. 

Однак досі ні в економічній  літературі, ні в законодавчій базі не знайшли 

ґрунтовного відображення інституціональні засади, на яких повинна 

базуватися модернізація аграрного сектору економіки України, що також 

обумовлює актуальність проблеми. 

Таким чином важливим є завдання визначення інститутів, які 

сприятимуть гармонійному розвитку аграрного сектору економіки та його 
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суб’єктів. Досягнення цього повинно відбутись завдяки вирішенню таких 

завдань: аналізу невдач побудови інституціональної платформи в аграрному 

секторі впродовж періоду незалежності; обґрунтуванні інститутів системи 

правління та економіки, які максимально відповідають звичаям, традиціям та 

цінностям українців; визначення переваг та недоліків трансплантації і 

вирощування власних інститутів. 

Оскільки нові ринкові правила  (інститути) виявилися діаметрально 

протилежними до вітчизняних – тих, за яких суспільство звикло діяти, 

відбулося заперечення одних іншими. При обставинах швидкої заміни 

інститутів та вакууму інформації, серед суб’єктів господарювання відбувся 

брак глибокого розуміння законів ринку. Цей хаос думок у громадян 

середнього класу доповнювався корупцією і  розкраданням державного 

майна. Перелік таких інститутів згрупований у табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Формальні нові та старі інститути 

 

Формальні нові  

(імпортовані) інститути 
Формальні старі інститути 

приватна форма власності на землю 

та майно 

колективна (за своєю сутністю 

державна) форма власності без 

визначення частки кожного в ній 

підприємництво, конкуренція господарський розрахунок 

противага, боротьба за владу директивне планування  

динамічність ринкового середовища, 

з можливими проявами інфляцій 

відносна стабільність процесів, які 

відбуваються у суспільстві, зокрема 

індексація цін 

мінімальне державне втручання в 

економічні процеси за принципом 

Laissez faire, laissez passer  A. Сміта 

абсолютна контрольованість 

державою більшості процесів та 

явищ, які відбуваються в суспільстві 

Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Більше того, часу звикання до нових умов, навчання чи інструктажу 

щодо нових канонів взаємодії суб’єктів між собою у мінливому ринковому 

економічному середовищі не було, кожен відчував брак інформації. 
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Економістам добре відома така закономірність розвитку як “заперечення-

заперечень”. На цьому, начебто побудовано стратегію формування нових 

інститутів в Україні. Однак вона не проявила себе остаточно з позитивної 

сторони. Такого прецеденту  не відбулося. Не сталося повного проникнення, 

абсорбції імпортованих стратегій інституціоналізму до вітчизняних традицій 

і звичаїв, звиклих взаємин у суспільстві, контрактних відносин в економіці та 

інших норм. Хоча нові інститути й відповідають більше менталітету нації як 

старі формальні, однак не повністю гармонійно співвідносяться із цінностями 

українців, а радше, розкриваються як стовідсотково американізовані, або 

занадто індивідуалістсько-конкуренційні. Зміни мислення потребував не 

окремий суб’єкт чи господарство, а цілий народ, із усталеними, при чому 

дещо відмінними від нових, нормами й типом мислення. 

Ще одним  джерелом невдалих інституціональних перетворень та 

модернізації слід вважати демократичні засади побудови правової держави. 

Це стало запорукою свавілля для інсайдерів, “власності небагатьох”, 

формування кланів та концентрації в їхніх руках повноти управління 

Україною.  За утвердження стабільності, довіри, стійкість інститутів, повагу 

до прав власності, свобод людини і верховенства права відповідають не 

демократичні, а ліберальні засади. Відомо, якщо демократії не передуватиме 

лібералізм – пануватиме хаос. Одним із доказів присутності в Україні ознак 

демократії і необхідності лібералізму став прецедент волевиявлення народу у 

формі  “Помаранчевої революції”. Прикладом для наслідування і тим, що 

привернуло увагу громадськості всього світу до України, стала особливість 

вимог українського народу щодо чинної системи правління: громадяни не 

вимагали підвищення заробітних  плат, умов вільного підприємництва, 

зменшення податків, а тільки – “свободи і правди”, що вказувало на 

відсутність і потребу ліберальних інститутів та інституцій у державі.  Інакше 

кажучи, ентропія демократії доречна тільки після утвердження ліберальних 

засад на тій чи іншій території. В Україні цього не відбулося. Необхідність 

першочерговості лібералізму стосовно до демократії чітко простежується у 
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невипадковій назві статті академіка НАН України В. Гейця “Ліберально-

демократичні засади: курс на модернізацію України” [5]. Зараз важко 

відповісти, яку ціну доведеться заплатити кожному українцеві, зокрема й 

тим, хто є біля керма держави, чим пожертвувати. Необхідність змін у 

напрямку ліберально-демократичних засад розвитку є очевидною, що 

доведено багатьма економістами-теоретиками. 

Проблема інституціонального оновлення, осучаснення в АПК 

актуальна й досі. Дискусії щодо того, використовувати стратегію 

імпортування інститутів та інституцій чи вирощувати власні, підводить нас 

до висновку, що не варто відмовлятись від жодної із них. Переваги 

запозичених інститутів: економія ресурсів (часу та коштів); імпортні вже є 

модернізовані, оновлені та осучаснені. Недоліки імпортованих інститутів: 

проблема абсорбції, впровадження та адаптація до неформальних інституцій, 

які без сумніву стійкіші  за ново впроваджені – формальні. Для ліквідації 

цього недоліку слід формувати групи, об’єднання керівників відповідних 

рівнів управління; науковців необхідного спрямування та галузей знань; 

вводити нові курси у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, 

технікумах, коледжах із метою розповсюдження інформації серед громадян 

України про доречність і перевагу нових імпортованих стратегій 

інституціоналізму, їх вкорінення та використання. Ще один із недоліків – 

сумний досвід результатів недавнього минулого впровадження запозичених 

інститутів: деградація природного й інтелектуального потенціалу аграрного 

сектору; порушення відтворювальних зв’язків; втрата продовольчої безпеки 

країни за деякими видами продовольства; розосередження соціальної та 

інженерної інфраструктури села; небажана демографічна ситуація.  

Стратегія вирощування інституцій – начебто безпомилковий шлях, але 

дуже довгий у часі, витратний в інших ресурсах. Ця стратегія є необхідною 

для підтримки паралельного впровадження стратегії імпортування 

нововведень. Якщо кожен громадянин обере правильний напрямок 

утвердження і модернізації власних цінностей, то це сприятиме інтеграції 
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українського народу у світове співтовариство, європейські об’єднання. Вдала 

одночасна реалізація двох стратегій без шкоди одна одній здатна створити 

синергічний ефект розвитку економіки, політики та суспільства в цілому. 

Наразі з’ясовано, доречність побудови подальшого розвитку на засадах 

лібералізму та переваги стратегії імпортування інститутів можливі шляхом 

адаптування останніх до вітчизняних цінностей. Надалі пропонуємо 

визначити, які цінності властиві українцям та які трансплантовані політичні й 

економічні інститути найкраще адаптуються і будуть прийняті до 

впровадження громадянами нашої держави. Ми провели опитування жителів 

трьох різних вікових категорій Івано-Франківської області щодо визначення 

ієрархії цінностей, які найбільш властиві та є бажаними для населення 

досліджуваного регіону. Умови моніторингу: 

– громадянам було роздано перелік із 124 цінностей, сформований 

соціологом Браяном Трейсі [17]; 

 – поставлено завдання згрупувати цінності за трьома категоріями: 

“цінності, які вкоренилися у свідомості українців”, “цінності, які доцільно 

запозичувати в інших націй для утвердження в господарюванні українцями” 

та “цінності, які, скоріш за все, ніколи не вкореняться в українцях”; 

– на наступному етапі громадяни повинні були визначити десять 

найважливіших цінностей для кожної із трьох вищевказаних груп за 

ієрархією їх значущості; 

– різниця у важливості цінностей щодо наступної і попередньої 

визначена з кроком “1”. Це здійснено без огляду на те, що різниця 

значущості між вказаною респондентом другою та першою цінністю є 

відмінною від  різниці значущості між другою та третьою цінністю. Така 

помилка несуцільного спостереження не повинна вплинути на вірогідність 

результатів, оскільки анулюватиметься значеннями відповідей інших 

респондентів; 

– в опитуванні взяло участь 35 респондентів віком 18-22 роки, 37 

респондентів віком  30-52 роки, та 38 респондентів пенсійного віку. Відносно 
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рівні частки опитуваних є вихідцями із сільської місцевості та з міста; 

– надалі результати моніторингу трьох вікових груп порівнюються та 

виокремлюються десять цінностей, які є найбільш властивими всім віковим 

категоріям. Результати проведеного спостереження представлені у табл.1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Ієрархія неформальних та формальних цінностей 

населення Івано-Франківської області 

 

* сукупністю групи вважалася та чисельність цінностей, які віднесені респондентами до належної 

групи. 

Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Ми намагалися графічно представити логіку походження сучасних 

інституцій та інститутів, які відображають бажання людей співпрацювати і 

гармонію суспільства з навколишнім середовищем (рис.1.1).  

На нашу думку, мета інституціональної  форми модернізації – 

Цінності, які вкоренилися у 

свідомості українців 

Цінності, які доцільно 

запозичувати в інших 

націй для утвердження в 

господарюванні 

українцями 

Цінності, які, скоріш за все, 

ніколи не вкореняться в 

ментальності українців 

№ п/п 

частка в 

сукуп-

ності 

групи, % 

назва 

цінності 

частка в 

сукупності 

групи, % 

назва 

цінності 

частка в 

сукупності 

групи, % 

назва  цінності 

1 14,46 Здоров’я 9,19 Лідерство 10,03 Послужливість 

2 9,12 Любов 
8,86 

Відповідаль-

ність 5,04 Неупередженість 

3 8,75 Знання 7,99 Дисципліна 5,74 М’якість 

4 7,98 Свобода 
7,50 

Робота в 

команді 2,50 Грайливість 

5 6,91 
Пристосова-

ність 5,46 

Самореалі-

зація 6,75 Педантичність 

6 6,26 
Справедли-

вість 5,12 Активність 1,63 Спокій 

7 5,98 
Сімейні 

цінності 4,63 

Професіона-

лізм 0,87 Стабільність 

8 5,80 Віра 4,26 Прогрес 0,85 Безпека 

9 4,08 Повага 3,96 Стабільність … … 

10 3,93 Патріотизм 
3,66 

Самоконт-

роль 
… 

… 

Разом 73,27 Х 60,63 Х 33,41 Х 

 10 із 28 Х 10 із 38  Х 8 із 26  Х 
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побудова ефективного суспільства. Соціальні детермінанти її ефективності 

кореняться в цінностях народу. Існує багато підстав вважати, що незначна 

частка українців поділяє егалітарно-колективістські цінності. Такі, “щоб для 

задоволення своїх потреб кожна людина повинна бути спроможною брати із 

загального фонду і вносити до нього якнайбільше відповідно до її 

здібностей” [18, с. 22]. 

 

 

Рис. 1.1. Плюралізм походження інституцій та інститутів  

сучасного суспільства* 

*Джерело: власна розробка автора.  
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Політичне правління 

Індивідуалістсько-

конкуренційні 

 

Групово-кооперативні Егалітарно-

колективістські 

Цінності 

 

 

Біологічна 

випадковість 

Творіння Бога Творіння еволюції 

Сприйняття походження людини 
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Після проголошення Україною незалежності, суспільний лад у нашій 

державі набув характеру діаметрально-протилежного попередньому: 

інституції стали типу індивідуально-конкуренційних (об’єктивним для 

кожного є те, що його турбують тільки власні потреби і прагнення; визнає 

походження людини як творіння Бога [18, с. 21]), інститути – правління типу 

противаги й економіка  вільного підприємництва. 

Багато націй Європи наслідують такий суспільний лад. Він також 

імпонує значній частині українців, оскільки відображає окремі елементи 

менталітету: українці завжди прагнули мати щось у своїй власності (садибу, 

землю, коней), що належало б тільки їм, і вважали це своєрідним 

економічним захистом; більшість українців – християни; задля задоволення 

власних потреб інколи здатні порушувати Божі заповіді, чинити егоїстично. З 

упевненістю можна сказати, що більша частина українців сприймає такий 

суспільний лад. Підтвердженням цього є цінності, які ввійшли до десятки 

властивих українцям, як засвідчив результат проведеного вибіркового 

спостереження. 

Кожне суспільство повинно еволюціонувати, розвиватися до кращих 

(справедливіших) умов, навіть якщо це потребуватиме зміни соціальних 

цінностей, нового бачення відмінностей між добром і злом. Такою 

еволюцією ми бачимо модернізацію у напрямку групово-кооперативних 

цінностей: “кожен має шукати власну роль у суспільстві, добровільно 

підпорядковувати себе вищим цілям, виконувати свої обов’язки і 

реалізовувати своє призначення, шляхом кооперативної взаємодії з іншими” 

[18, с. 22, 19; 20; 21]. Суспільство ефективно функціонуватиме за умов: 

присутності наснаги до праці (що притаманна українському народу), її 

реалізації в правильному напрямку (чого повинен забезпечити уряд), 

кооперативних взаємовідносин у суспільстві (в Україні, зокрема в її 

аграрному секторі, мають власну багату історію), природних ресурсів (якими 

наділена Україна), інновацій (запозичених та власних) й інвестицій. 
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Однозначно сказати важко: чи будуть ідеальними для українців 

окреслені компоненти суспільного ладу – групово-кооперативні цінності, 

колегіальна влада й узгоджене вільне підприємництво (формують 

центральний стовпець на рис. 1.1.), чим саме повинен пожертвувати 

український народ та якою ціною і часовим лагом виявиться досягнення чи 

наближення до цих інституцій та інститутів. Однак засади, на яких 

об’єднуються розвинуті країни у світові спільноти, показують доцільність 

такої модернізації економіки і її аграрної складової. 

Наведені цінності цілком придатні для того, щоби в майбутньому стати 

основою чи критеріями для  принципів побудови модернізації сільського 

господарства: свобода – приватна власність на землю та майно (в повному 

значенні цих термінів, тобто законодавче визнання та підтримка права 

власності), здоров’я – виробництво екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції; віра – співвідношення виробничих процесів та циклів посівів із 

релігійними святами; справедливість – забезпечення й дотримання чесного 

розподілу засобів виробництва та предметів праці в аграрній сфері; 

пристосованість – адаптація до нововведень, вимог і запитів іноземних 

покупців щодо якості та кількості сільськогосподарської продукції, послуг 

сільського зеленого туризму; сімейні  цінності – повага та визначальне 

ставлення до  інституту сім’ї; патріотизм – пріоритетність у споживачів 

продукції до національного агровиробника, завоювання попиту і смаків 

іноземних споживачів шляхом відображення власних звичаїв і обрядів у 

процесі сільськогосподарського виробництва продукції високої якості;  

дисципліна – дотримання норм і правил поведінки, які визначені релігійними 

заповідями. 

Всі перелічені цінності серед наявних сьогодні організаційно-правових 

форм господарювання максимально наближені і відповідають фермерським 

господарствам, невеликим господарським товариствам агрохолдингового 

типу, який завжди засуджувався українським суспільством в історичній 

ретроспективі та соціально-побутовому житті. Ще раз підкреслимо, що 
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оптимальною моделлю аграрного укладу є саме сімейне фермерство малого і 

середнього типу. В розвинених країнах Західної Європи (Франції, Іспанії 

Німеччині, Італії, Польщі) саме цей уклад дає найкращі соціально-економічні 

результати щодо переробки продукції, економічного зростання,  зайнятості, 

забезпечення інших соціальних стандартів. 

Сьогодні – в часи швидкісного розвитку й впровадження на практиці 

інноваційного прориву і, як результат, – утвердження жорсткої конкуренції 

між укладом фермерів та агрохолдингів утвердилась загроза для тотальної 

перемоги агрохолдерів на території України через їхні очевидні економічні  

(але не суспільні чи соціальні) переваги. Тому в важливо дослідити й 

обґрунтувати шляхи посилення економічної ефективності саме сімейного 

фермерського укладу, утвердження його на кооперативних засадах 

функціонування використовуючи поєднання досвіду аграрно-розвинених 

країн та цифрових технологій. 

Сьогодні багато досліджень теоретичного та прикладного характеру 

присвячено аграрному сектору економіки. 

Науковці порівнюють, часто ототожнюють аграрний сектор економіки, 

агропромисловий комплекс, аграрну сферу, сільське господарство, 

визначаючи спільні та відмінні риси: Архипенко І. [22], Гончарук Н. [23], 

Сурай І. [24], Пугачов М. [25], Курило В. [26] та ін. 

На наш погляд, сектор економіки, частка якого сягає понад 10 % ВВП 

країни повинен мати більш чітке й усталене визначення на законодавчому 

рівні. 

Оскільки часто вживаються в науковій літературі терміни близькі за 

значенням (аграрний сектор економіки, агропромисловий комплекс, аграрна 

сфера, сільське господарство), вважаємо за доцільне – конкретизувати термін 

аграрний сектор економіки з його складовими і визначити відмінності від 

інших понять. 

Термін “аграрний сектор економікиˮ можна досліджувати з різних 

боків: 
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– з появи такої назви історично (хронологічного); 

– з аналізу походження кожного слова зокрема (етимологічного). 

Варто зазначити, що поняття “аграрний сектор економікиˮ практично 

не вживається в нормативно-правових та законодавчих актах, немає 

відомостей про його обґрунтування, визначення чи складові елементи. 

Серед рідкісних згадок – розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 17.10.2013 № 806-р. із назвою “Про схвалення стратегії розвитку 

аграрного сектора економіки на період до 2020 р.ˮ, однак, у цьому документі 

не йдеться про чіткий перелік складових вищезгаданого терміна [27]. 

У Законі України “Про основні засади державної аграрної політики на 

період до 2015 р.ˮ зазначено, що до аграрного сектору належить “сільське та 

рибне господарство, харчова промисловість і перероблення 

сільськогосподарських продуктівˮ, при цьому до вказаного сектору не 

включається аграрна наука й освіта, соціальна сфера села, їх матеріально-

технічне та фінансове забезпечення [28]. 

Становлення терміна “аграрний сектор економікиˮ здійснювалося в 

рамках АПК та відбулося в декілька етапів.  

Наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття народне 

господарство країни умовно було поділене на “комплексиˮ: будівельний, 

агропромисловий, паливно-енергетичний, промисловий, транспортний, 

оборонний, соціальний.   В. І. Курило стверджує, що такий підхід залишився 

у спадок Україні, існував на початку її становлення й трапляється часто і 

нині [26, c. 87]. У наукових джерелах того часу було чимало визначень АПК. 

Спочатку панувала думка про те, що агропромисловий комплекс 

включає: власне сільське господарство; галузі промисловості, які 

переробляють сільськогосподарську сировину для отримання продовольства, 

шкіри, текстилю, тютюну; підприємства оптової і роздрібної продовольчої 

торгівлі, громадське харчування [29; 30]. У вітчизняній економічній 

літературі переважно структура агропромислового комплексу розглядається 

як сукупність чотирьох сфер [31; 32; 33; 34], хоча деякі автори виділяють 



52 
 

лише три сфери [35]. 

У загальнодоступному інтернет-виданні Вікіпедія зазначено: “В АПК 

входять три великі сфери галузей.  

Перша сфера АПК – тракторне і сільськогосподарське 

машинобудування; машинобудування для харчової промисловості; агрохімія 

(виробництво мінеральних добрив і мікробіологічна промисловість); 

комбікормова промисловість; система матеріально-технічного 

обслуговування сільського господарства; меліоративне і сільське 

будівництво. 

Друга сфера – рослинництво, тваринництво, рибальство. 

Третя сфера АПК – харчова промисловість; холодильне, складське, 

спеціалізоване транспортне господарство; торговельні й інші підприємства й 

організації, що займаються доведенням кінцевого продукту до споживача, 

включаючи оптові ринки, роздрібну торгівлю і суспільне харчування. До 

кожної сфери слід віднести відповідні галузі науки і підготовку кадрівˮ [36]. 

Доводиться бачити також і надзвичайно спрощене тлумачення, при 

якому сільське господарство ототожнюється з агропромисловим комплексом 

[37, с. 315]; деякі автори визначають агропромисловий комплекс України як 

сектор економіки [38, с. 7]. 

Усталеним є те, що сільське господарство включає дві галузі: 

рослинництво і тваринництво. 

Так у 1997-2000 роках міністерство, котре визначало функціонування 

державної політики в аграрному секторі економіки, харчовій, переробній та 

виноробній промисловості, мало назву Міністерство агропромислового 

комплексу України (Мінагропром України). 

Сьогодні міністерство має назву Міністерство аграрної політики та 

продовольства України (Мінагрополітики України) [39].  

Структура впливу чинного Мінагрополітики виглядає так:  

Діяльність міністерства спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. Мінагрополітики України є головним органом у системі 
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центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення 

реалізації державної аграрної політики, політики у сфері сільського 

господарства та з питань продовольчої безпеки держави, державної політики 

в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, 

використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання 

рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, 

ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, у сферах карантину 

та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, земельних відносин та 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського 

господарства, нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі [40]. 

Оскільки Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

згідно з вище переліченими повноваженнями, до промисловості не має 

відношення, тобто не включає першу сферу АПК  – тракторне і 

сільськогосподарське машинобудування; машинобудування для харчової 

промисловості; агрохімію (виробництво мінеральних добрив і 

мікробіологічну промисловість); комбікормову промисловість; систему 

матеріально-технічного обслуговування сільського господарства; 

меліоративне і сільське будівництво, то до нього більш близьким є 

визначення аграрного сектору економіки, аніж АПК.  

Систематизуючи аналіз різних авторів, можна стверджувати, що, за 

словами М. Н. Малиша, “Аграрний сектор економіки являє собою сукупність 

галузей народного господарства, пов’язаних з розвитком сільського 

господарства, обслуговуванням його виробництва і доведенням 

сільськогосподарської продукції до споживачаˮ [41, c. 12]. Н. Т. Гончарук 

визначає аграрний сектор економіки як “сукупність взаємопов’язаних 

галузей сільського господарства і функціонально пов’язаних обслуговуючих 

формувань, які задовольняють потребу в продуктах харчування і сировини 

для переробної промисловостіˮ [23, с. 21-22]. На нашу думку, тут важливо 

конкретизувати перелік напрямів функціонально пов’язаних обслуговуючих 

формувань, які задовольняють потребу в продуктах харчування і сировини 
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для переробної промисловості. Для прикладу, як у визначенні терміну АПК – 

склад третьої сфери. Якщо такої конкретизації немає, то із дефініцій 

Н. Т. Гончарук та М. Н. Малиша випливає, що виготовлення засобів 

виробництва теж функціонально пов’язане з сільським господарством та 

обслуговуванням його виробництва, однак такі підприємства, як бачимо, за 

формулюваннями більшості інших авторів, не належать до аграрного сектору 

економіки. Тому дуже доречною у визначеннях постає конкретизація. На 

думку І. Г. Сурай, “Аграрний сектор економіки охоплює всі підприємства 

України незалежно від форми власності і організаційно-правової форми, що 

виробляють сільськогосподарську продукцію й продукти її первинної 

переробки, та пов’язані з ними обслуговуючі підприємства, а також 

організації (установи), що здійснюють розробку та реалізацію державної 

аграрної політикиˮ [24; 22]. Тут вважаємо за доцільне не включати суб’єктів, 

які здійснюють реалізацію державної аграрної політики, наприклад, установи 

та організації аграрної науки й освіти, соціальної сфери села, про що йдеться 

в Законі України “Про основні засади державної аграрної політики на період 

до 2015 рокуˮ. 

З огляду на вищесказане, до аграрного сектору економіки слід 

включити другу та третю сферу АПК із такою системою складових: 

– сільське господарство, де, в рамках базисних галузей рослинництва і 

тваринництва, виробляються різноманітні види сільськогосподарської 

сировини для переробки (зернові, технічні культури, багато видів 

тваринницької продукції), кінцева продовольча продукція для споживання у 

свіжому вигляді (картопля, овочі, плоди, ягоди, виноград, яйця, молоко 

тощо), а також кормове виробництво для вирощування тваринницької 

продукції; 

– переробна промисловість, у системі харчової, легкої, 

борошномельно- круп’яної і комбікормової галузей, підприємства якої 

виробляють харчові продукти, включаючи напої та тютюн, вироби зі шкіри, 

текстилю та волокна тощо; 
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– з урахуванням структури торгівлі оптового та роздрібного сектору 

громадського харчування, відповідно до прийнятної зовнішньоекономічної 

політики та міжрегіональних виробничих відносин, котрі згідно 

класифікатора видів економічної діяльності зорієнтовані на реалізацію 

продовольчої продукції споживачам, включаючи кінцевих споживачів;  

– інформаційно-технологічна інфраструктура як система підгалузей і 

підприємств, що здійснює закупівлі сировини і продовольства, фінансові 

послуги, послуги з маркетингу, транспортування, логістики, зберігання 

продукції тощо. 

Спробуємо з’ясувати сутність поняття “аграрний сектор економікиˮ 

дещо іншим підходом, ґрунтуючись на походженні слів “аграрнийˮ і 

“секторˮ. 

Слово “аграрнийˮ латинського походження і в перекладі українською 

мовою дослівно означає “земельнийˮ. У вітчизняній економічній літературі 

аграрні відносини розглядаються не як земельні відносини, а ширше – як 

економічні відносини [42, с. 4]. Проте таке твердження вчених-економістів, 

на наш погляд, не зовсім точно відображає увесь спектр перекладу з латини 

слів, які мають корінь “агроˮ. Сучасне розуміння юристами аграрних 

правовідносин як правовідносин у сільському господарстві (чи в АПК) має 

під собою тверду лінгвістичну основу: трапляється такий переклад із 

латинської мови: “agricolaˮ – селянин, землероб; “agroculturaˮ – 

землеробство, рільництво, сільське господарство [43, с. 244]. 

Таким чином, під узагальненими термінами “аграрна сфераˮ й 

“аграрний секторˮ слід розуміти сільськогосподарську галузь економіки та 

інші галузі, які забезпечують виробництво будь-яких засобів 

сільськогосподарської продукції, її переробку, зберігання і реалізацію. Проте 

тут виникає логічне питання про співвідношення понять “сфераˮ та “секторˮ. 

Для відповіді на нього звернемося до тлумачних джерел. 

Сектор (пізньолат. sector, від лат. seco – розрізаю, розділяю): 1) чітко 

виражена складова частина, 2) частина народного господарства, яка має певні 
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економічні й соціальні ознаки [43, с. 201]. Перше із тлумачень наводить і 

сучасна українська енциклопедія [44, с. 62]. 

Сфера (від грец. – куля): 1) межі дії, поширення будь-чого (напр., сфера 

впливу), 2) суспільне оточення, середовище, обстановка [44, с. 1206]. Щодо 

терміна “сфераˮ читаємо: ще одним видом аграрних відносин є відносини 

соціального розвитку села. До соціальної сфери села належать об’єкти: сфери 

житлово-комунального господарства, включаючи благоустрій сільських 

територій; побутового обслуговування; охорони здоров’я; фізичної культури; 

народної освіти; культури й мистецтва [45, с. 52, 46; 47; 48; 49]. 

Отже, аграрний сектор економіки України як вужче поняття 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. 

Слід зазначити, що впродовж усього періоду незалежності України 

відбувалося становлення аграрного сектору економіки, до складу якого 

належать саме друга та третя галузі АПК і формулюється визначення поняття 

аграрного сектору економіки України. В силу певних обставин (узаконення 

приватної власності на землю та майно, формування різних організаційно-

правових форм діяльності сільськогосподарських підприємств, стрімкого 

розвитку функцій економіки та паралельної уяви трансформації від 

“комплексів” до “секторів”) доцільно вживати поняття “аграрний сектор 

економіки”. Аграрну сферу можна  визначити як  аграрний сектор економіки 

держави у взаємозв’язку із  соціальною інфраструктурою сільської 

місцевості. 

 

 

1.2. Понятя і типи організаційно-правових форм господарювання в 

аграрному секторі економіки 

 

Внаслідок аграрної реформи, роздержавлення і приватизації майнового 
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та земельного фонду колишніх колгоспів, аграрний сектор економіки 

України трансформувався і відбулися зміни. Значною мірою на їх поспіх 

вплинув Указ Президента України від 03.12.1999 р. “Про невідкладні заходи 

щодо прискорення реформування аграрного сектора економікиˮ. Першим 

пунктом цього указу визначено: “реформування протягом грудня 1999 – 

квітня 2000 року колективних сільськогосподарських підприємств на засадах 

приватної власності на землю та майноˮ [50].  

Термін часу в чотири місяці, який прописаний в указі для поділу всіх 

колективних господарств, та низка інших факторів надзвичайно ускладнили 

архіважливе завдання збереження цілісності майнового фонду, без якого 

праця селян на розпайованих сільськогосподарських угіддях, як показав 

досвід, стала надто важкою та низькорентабельною. З часом утворились нові 

організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств, до числа 

розпорядників кінцевими результатами діяльності яких увійшло менше ніж 

один відсоток власників сільськогосподарських угідь. При цьому частка 

використовуваних новими агропідприємствами (взятих в оренду від селян) 

земель складає понад половину (57 %) сільськогосподарських угідь України 

станом на 01.01.2016 р. [51]. Тобто більшу частину земель аграрного сектору 

економіки України обробляють сільськогосподарські підприємства. Їх поділ 

можна класифікувати за видами (залежно від форми власності та їх 

комбінацій між собою) та організаційно-правовими формами (тобто такими 

формами організації, які узаконені). 

Багато авторів у процесі власного дослідження, аналізуючи 

сільськогосподарські підприємства через призму організаційно-правових 

форм господарювання. Узаконення організаційно-правових форм 

господарювання сільськогосподарських підприємств зафіксовано в 

Господарському кодексі України [52], класифікаторі організаційно-правових 

форм господарювання [53] тощо. Дослідженням цих понять приділяли увагу 

такі науковці: Черевко Г. В. [54], Данкевич А. Є. [55], Мартин А. [56] та ін. 

Однак малодослідженим залишається походження організаційно-правових 
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форм господарювання сільськогосподарських підприємств, причини їх 

формування в юридичній та економічній площинах. 

На рис. 1.2 ми пропонуємо власне бачення походження організаційно-

правових форм та їх взаємозв’язку із формами власності. Якщо до 

незалежності України не було приватної форми власності, згідно зі статтею 4 

Закону Союзу Радянських Соціалістичних Республік: “Власність в СРСР 

виступає  у  формі  власності  радянських громадян, колективної і державної 

власностіˮ [57], то вже перед ухваленням незалежності України (7.02.1991 р.) 

було прийнято Закон України ‟Про власністьˮ, в якому редакція статті 2 

вказує: “Власність в Україні виступає в таких формах: приватна, колективна, 

державна. Всі форми власності  є рівноправними ˮ [58]. Поділ на види 

підприємств ґрунтується на правових засадах. Це стосується не тільки 

земельного, а й майнового фонду агропідприємств. 

Далі на основі приватної, колективної та державної форм власності та 

їх комбінацій утворюються види підприємств, на основі видів - виникають 

об’єкти організаційно-правових форм, кожен з яких включає певну групу 

організаційно-правових форм господарювання, що добре видно на рис. 1. 

Згідно зі статтею 63 Господарського кодексу України, підприємства 

можуть набувати таких видів та організаційних форм (рис. 1.2): 

1. Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні 

можуть діяти підприємства таких видів: 

– приватне підприємство, що діє на основі приватної власності 

громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи); 

– підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство 

колективної власності); 

– комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності 

територіальної громади; 

– державне підприємство, що діє на основі державної власності; 

– підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі 

об’єднання майна різних форм власності); 
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– спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах 

спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними 

громадами – суб’єктами співробітництва [52]. 

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені 

законом: унітарні та корпоративні. 

“В Україні сільськогосподарські товаровиробники можуть 

створюватись у таких організаційно-правових формах:  

– приватне сільськогосподарське підприємство;  

– державне сільськогосподарське підприємство;  

– комунальне сільськогосподарське підприємство;  

– сільськогосподарське підприємство змішаних форм власності;  

– казенне сільськогосподарське підприємство;  

– дочірнє сільськогосподарське підприємство;  

– іноземне сільськогосподарське підприємство;  

– виробничий сільськогосподарський кооператив;  

– сільськогосподарське акціонерне товариство;  

– сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю;  

– сільськогосподарське товариство з додатковою відповідальністю;  

– повне сільськогосподарське товариство;  

– командитне сільськогосподарське товариство;  

– фермерське господарство;  

– об’єднання сільськогосподарських підприємств (сільськогосподарські 

асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, холдингові компанії)” [59]. 

Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, 

засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на 

приватній власності засновника [59]. 

Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що 

створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, 

зокрема засновані на приватній власності двох або більше осіб [59]. 

До приватних об’єктів організаційно-правових форм належать приватні 
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підприємства та фермерські господарства (рис. 1.2.). 

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі 

приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без 

громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці [59]. 

Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності 

суб’єкта господарювання - юридичної особи [52]. 

Фермерське господарство є формою підприємництва громадян із 

метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської 

продукції [52]. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, 

які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).  

До об’єктів інших організаційно-правових форм належать: 

підприємство з іноземними інвестиціями та іноземне підприємство. Що ж 

стосується сільськогосподарських підприємств, то до цього виду 

організаційно-правових форм входять міжгосподарські аграрні формування. 

На початок 2017 р. в Україні функціонувало 45558 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання, зокрема 6967 господарських товариств, 3215 приватних 

підприємств, 448 кооперативів, 34137 фермерських господарств, 199 

державних підприємств, 592 підприємств інших форм господарювання [60]. 

Доцільно спочатку розрахувати сукупну вартість ресурсів, якими забезпечені 

агропідприємства. Відповідний розрахунок допоможе побудувати дієву 

модель розвитку сільськогосподарського підприємства і визначити 

потенційні джерела надходження  ресурсів. 

Дані рис. 1.3 свідчать про те, що на сучасному етапі державні 

сільськогосподарські  підприємства не фінансуються на необхідному рівні.  

Фермерські господарства аналогічно не мають значних коштів щоби 

повністю забезпечити себе необхідними джерелами. Аналіз структури 
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Рис. 1.2. Походження організаційно-правових форм 

господарювання 
Джерело: сформовано автором на основі [52]. 
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сукупних ресурсів сільськогосподарських підприємств різних форм власності 

представлений на рис. 1.3.  

 

Рис. 1.3. Забезпеченість сукупними ресурсами 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області різних 

організаційно-правових форм за 2017 р. 
Джерело: сформовано автором на основі [60]. 
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Здійснений поділ сільськогосподарських підприємств можна 
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підприємства – державне, об’єкт  – підприємство); 

– приватні підприємства та фермерські господарства (форма власності 

– приватна, вид підприємства – приватне, об’єкт – підприємство); 

– господарські товариства – це не організаційно-правова форма, а їхній 

об’єкт, який включає організаційно-правові форми: наприклад, товариство з 

обмеженою відповідальністю – це організаційно-правова форма (форма 

власності  – змішана, вид підприємства – інші, об’єкт – господарське 

товариство); 

– виробничі кооперативи (форма власності – приватна (власність 

кооперативу), вид підприємства – приватне, об’єкт – кооператив); 

– підприємства інших форм господарювання (форма власності – 

змішана, вид підприємства – інші, об’єкт – інші). 

Позитивна динаміка забезпеченості необхідними ресурсами для 

розширеного відтворення господарських товариств потребує детальнішого 

аналізу. 

Значна частина вчених, обґрунтовуючи роботу аграрного сектору 

економіки, вдається до вивчення діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Дехто з науковців здійснює дослідження товаровиробників 

через їх поділ на мікро-, малі, середні та великі підприємства, інші – 

традиційно за організаційно-правовими формами. 

Чимало авторів акцентують увагу на організаційно-правових формах 

сільськогосподарських підприємств: Р. В Заяць, А. Ю Скіб’як, В. І. Киф’як, 

О. Ю. Древітц, О. Р. Жидяк, О. Ківало, І. Є. Бучко [61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 

68]. Однак важливим та малодослідженим залишається питання: які переваги 

та недоліки уособлює кожна з цих організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств для визначеної діяльності. 

До організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, 

за якими їх групують статистичні органи, належать: приватні підприємства, 

фермерські господарства, господарські товариства, сільськогосподарські 

виробничі кооперативи, державні підприємства, підприємства інших 
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організаційно-правових форм. 

Лейтмотив проведення аграрних перетворень, без сумніву, – не 

формування  господарських товариств як уособлення монополістів на 

аграрному ринку, а становлення й утвердження фермерських господарств, 

власники яких мали б створити конкурентне середовище в аграрній сфері та 

відчути себе господарями на своїй землі. 

Така ейфорія приватної власності на землю та майно “породилаˮ 

чимало наукових праць (упродовж 1990-2000 рр.) у контексті утвердження 

селянина як власника землі. 

Однак сьогоднішні статистичні дані свідчать, що частка фермерських 

господарств у виробітку валової продукції становить менше 16%. 

Передумовою формування цієї статистики є створене середовище, умови, в 

яких доводиться функціонувати фермерським господарствам (див. табл. 1.3).   

Таблиця 1.3 

Фермерські господарства: переваги та недоліки господарювання 
Переваги Недоліки 

Очевидна соціальна 

ефективність 

Слабкий фінансовий базис, труднощі залучення 

інвестицій 

Низькі трансакційні витрати Економічний тиск зі сторони агрохолдингів 

Нескладна структура у 

системі управління 

Проблематичне збереження та передача прав власності (у 

випадку втрати працездатності, смерті, інших варіантів 

відступу від господарства) 

Компактність виробництва 
Обмеженість участі родинними зв’язками із керівником 

підприємства 

Стрімка реакція на 

трансформації в ринковому 

середовищі 

Умовна складність модернізації техніки, технологічних 

процесів вирощування, зберігання, переробки, логістики 

та обслуговування 

Висока частка працюючих у 

розрахунку на одну гривню 

випущеної продукції 

Високий господарський ризик, складність податкової 

оптимізації 

Слабка ініціатива іноземних контрагентів до співпраці 

Обмежений потенціал фінансового і податкового 

планування 

Обмеженість величини та форми статутного капіталу 

Безпосередня участь у процесі виробництва 

Занижена оцінка основного та оборотного капіталу 

Джерело: власні узагальнення автора. 
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Згідно зі статтею 114  Господарського кодексу України (ГКУ), 

фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою 

виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської 

продукції [52]. В рамках узаконення приватної власності на землю та майно 

виникла реальна можливість реалізувати її переваги в аграрному секторі 

економіки України.  

Однією з організаційно-правових форм діяльності 

сільськогосподарських підприємств є приватні підприємства. Згідно зі 

статтею 63 ГКУ, приватне підприємство  діє на основі приватної власності 

громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи) [52]. В табл. 1.4 

наведено переваги та недоліки приватних сільськогосподарських 

підприємств. 

Ще однією організаційно-правовою формою діяльності 

сільськогосподарських підприємств є господарські товариства (див. табл. 

1.5.). 

Згідно зі статтею 80 ГКУ, існують такі види господарських товариств:  

“1. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, 

товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.  

2. Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має 

статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової 

номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки 

майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із 

діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій, крім випадків, 

визначених закономˮ [52].  

Наступною організаційно-правовою формою, яка дає змогу на 

добровільних засадах об’єднуватися громадянам для ведення сільського 

господарства, є виробничий сільськогосподарський кооператив (див. табл. 

1.6).  
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Таблиця 1.4 

Приватні підприємства: переваги та недоліки господарювання 

 
Переваги Недоліки 

Сучасне матеріально-технічне 

забезпечення 
Більшість товарів – малого терміну зберігання 

Особиста сировинна база 

Якість кінцевого товару корелюється з якістю 

сировини, технологією переробки, умовами 

доставки 

Освоєний внутрішній ринок, потреби 

клієнтів 
Об’єми реалізації мають сезонний характер 

Організація має тривалі позитивні 

відгуки серед клієнтів продукції 

Потреба в побудові матричної структури 

управління підприємством 

Значна частка належить соціальній 

функції: розширене відтворення 

підприємства передбачає збільшення 

робочих місць 

Необхідність постійного контролю дотримання 

технологічного  процесу вирощування, 

переробки, транспортування продукції та 

обслуговування матеріально-технічної бази 

Усталені місця реалізації продукції Слаборозвинений маркетинг 

Модернізовані технології 

виробництва, заготівлі, логістики 

товару 

Покращення якості товарів викликає зростання 

їх собівартості. 

Проведення тренінгів, підвищення 

кваліфікації кадрів 

Потенційні зміни законодавства у напрямі 

зростання податкового навантаження 

Покращення продуктивності праці та 

матеріальної мотивації персоналу 

Відсутність стабільної цінової політики у сфері 

послуг, техніко-технологічного оснащення 

Використання новітніх розробок при 

заготівлі кормів, модернізація 

устаткування 

Відсутність регуляторної цінової політики 

Збільшення асортименту товарів Постійне зростання конкурентної боротьби 

Покращення якості товарів завдяки 

власній сировинній базі, 

модернізованому обладнанню 

Відсутність чіткого дотримання технології 

виробництва, переробки, логістики продукції 

Підвищення продуктивності тварин 

завдяки використанню якісних 

кормів 

Складність побудови прогнозів щодо кінцевих 

результатів діяльності: залежно від погодних 

умов 

Зміни в законодавстві, зорієнтовані 

на ефективнішу державну підтримку 
Субординація або антагонізм із владою 

Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Згідно зі статтею 95  ГКУ, виробничим кооперативом є добровільне 

об’єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або 

іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі 

та об’єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством 

та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його 

діяльності [52]. 
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Таблиця 1.5 

Господарські товариства: переваги та недоліки господарювання 

 
Переваги Недоліки 

Централізація фінансово-економічного 

управління і контролю 
Зростання монополізації економіки 

Синергетичний ефект (зростання 

можливостей всіх учасників холдингу в 

геометричній прогресії) 

Створення для дочірніх компаній умов 

залежності від материнської організації, 

почасту позбавлення більшості засобів 

виробництва 

Мінімізація негативної дії конкуренції для 

всіх учасників компанії 

Розгалужена ієрархічна система 

керівництва, помітний бюрократичний 

штат 

Потенціал формування самодостатньої 

вертикально-інтегрованої структури 

управління 

Маніпуляція ресурсами дочірніх 

підприємств 

Потенціал проведення диверсифікації 

виробництва з метою мінімізації 

підприємницьких небезпек з одночасною 

спеціалізацією як умовою підвищення 

конкурентоспроможності 

“Подвійне оподаткуванняˮ – дочірнє 

товариство, отримуючи прибуток, 

сплачує податок, тобто передає цей 

прибуток материнській організації в 

якості дивідендів, які обкладаються 

податком на прибуток 

Можливість впровадження у виробництво 

науково-технічних досягнень, запозичення, 

адаптація та інтеграція досвіду іноземних 

компаній у процеси господарювання 

Можливість уникнення сплати податків 

завдяки складній структурній схемі 

управління 

Спроможність протистояти трансформації 

ринкової кон’юнктури 

Відсутність об’єктивного політико-

правового регулювання на державному 

рівні 

Перспектива ефективно реалізувати 

масштабні фінансові ресурси 

Боротьба інтересів агрохолдингу та 

сільських жителів 

Можливість узгодження фінансової, 

операційної та інвестиційної діяльності 
Зосередження фінансових ресурсів на 

рахунках материнської організації 

(небезпека втрати інвестора включно з 

основним і оборотним капіталом) 
Результативність добровільно-договірних 

відносин 

Джерело: власні узагальнення автора. 

 

П’ятою із шести організаційно-правових форм діяльності 

сільськогосподарських підприємств виступають державні підприємства.  

Державні сільськогосподарські підприємства не доцільно розглядати через 

призму категорії “переваги-недолікиˮ функціонування.  
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Таблиця 1.6 

Сільськогосподарський виробничий кооператив: переваги та недоліки 

господарювання 

 
Можливості Загрози 

Зміцнення відносин органів влади всіх 

рівнів із системою 

сільськогосподарської кооперації 

Високий рівень протидії конкурентів 

Зниження рівня податкового 

навантаження 

Зростання цін на паливно-енергетичні 

ресурси 

Скорочення чисельності безробітних і 

зростання реальних доходів населення 

Низька купівельна спроможність сільського 

населення 

Єдина організаційна система, що 

включає стадії: заготівля - виробництво 

- реалізація (вертикальна і 

горизонтальна інтеграція) 

Відсутність чітко вираженої конкурентної 

стратегії господарювання всієї системи 

організації та зв’язків її реалізації 

Налагоджені і стабільні відносини з 

постачальниками 

Високі процентні ставки банківських 

кредитів і рівень інфляції 

Розвинена система спеціальної освіти 

(технікум, ЗВО) 
Низький рівень цінової конкуренції 

Забезпеченість власними виробничими і 

торговими площами, обладнанням і 

транспортом 

Кооперативні підприємства погано 

адаптовані до нововведень, заснованих на 

досягненнях цифрових технологій 

Робота на досить вивченому і 

стабільному сегменті ринку 

Високий рівень фізичного і морального зносу 

матеріально-технічної бази 

Визнаний лідер на сільському ринку 
Низький рівень завантаження виробничих 

потужностей і площ 

Можливість обслуговування додаткових 

груп споживачів із подальшою 

диференціацією діяльності 

Нестійкий фінансовий стан 

Ділові взаємовідносини керівництва 

організації з адміністративними 

органами 

 

Високі витрати виробництва і реалізації 

продукції  

Недоопрацювання в законодавчій базі 

сільськогосподарської виробничої кооперації 

Нестабільність податкової політики в країні 

Недостатньо високий рівень кваліфікації 

кадрів 

Відсутність налагодженої системи збору та 

аналізу інформації про ринок 

Джерело: власні узагальнення автора. 

Їхня роль не викликає сумнівів у необхідності. Це обумовлено тим, що 

предметом діяльності державних підприємств є, як правило, селекційні, 
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науково-дослідні розробки у покращенні продуктивності товарів рослинної 

чи тваринної галузей сільського господарства, обстеження, пов’язані з 

наркотичними та отруйними речовинами, які з огляду на рентабельність 

діяльності можуть мати збитковий характер, однак водночас є необхідними 

для розвитку галузі. 

Згідно зі статтею 73 ГКУ, ‟Державне унітарне підприємство 

утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому 

порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без 

поділу її на частки, і входить до сфери його управлінняˮ [52]. 

До державних унітарних сільськогосподарських підприємств належать: 

машино-випробувальні станції, дослідні заводи сільськогосподарського 

машинобудування, насінницькі та племінні заводи й підприємства, кінні 

заводи, іподроми, державні заводські конюшні, селекційно-гібридні центри, 

дослідно-селекційні станції, сортовипробувальні станції, звірорадгоспи, 

тваринницькі комплекси, птахофабрики, парниково-тепличні комбінати, 

підприємства з відтворення цінних видів риб (рибокомбінати, рибоводно-

меліоративні станції, нерестово-виросні господарства), підприємства, які 

вирощують ефіроолійні та лікарські рослини і культури, що містять 

наркотичні та отруйні речовини, а також підсобні господарства 

несільськогосподарських державних (комунальних) підприємств, які мають 

відокремлене майно і наділені правами юридичної особи [69; 70; 71; 72; 73]. 

Решта агропідприємств об’єднані в групу – інші організаційно-правові 

форми господарювання сільськогосподарських підприємств.  

Перелік організаційно-правових форм юридичних осіб не є вичерпним. 

У законодавстві України немає переліку “інших організаційно-правових 

формˮ юридичних осіб, зокрема і сільськогосподарських товаровиробників 

[59, c. 566]. Деякі автори відносять сюди міжгосподарську кооперацію 

сільськогосподарських підприємств. Однак така форма об’єднань властива 

також виробничим та обслуговуючим сільськогосподарським кооперативам, 

тому вказане твердження наразі має дискусійний характер. 
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Таким чином, нормативні засади в симбіозі з ринковими законами 

внесли свої корективи щодо розвитку сільськогосподарських підприємств у 

розрізі їх організаційно-правових форм. Як наслідок, сформоване середовище 

для розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні, станом на кінець 

2016 року, для різних організаційно правових форм можна представити в 

частці виробітку ними валової продукції серед усіх сільськогосподарських 

підприємств: господарські товариства, приватні підприємства, виробничі 

кооперативи, інші – 83 %, державні підприємства – 2%, фермерські 

господарства – 15 %. 

 

1.3. Типи й чинники модернізації сільськогосподарських 

підприємств 

 

Сьогодні категорія “модернізаціяˮ досить широко використовується в 

наукових дослідженнях, політичних дискусіях, публіцистиці, освіті і 

традиційно трактується як оновлення, реформування, розвиток, позитивні 

зміни в соціально-економічному та суспільно-політичному просторі країни. 

Змістовними характеристиками сучасної економічної модернізації є 

“економіка знаньˮ, “економіка різноманітностіˮ, “глобалізація економікиˮ. 

У рамках західних теорій економічного розвитку (Developments 

economics) модернізація характеризується як обумовленість осучаснення 

підприємств, що розвиваються з переходом до демократичних форм 

правління. Політична модернізація країни на основі демократичних 

цінностей розглядалася як необхідна умова інтеграції країни в міжнародне 

співтовариство індустріальних демократій. Нині політична модернізація 

характеризується як формування, розвиток і поширення політичних 

інститутів, які найбільшою мірою здатні поліпшити позиціонування держави 

в міжнародних економічних і політичних відносинах. Політична й 

економічна модернізація знаходяться в певній відповідності один з одним, 

але їх співвідношення дуже індивідуальне, адже відображає конкретні 



71 
 

особливості країни. Як правило, між політичною та економічною 

модернізацією існує часовий лаг, іноді досить значний. Загалом процеси 

модернізацій охоплюють всі сфери суспільного життя, оскільки продиктовані 

конкуренцією, до якої залучено всіх агентів суспільства, що виконують 

соціально значущі функції. 

Питання модернізації аграрного сектору економіки розкривали такі 

науковці: А. А. Гриценко, Т. Л. Желюк, С. М. Коваль, А. А. Полутренко, 

Н. О. Романенко, І. Б. Яців та ін. Із досліджених напрямів модернізації 

української економіки маловивченою та водночас актуальною залишається 

перспектива модернізації сільськогосподарських підприємств. 

Таким чином, серед багатьох завдань, які сьогодні назріли перед 

модернізаційною парадигмою української економіки, імперативом постає 

осучаснення аграрного сектору. Оскільки превентивна роль у ньому за 

обсягами виробництва й динамікою розвитку належить юридичним особам, 

ставимо за мету окреслити форми, напрями та концепції осучаснення 

сільськогосподарських підприємств. 

Емпіричний аналіз модернізації передбачає виокремлення її підвалин 

(передумов), котрі, як ознаки оновлення, забезпечують зміну соціально-

економічних процесів. Ще до Революції Гідності (2008 – листопад 2013 рр.) у 

сільськогосподарських підприємствах застановилися сутнісні ознаки 

переходу від трансформації до модернізації, об’єднані в такі групи:  

1) інституційні – утвердження інституційних засад господарювання, 

права власності на землю та майно на ринкових умовах; становлення 

товарних ринків, банківського, іпотечного та лізингового кредитування, 

страхування, консалтингу, внутрішнього та зовнішнього незалежного аудиту; 

2) макроекономічні – стабільне зростання відсоткового вираження 

рентабельності господарювання, зниження податкового тягаря, збільшення 

притоку зовнішніх та внутрішніх інвестицій; 

3) фінансові – акумулювання капіталів у формі основних та оборотних 

фінансових ресурсів; приплив іноземних інвестицій; накопичення 
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відповідних заощаджень у резервних фондах. 

4) соціальні – покращення людського розвитку; становлення ринкової 

дисципліни та підприємницької етики, поетапне збільшення чисельності 

кваліфікованого персоналу. 

Визначальними чинниками модернізації економіки України і аграрного 

сектору економіки у період 2003-2013 рр. були не лише висока кон’юнктура 

світових ринків заліза, що дало можливість державі нагромадити значний 

фінансовий капітал, зростання цін на зерно, спровокованих агфляцією, а 

також поворот держави до невирішених раніше проблем зміцнення аграрного 

сектору, відкладення вступу України до СОТ до 16 травня 2008 року, 

найважливішою ознакою якого виступила потреба покращення 

конкурентоспроможності всіх суб’єктів економіки. Зрештою, модернізація 

зачіпає всі прояви людського життя, оскільки породжена конкуренцією, 

котра включає суб’єктів виробничих відносин та відносин власності. 

Міжнародна практика свідчить, що модернізація 

сільськогосподарських підприємств формується при взаємодії потенціалу 

держави, приватного бізнесу та суспільства з одночасною інтеграцією 

зовнішніх інвестицій та інновацій. Інвестиційно-інноваційна складова у цій 

взаємодії трансформується в неорганічну модернізацію, а також інші її 

форми: інституціональну, технологічну, соціальну (рис. 1.4). 

Зазвичай в агропідприємствах креативний та адаптивний типи 

модернізації взаємодіють у різному співвідношенні, віддзеркалюючи частку 

економічного та науково-технічного розвитку підприємства. 

При цьому безперервний характер економічного розвитку в умовах 

модернізації, аналізованої в контексті історико-економічної динаміки, 

трансформується в циклічний (“ритм Кузнеця”) [1, с. 75]. 

Доведені Н. Кондратьєвим, Г. Меншем, Й. Шумпетером “довгі хвилі” в 

економіці, уклади, які приходять на зміну одні одним, показують розвиток 

науково-технологічного прогресу й водночас формування і становлення на 

цій базі новітніх виробництв і послуг. Зрештою, елементи нових 
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технологічних укладів спочатку з’являються як полюси нововведень у 

просторі “старої економіки”, а згодом шляхом технологічної дифузії 

розширюють ареал “нової економіки”. 

 

 

Рис. 1.4. Типи та чинники модернізації сільськогосподарських 

підприємств* 

*Джерело: власна розробка автора.  
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сільськогосподарської сировини, а надалі – в імпортерів сировини і 

матеріалів із наступною їх переробкою і збільшенням доданої вартості та 

потенційним експортом. 

Досягнення цієї мети реалізується ефективним функціонуванням таких 

базових інститутів: забезпечення гарантій прав власності, формування рівних 

і справедливих умов конкуренції, зняття адміністративних бар’єрів на шляху 

ведення бізнесу, руху праці та капіталу, відповідальної бюджетної та 

грошової політики [74; 75, c. 7]. 

Отже, серед пріоритетних умов забезпечення економічного поступу 

сільськогосподарських підприємств вважається їх модернізація, з 

першочерговим визначальним акцентом на осучаснення інституційної та 

галузевої структури. Нинішня модернізація повинна проявити себе не як 

індустріалізація, що ознаменувалася в ХІХ-ХХ ст., а радше як трансформація 

індустріальних структур, котрі за своїм призначенням не відповідають 

сучасним запитам суспільства. Сьогоднішні вектори модернізації 

агропідприємств визначаються засадами технологічних домінантів 

суспільного виробництва. При плануванні розвитку вітчизняної економіки, 

необхідність повернення на шлях повномасштабної модернізації у 

післявоєнний (а водночас фінансово надскладний) період повинна стати 

стратегічним завданням для реорганізації аграрного сектору економіки. 

Модернізація підприємства передбачає радикальні структурні 

зрушення через взаємодію основних її елементів. Механізм структурної 

модернізації економіки, як будь-який економічний механізм [76, c. 22], 

включає суб’єкти (господарюючі суб’єкти – від домогосподарства до 

держави), об’єкти та їх взаємодію, і є механізмом вирішення протиріччя між 

застарілою структурою виробництва, розподілу, обміну та споживання і 

структурою суспільних інтересів і потреб, які продукують нові системні 

якості. Об’єктами структурної модернізації, паралельно з інтересами й 

нуждами суб’єктів господарювання (зокрема, сільськогосподарських 

підприємств) є відповідний розподіл економічних важелів впливу, їхні 
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показники результативності й ефективності: рівень життя, рівень ВВП на 

душу населення, рівень шкідливих викидів в атмосферу, частка органічного 

землеробства. Суб’єктами структурної модернізації в аграрному секторі 

економіки є фізичні та юридичні особи, враховуючи особисті селянські 

господарства, сільськогосподарські підприємства різних організаційно-

правових форм, організації та установи, котрі реалізовують державну аграрну 

політику. 

Внутрішню структуру даного механізму  визначає сукупність відносин, 

яка формує паритет змін у структурі виробництва, в залежності до змін, які 

виступають в постійно обновлюваних запитах, потреб та інтересах, нуждах 

суспільства. 

Головною метою структурних перетворень є створення 

конкурентоспроможної високотехнологічної продукції на основі 

впровадження сучасних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних 

технологій. Структурна модернізація агропідприємств здійснюється, перш за 

все, за рахунок пріоритетного впровадження ресурсозберігаючих технологій, 

розвитку адаптивного виробництва, що знижує навантаження на навколишнє 

середовище, виробництва екологічно чистої продукції, що виготовляється на 

основі власних сировинних ресурсів. Саме на це націлена доктрина 

продовольчої безпеки України. Модернізація юридичних осіб сільського 

господарства передбачає також забезпечення всебічного розвитку сфери 

послуг, покликаної формувати такі важливі фактори економічного зростання, 

як виробнича інфраструктура, наукові знання, інформаційні технології, 

пов’язані з обслуговуванням галузей економіки (послуги транспорту, зв’язку 

і т. д.). Модернізація підприємств у вирішальній мірі визначається 

структурною перебудовою господарства, яка передбачає радикальне 

оновлення сфери матеріального виробництва, тобто технологічну 

модернізацію. Ефективним інструментом оновлення матеріальної бази  є 

структурна політика, в рамках якої керівники окреслюють пріоритетні 

напрями розвитку й адекватні засоби їх досягнення. Відсутність активної 
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структурної політики сприяє консервації експортно-сировинної однобокості 

виробництва, подальшої соціально-економічної монополізації, посиленню 

“точковостіˮ просторової еволюції підприємств. Протиставлена цим 

дезінтеграційним процесам, ефективна політика антимонопольного комітету 

виступає необхідною складовою загальної стратегії розвитку, неодмінним 

доповненням курсу на здійснення позитивних зрушень [77]. 

Модернізація сільськогосподарських підприємств передбачає як 

технологічне оновлення чинного виробничого потенціалу, так і прискорений 

розвиток високотехнологічних виробництв. Її послідовна реалізація 

покликана перетворити технологічні й організаційні нововведення в 

головний фактор кількісної та якісної динаміки сільського господарства. 

Технологічна модернізація сільськогосподарських підприємств визначається 

як систематичне оновлення матеріально-технічних, соціально-економічних 

складових при одночасній трансформації технічних основ виробництва та 

імплементації новітніх технологій. . 

Технологічна модернізація сільськогосподарського виробництва 

забезпечується послідовною реалізацією двоетапного процесу масового 

впровадження інтенсивних і високих технологій [78, c. 7]: 

– 1-й етап (2-3 роки) є періодом прискореної підготовки до інтенсифікації 

галузі. Ключовою функцією такого підготовчого процесу є активізація 

наукових досліджень та створення інноваційних розробок щодо створення 

новітньої техніки з залученням інтернет-комунікаторів, контролерів, 

визначених загальнодержавними цільовими програмами, переліком 

пріоритетних машин і технологій; 

– 2-й етап (4-5 років) - початок виробництва пріоритетних видів техніки 

для сільського господарства, здійснюваного паралельно з виробництвом 

техніки попереднього покоління. У зв’язку з більш високою вартістю, 

технологічною надійністю і продуктивністю нові машини спочатку будуть 

доступні агропідприємствам із високим рівнем прибутковості, а також 

підприємствам, і навіть машинно-технічним станціям (МТС), створюваним 
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або підтримуваним вітчизняними та зарубіжними інвесторами. 

Таким чином, найважливішим пріоритетом модернізації аграрного 

сектору економіки України загалом і агропідприємств, зокрема, є динамічне 

освоєння національних і запозичених (імітаційних) технологічних інновацій, 

а також впровадження організаційних і управлінських інновацій. 

Інноваційні ресурси модернізації формуються в системі суспільних 

інститутів, що забезпечують виробництво, поширення і використання знань, і 

перетворення їх в інновації і включають: установи освіти, науково-дослідний 

сектор, систему науково-технічних комунікацій, і навіть систему науково-

технічної інформації, спеціальні структури для впровадження нових 

технологій (бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій, демонстраційні 

зони).  

Внесок нових знань, втілюваних у технологіях, обладнанні й організації 

виробництва, в приріст ВВП розвинених країн, за оцінками, становить 70-

85 %. Обсяг світового ринку наукомісткої продукції на початку нинішнього 

десятиліття оцінювався в 2,3 трлн. дол., з них приблизно 39 % припадає на 

США, 30 % – на Японію, 16 % – на Німеччину, на Росію – 0,5 %, на Україну 

– 0,1 %. За оцінками, до 2020 р. обсяг світового ринку наукомісткої продукції 

зросте до 3,5 трлн. дол. У 2017 р. в Україні інвестиції в інновації склали 

близько 1,6 % ВВП, тоді як в США цей показник наближається до 15 %. 

Реалізація вітчизняного науково-технічного потенціалу дозволить Україні 

претендувати на 2-3 % цього ринку, або на 7-10 млрд. дол. в рік [79]. 

До початку нового століття в агропідприємствах України наука, 

інноваційно-технологічна сфера були фактично виключені з числа 

стратегічних пріоритетів розвитку. Знадобилося близько 30 років для 

усвідомлення значущості формування національних інноваційних систем як 

найважливішого напряму модернізації аграрного сектору економіки. Однак 

одним із обмежень, що обумовлює більш ймовірне здійснення модернізації 

переважно з адаптивним типом, є невідповідна вимогам креативності і якості 

сформованого персоналу агропідприємств як професійно-кваліфікаційного 
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рівня кадрового складу, так і його фінансової грамотності, що не дозволяє 

опанувати модернізаційну парадигму.  

Темпи і спрямованість економічного розвитку та його модернізаційний 

характер, залежні від макроекономічних параметрів, впливають насамперед 

на поведінку економічних агентів. Їх переваги, схильність (або несхильність) 

інвестувати в підвищення якості людського капіталу, в розвиток власного 

бізнесу визначають конкурентоспроможність економіки і динаміку 

ефективної діяльності [80; 81, с. 15]. В цьому проявляється значущість 

соціального аспекту модернізації, виділена член-кореспондентом НАН 

А. А. Гриценком, яка обґрунтовує необхідність зміни системи суспільних 

цінностей як глибинного змісту модернізації економічної системи, що 

формує її соціальний контекст. На жаль, упродовж останніх 15 років 

динаміка основних показників сфери вищої освіти, що забезпечує 

формування якісного людського капіталу, показує стійку негативну 

динаміку. 

Підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних 

сільгосптоваровиробників, створення умов сталого розвитку сільських 

територій можливе на основі забезпечення сільськогосподарських 

підприємств висококваліфікованими фахівцями ‒ відповідальними, 

цілеспрямованими, амбітними, що задовольняють вимоги сучасних 

роботодавців.  

У формуванні інноваційного освітнього середовища системи 

підготовки нового покоління фахівців аграрного профілю першорядну роль 

відіграють ефективність і якість освіти, її технологічність, пов’язана з 

формуванням основних професійних компетенцій випускників-аграріїв, а 

також диверсифікація освіти, що передбачає вільне переміщення учнів із 

одного ступеня освіти на інший при одночасній адаптації навчального 

процесу до вимог розвитку аграрного сектору економіки, Болонської 

системи, імперативів пріоритетних національних проєктів, Державної 

програми розвитку сільського господарства та регулювання ринків 
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сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на 2018-2022 рр., 

політики держави з питань сталого розвитку сільських територій тощо. Вони 

включають тактичні й стратегічні завдання, пріоритети та ключові концепції 

демографічної складової, модернізації медицини, освіти та науки, 

удосконалення пенсійного забезпечення, соціальної сфери, становлення й 

утвердження ефективних осередків для роботодавців. Отже, подальше 

вдосконалення якості людського капіталу є неодмінним завданням  

модернізації аграрного сектору економіки і підвищення ефективності 

агровиробництва. 

Інституційна модернізація передбачає зміну правил поведінки 

економічних агентів, задекларованих у відповідних документах, стратегіях, 

концепціях, в яких визначаються цілі та завдання розвитку, інструменти їх 

досягнення. Підготовка таких документів – процес хоча і досить складний, 

але здійснюваний у короткостроковому періоді. Значно більше часу 

потрібно, щоб сформувалися національні інституційні системи, почали діяти 

інституційні норми і регулюючі організації, змінилася структура економіки і 

підвищилася інноваційність як самої економіки, так і суспільства.  

Значущість інституційних змін (еволюції) в економіці обумовлена 

також тим фактом, що інституційна складова виконує роль 

системоутворюючого ядра в структурі механізму державного регулювання 

макроекономічного розвитку. Таким чином, наступним пріоритетом 

модернізації сільськогосподарських підприємств виступає адекватна 

запланованій модернізаційній стратегії динаміка інституціонального 

середовища, кожен із елементів якої впливає на економічну політику і, в 

свою чергу, модернізується в умовах зміни її стратегії. Це дозволяє виділити, 

поряд з  технологічною та соціальною, інституційну форму модернізації (рис. 

1.4.). 

Пріоритет модернізації сільськогосподарських підприємств виступає 

також екологічний імператив, який, набуваючи соціальної функції, є 

регулюючим початком відтворювального процесу, що забезпечує умови 
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здійснення розширеного відтворення і сталого розвитку [82, c. 149]. 

Одним із способів забезпечення конкурентоспроможності 

українського агробізнесу є активне позиціонування вітчизняних підприємств 

на світовому аграрному ринку як виробника екологічно чистих продуктів і 

розвиток екологічного агротуризму. 

Таким чином, можна виділити наступні основні пріоритети 

модернізації агропідприємств: інноваційний, зокрема інноваційно-

технологічний, кадровий, інституційний, екологічний. Визначені пріоритети 

відповідають логіці формування системи розвинених економічних відносин 

на сучасному етапі. 

Переважна більшість соціально-економічних процесів відбувається 

через прояв інтересів суб’єктів самоврядування, які визначаються 

активізацією економічних відносин у виробництві, розподілі та обміні серед 

сільськогосподарських підприємств різних форм власності та організаційно-

правових форм. Інтереси та потреби сільськогосподарських підприємств за 

своїм змістом та структурою взаємопов’язані, вони згодом трансформуються 

в інтереси споживачів соціальних груп, територіальних громад, країни в 

цілому, утворюючи систему поєднаних потреб.  

У зв’язку з цим, внутрішнім змістом модернізації 

сільськогосподарських підприємств є зміна системи інтересів і потреб їх 

супутників (держави, постачальників, покупців, інших агентів бізнесу), що 

відображається динамікою відповідних якісних і кількісних показників та 

характеризує інституційні мега-, макро-, мезо-, мікро- і нанозміни. 

Інституційне наноперетворення – це нижчий елемент у поведінці 

економічних суб’єктів, що характеризується трансформацією економічних 

інтересів і потреб індивідуума. Мікрозміни відбуваються на рівні 

підприємства. 
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Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретичних засад модернізації сільськогосподарських 

підприємств дозволило сформулювати наступні висновки: 

1. Важливе значення на початковому етапі дослідження відводилось 

понятійному апарату. Узагальнення низки поглядів представників наукової 

спільноти дозволило поглибити розуміння понять “модернізація”, 

“модернізація підприємства” та “аграрний сектор економіки”. Сутність 

поняття “модернізація” розглядається як системний процес, націлений на 

забезпечення суспільних потреб, здійснення якого передбачає створення 

нової (або 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; 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.   Обґрунтовано, що “аграрний сектор 

економіки” 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. 

В дослідженні обгрунтовано необхідність здійснення модернізації для 

сталого розвитку аграрного сектору економіки загалом та ефективного 

функціонування його суб’єктів – сільськогосподарських підприємств 

зокрема. 

2. Важлива  роль у модернізації належить інституціям та інститутам. 

Встановлено, що витоками модернізаційних змін є трансформація в 

суспільній свідомості тих чи інших цінностей. Представлено варіанти 

генезису інституцій та їх відповідності певним інститутам, типу економічної 
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системи й політичного правління, варіанти поєднання яких визначають 

утворення “нормальної держави” та успішний розвиток економічних 

відносин. Визначено концепцію модернізації в напрямі оновлення цінностей 

до “групово-кооперативних”, політичного правління ‒ до “співпраці при 

владі”, економічної системи ‒ до “узгодженого вільного підприємництва”. 

3. Серед багатьох завдань, котрі назріли перед модернізаційною 

парадигмою української економіки, імперативом постає осучаснення 

аграрного сектору. Позаяк превентивна роль у ньому за обсягами 

виробництва й динамікою розвитку належить юридичним особам, важливим 

є окреслення форм, напрямів та концепцій осучаснення 

сільськогосподарських підприємств. 

Досліджуючи роль організаційно-правових форм господарювання у 

вітчизняному аграрному секторі економіки, визначено, що їхня 

багатоукладність покликана підтримувати й утверджувати 

конкурентоспроможність між суб’єктами господарювання галузі. 

Запропоновано власне бачення генезису таких форм, в результаті чого 

аргументовано, що господарські товариства – це не організаційно-правова 

форма, а їхній об’єкт, який включає організаційно-правові форми 

господарювання. Обґрунтовано сильні та слабкі сторони у процесах 

функціонування фермерських господарств, приватних підприємств, 

господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів.  

4. Зазначено, що синергія модернізаційних процесів є наслідком 

співпраці бізнесу, держави та суспільства. Ознакою модернізації аграрного 

сектору економіки України загалом і сільгосппідприємств зокрема є 

динамічне освоєння національних (органічних) запозичених (неорганічних) 

нововведень, впровадження організаційних та управлінських інновацій. 

Визначено, що модернізацію доречно розділити на типи: органічний та 

неорганічний. Основними чинниками модернізації таких підприємств слід 

вважати інвестиційні, інституційні, кадрові, технічні та технологічні. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Методологія і методика дослідження модернізації 

сільськогосподарських підприємств 

 

Рівень життя середньостатистичного українця, на жаль, є низьким на 

тлі рівня життя в країнах Західної Європи. Два із трьох найважливіших 

показники рівня життя населення є валовий внутрішній продукт та рівень 

безробіття. Модернізація сільськогосподарських підприємств серед 

комплексу властивих їй функцій також включає і покращення рівня двох 

вищезгаданих показників. За 2018 рік частка аграрного сектору економіки в 

загальному ВВП України склала 12 %, що становило найбільший показник 

серед усіх галузей. Однак аналіз структури ВВП аграрного сектору показав, 

що це в переважній більшості сировинні продукти, які часто експортуються, 

переробляються підприємствами інших держав, забезпечуючи їм робочі 

місця, наповнення бюджету, а згодом імпортуються назад в Україну як 

продукти глибокої переробки. Виходячи з таких міркувань, осучаснення 

вітчизняних виробничих процесів на інноваційній основі разом з 

екологобезпечними пріоритетами передбачатиме позитивний вплив не лише 

на розвиток економіки, а й на рівень життя населення загалом. Для 

отримання очікуваних результатів слід ретельно методологічно й методично 

обґрунтувати процес модернізації сільськогосподарських підприємств. 

Проблемам методології, модернізації економіки, розвитку 

сільськогосподарських підприємств приділено чимало уваги вітчизняних та 

іноземних науковців. Так, С. В. Мочерний, зокрема, обґрунтував 

методологію економічного дослідження [83], О. К. Шубравська вивчала 

інноваційний розвиток аграрного сектору економіки України [84], І. Б. Яців ‒ 
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забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств 

[85], В. М. Якубів ‒ стратегію збалансованого розвитку аграрних підприємств 

[86] тощо. 

Дослідження модернізаційних змін в економічних процесах уже понад 

десятиліття активно здійснюється науковцями з різними науковими 

ступенями і вченими званнями. Однак предметних галузевих досліджень у 

цьому напрямі значно менше, зокрема щодо модернізації 

сільськогосподарських підприємств, в тому числі очікуваного результату від 

проведення таких трансформацій. У попередніх дослідженнях ми визначили 

мету й завдання осучаснювальних процесів розвитку агропідприємств. Проте 

для досягнення  запланованого результату слід  його ретельно теоретично 

обґрунтувати. Тому на цьому етапі важливо закцентувати зусилля на  

дослідженні шляхів і методів наукового пізнання специфіки модернізації 

сільськогосподарських підприємств. 

Коротко кажучи, дослідження модернізації сільськогосподарських 

підприємств відображає складне явище наукового пізнання, оскільки 

передбачає обґрунтування багатоелементної системи, сформованої на базі 

комплексу взаємопов’язаних факторів, принципів, підходів. 

Як справедливо зауважив С. В. Мочерний, методологія економічного 

дослідження не може бути довільною, вона повинна узгоджуватися з логікою 

(законами та закономірностями розвитку) об’єкта пізнання [83, с. 7].  

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 його особливостей. 

Дослідження соціально-економічної системи модернізації як 

специфічного процесу закономірно передбачає в нашому розумінні 

використання загальних і спеціальних законів пізнання. 

З-поміж усього комплексу методологічних підходів пізнання 

модернізації сільськогосподарських підприємств вирізняються такі: 
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діалектика, матеріалізм, абстрагування, індукція і дедукція, наукоємність, 

еволюція модернізаційних змін. 

Основоположним загальнонауковим методом пізнання прийнято 

вважати діалектику. 

“Діалектика (грец. Διαλεκτική – “мистецтво сперечатисьˮ, “міркуватиˮ) 

– метод філософії, у загальному значенні – вміння знаходити істину через 

раціональну дискусію … метод дослідження категорії розвиткуˮ [87]. 

В еволюції модернізаційних (трансформаційних) процесів чітко 

відображена дія діалектичних законів.  

Безперечно, основоположним критерієм соціально-економічного 

розвитку є рівень розвитку продуктивних сил, нинішній інноваційний прорив 

базується на використанні матеріально-технічних засобів виробництва, 

властивих п’ятому й шостому технологічним укладам. Вважається, що  

освоєння й використання у виробничих процесах енергії води було 

притаманне першому технологічному укладу. Другий уклад  передбачав 

науковий прорив у запровадженні енергії вугілля і пари. Третій уклад 

ознаменувався використанням електротехніки, електроніки. Чимало жителів 

України стали очевидцями четвертого технологічного укладу, на вивільненні 

енергії якого базувалась експлуатація двигунів внутрішнього згорання, 

неорганічних сполук,  електроприводів. Для п’ятого технологічного укладу 

характерним є широке застосування електроніки, інформаційних технологій, 

атомної енергетики, мікроелектроніки, генної інженерії, біотехнологій. 

Складовими шостого технологічного укладу стають нанотехнології, 

розширення потенціалу біотехнологій, низьковуглеводні та екологічні 

технології, інтеграція обчислювальних і комунікаційних ресурсів та систем 

[88, с. 24]. 

Таким чином, сучасними методами продукування енергії в 

агропідприємствах  слід вважати ті, які включені до п’ятого й шостого 

технологічного укладів: всеохопну автоматизацію виробничих, облікових 

процесів, широке застосування інформаційних технологій, упровадження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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біотехнологій, зокрема нанобіотехнологій, ресурсозбереження, впровадження 

низьковуглеводних технологій, збільшення частки альтернативних 

відновлювальних джерел енергії тощо. 

Сектор охорони здоров’я та аграрний сектор економіки стали активним 

полем залучення інвестицій у біотехнології. У високорозвинених країнах у 

розвитку біотехнологій зацікавлена як держава так і приватна сфера. 

Біотехнологічний сектор у США нараховує більше 2 500 компаній, їхні 

доходи за останні десятиріччя зросли більше ніж утричі, витрати на наукові 

розробки лише публічних біотехнологічних компаній сягають майже 40 млрд 

дол. Фінансування розробок та впровадження біотехнологій забезпечується й 

державою. Ще  2016 року річний бюджет Національного інституту здоров’я, 

який активно фінансує біотехнологічні дослідження в країні, зріс до 

39 млрд дол. Дослідження у сфері розвитку біотехнологій є стратегічними 

пріоритетами й у ЄС [89]. Однак поширення біотехнологій формує також для 

суспільства нові перестороги, особливо у сфері генетичних змін живих 

організмів.  

Запровадження низьковуглеводних технологій уможливлює 

скорочення  експлуатації невідновлювальних енергетичних ресурсів, та й 

загалом зменшення енергетичної залежності, як результат – скорочення 

(оптимізація) затрат на відповідні види ресурсів, зменшення забруднення 

довкілля.  

В агарному секторі, як одному з основних секторів серед 

забруднювачів довкілля і водночас найбільш енергоємних комплексів, доволі 

активно реалізовуються програми енергетичної незалежності, створюється 

чимало різновидів біопалива, активізується впровадження технологій 

безвідходного виробництва. О. Шубравська, зокрема, підкреслює: “У світовій 

агросфері основні сучасні прояви трансформацій пов’язані зі зростанням 

ресурсовіддачі та ресурсозбереженням” [84, с. 28]. Однак, незважаючи на 

позитивну динаміку, в цьому напрямі вітчизняна економіка та її аграрне 

виробництво ще залишаються одними з найбільш енергоємних. За оцінками 
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фахівців, рівень енергоємності української економіки перевищує світовий у 

2,5 рази. Середньосвітова енергоємність ВВП  2016 року становила 0,16 кг 

еквівалента нафти на 1 дол. світового внутрішнього продукту, в Україні – 

0,39 кг [89, с. 44]. Як зазначають фахівці, загалом в Україні домінує 

відтворення виробництва 3-го технологічного укладу (гірнича металургія, 

залізничний транспорт, багатотоннажна неорганічна хімія та ін.). Відповідно, 

майже 95 % вітчизняної продукції належить до виробництв 3-го та 4-го 

технологічних укладів [88]. 

Коротко кажучи, атрибутом сучасного науково-технічного розвитку 

агропідприємств є така організація їхніх економічних відносин, яка сприяє 

поновленню екологічних ресурсів планети, мінімізації  негативного впливу 

на довкілля, підвищенню родючості ґрунтів та їхньої якості, впровадженню 

технологій 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. Таким чином, для інноваційного розвитку необхідна участь 

сільськогосподарських підприємств у фінансуванні науково-дослідних 

розроблень або шляхом безпосереднього замовлення проведення відповідних 

досліджень чи закупівлі новацій.  

Наступним після діалектики принципом пізнання вважається 

матеріалізм. Його специфіка полягає в необхідності виокремлення з усієї 

системи політичних, правових, культурних базисних принципів, тобто тих, 

які є основоположними й визначальними [90, c. 93]. Ґрунтуючись на цьому, 

процес модернізації залежить від інноваційного розвитку, його інтеграції у 

виробництво, технічного розвитку, тобто прогресу продуктивних сил. 

З огляду на динаміку розвитку аграрного сектору економіки й 

перспективну частку у виробництві валової продукції двох суб’єктів 

(господарств населення та сільськогосподарських підприємств) можна 

стверджувати,  що неможливо обійти принцип матеріалізму: організаційно, 
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технічно, юридично легше утверджуватись агропідприємствам. Як зазначає із 

цього приводу І. Б. Яців, ‟положення про соціальні функції, які виконують 

господарства населення, важливість і доцільність закріплення земельної 

власності за окремими селянами наповнюватимуться реальним змістом 

залежно не від актуальності їх звучання, а від розвитку продуктивних сил в 

аграрному секторіˮ [85, с. 62]. 

Окрім інших загальних принципів методології дослідження 

найвідоміші такі, як: абстрагування, аналіз і синтез, системність, індукція та 

дедукція тощо. 

Абстрагування (від латин. abstrahere – ‟відволікатиˮ) – змістова 

операція, філософський і логічний метод ‟відволіканняˮ, що дає змогу 

переходити від конкретних предметів (елементів) до загальних понять і 

законів розвитку [92]. Принцип абстрагування означає необхідність 

спостереження за найважливішими факторами, які визначають середовище 

для модернізації сільськогосподарських підприємств. Однією з особливостей 

абстрагування  є можливість  досліджувати явище чи процес загалом, а не 

кожну його складову. Це доречно використовувати для вибору концепції 

осучаснення агропідприємств. Наприклад, який вектор модернізації обирати: 

адаптацію до вимог Європейського союзу (західних цивілізацій), жорстке 

дотримання національних інститутів та інституцій, підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів, діяльності з метою максимізації 

забезпечення задоволення суспільних потреб? Згідно із принципом пізнання  

від загального до конкретного нам передовсім необхідно з’ясувати, чого слід 

уникати, тобто застерегти, яким не має стати об’єкт дослідження, а не те – 

яким він має бути. 

Системний метод пізнання означає, що аналізуватись повинні усі 

фактори, дотичні до об’єкта дослідження. Використання принципу 

системного підходу при опрацьовуванні економічних систем потребує 

ретельного й усебічного врахування всіх факторів, які впливають на 

поведінку системи, повноти інформації, що циркулює в системі й надходить 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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ззовні, а також врахування таких властивостей систем цього класу, як 

здатність до самонавчання на основі досвіду, пристосованості до умов 

зовнішнього середовища, що змінюється, її правових, соціальних, політичних 

та інших характеристик [93, с. 728]. 

До складових системи модернізації сільськогосподарських підприємств 

слід віднести такі фактори впливу: безпосередньо сільськогосподарське 

підприємство, інноваційне, інвестиційне, кадрове, організаційно-технічне, 

інфраструктурне, інституційне забезпечення, 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 властивостях систем вищого та нижчого 

порядку (систем модернізації суспільства, економіки, аграрного сектору, 

сільськогосподарського підприємства, інноваційно-інвестиційного 

забезпечення підприємства і т. д.). Як зазначає І. Б. Яців, згідно із принципом 

емерджентності, відмінність між властивостями цілісної системи та її 

компонентами зростає в міру збільшення розриву між розмірами цілого і 

компонентів [85, с. 55]. 

Наслідок дії системи – її розвиток. Визначаючи закономірності й 

прогнозуючи чергові напрями цього розвитку, слід виходити з того, що 

ключові властивості й функції системи містяться, як правило, усередині неї 

самої, ось чому система сама по собі є джерелом свого розвитку [94, с. 115]. 

Погоджуючись із таким тлумаченням, можна припускати, що осучаснення 

сільськогосподарських підприємств першочергово залежить лише від них, а 

не від зовнішніх чинників (наприклад, від політичних процесів у країні). 

На рис. 2.1 виділено п’ять основних підсистем, кожна з яких 

складається, своєю чергою, із сукупності внутрішніх елементів, які є 

взаємоузгодженими й взаємопов’язаними в межах певної системи.  
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Рис. 2.1. Модернізація сільськогосподарських підприємств у системному забезпеченні суспільних запитів* 

*Джерело: власна розробка автора.  
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Ось чому в процесі методологічного дослідження слід концептуально 

вивіряти найдрібніші часточки загальної системи, характеризуючи їх з обох 

сторін: абстраговано й системно, а саме: 

– абстрагуватись від формальних складових системи і таким чином 

отримувати можливість скрупульозного вивчення всіх внутрішніх 

потенційних можливостей об’єкта; 

– цілісно, себто методом дослідження конкретної підсистеми у 

співіснуванні та зв’язку з іншими підсистемами. 

Вищесказане своєю чергою, сприятиме  вивченню зовнішніх факторів 

впливу та взаємозалежності між елементами сукупності.Тож саме розгляд 

процесу управління розвитком сільськогосподарських підприємств у селах як 

системи уможливлює конкретизацію дослідження, оскільки розділяє загальне 

явище чи процес на окремі елементи та виділяє зв’язки між ними [95, с. 73]. 

Як відомо, дослідження природи модернізаційних процесів 

відбувається завдяки застосуванню підходу індукції та дедукції. 

Індукція (англ. induction) – термін широкого призначення: явище, що 

виникає під зовнішнім впливом; у гуманітарних науках і стосовно людського 

мислення – метод пізнання, що ґрунтується на формально-логічному 

умовиводі, який дає можливість одержати загальний висновок на основі 

аналізу окремих фактів [96]. Аналіз, нагромадження інформації про 

конкретні досліджувані явища і процеси модернізації з плином часу 

збагатили досвід учених якісно новими положеннями. Акумулювання 

теоретичних надбань породжує нові гіпотези, антагонізм наукових поглядів. 

Залежно від того, як здійснюється дослідження: на основі повної чи неповної 

індукції, наша гіпотеза відповідно набуватиме значення  імовірнісного чи 

достовірного. 

Дедукція – процес виведення висновку, що гарантовано слідує, якщо 

вихідні припущення істинні, то висновок  на їхній підставі є чинним [97]. 

Висновок про дійсність (систему) отримуємо на основі індуктивного 

пізнання складових дійсності. Тому індукція передує дедукції в певному 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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сенсі. Відповідно, дедуктивний висновок про складовий елемент на базі 

інформації про систему набуватиме характеру достовірного чи імовірнісного 

залежно від того, на основі чого (повної чи часткової індукції) був отриманий 

висновок про систему. Теорія модернізації розвивається й надалі, 

доповнюючись новими положеннями чи заперечуючи давніші гіпотези.   

Для постіндустріальної модернізаційної економіки все ще характерна 

нестабільність, невизначеність у поведінці виробників, покупців, 

конкурентів, постачальників, державних органів. Власне ця невизначеність 

викликана не лише тривалим переходом від планової економіки до ринкової, 

а й породжена фазою великих циклів господарської кон’юнктури й теорії 

передбачення [98]. У модернізаційний період промислові підприємства 

стикаються з численними трансформаціями, і, передовсім із 

фундаментальним переглядом підприємницьких цілеустановок, цінностей і 

норм [99]. 

Підприємства в умовах, що склалися, балансують на межі між 

стабільністю, яка була донедавна і трансформаціями, спричиненими 

циклічністю економічних процесів, а також процесами розвитку економічних 

відносин, що вийшли на новий інноваційний рівень. 

У міжнародній літературі з менеджменту з кінця XX століття 

ключовим стало поняття “перспективне мислення”. Тим самим було 

зроблено чітку перестановку акцентів з “оперативного” на “перспективне”. 

“Комплексність” і “інтеграція”, “динаміка” і “зміна технологічних 

укладів” стануть центральними поняттями сучасного й майбутнього розвитку 

підприємства, і наразі саме вони ведуть до зміни парадигм у менеджменті. 

Динаміку розвитку економіки визначає технічний прогрес і 

технологічна модернізація, які накопичують якісні зміни у виробництві, що 

ведуть до зміни технологічних укладів у промисловості. 

У міжнародному масштабі приділяється все більше уваги людському 

фактору, докорінно зростає значимість ролі людини як безпосереднього 

творця всіх інновацій, що і дозволяє розв’язувати формально-логічні 
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суперечності, що стосуються змін парадигм у менеджменті. 

У міжнародній практиці функціонування промислових підприємств 

широкого розповсюдження набули три парадигми менеджменту: 

1. Підвищення ефективності за рахунок збільшення обсягів 

виробництва (Economics of Scale). 

2. Підвищення ефективності шляхом розширення і збільшення темпів 

праці (Economics of Scale and Speed). 

3. Підвищення ефективності за рахунок розпізнавання моментів зміни 

менеджменту з урахуванням економічного парадоксу: максимізація 

результату веде до виникнення критичних ситуацій (Nothing Fails Like 

Success). 

Розглянемо коротко основні положення наведених вище парадигм. 

Парадигма 1. Основою подолання комплексності в розвитку 

підприємства є технократична філософія менеджменту: тейлоризм – 

конструктивізм – уміння ставити й досягати мети найкращим і найдешевшим 

способом (doing things right), при цьому підвищення ефективності 

виробництва досягається за рахунок збільшення обсягів виробництва. 

Базисом тут слугує стратегія “Economies of Scale” (економіка 

масштабу, результативності), у якій наголошено на формалізованому 

масовому виробництві стандартизованої продукції, а завдяки зниженню 

собівартості забезпечується перевага в цінах у порівнянні з конкурентами на 

ринку. Безумовно, така стратегія буде затребувана в умовах подолання 

дестабілізації попиту, викликаних кризовими явищами, коли знижується 

рівень добробуту населення й різко падає його купівельна спроможність. У 

цих умовах потрібні відносно прості товари, для виробництва яких вже не 

потрібні працівники високої кваліфікації, що володіють унікальними 

знаннями. 

Відбувається поділ праці залежно від конкретних завдань і особистої 

спеціалізації, що веде до необхідності додатку до вертикальної складової 

поділу праці горизонтальної координації за допомогою створення ієрархій і 
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до вертикальних місць сполучення, що довгостроково закріплює тенденції 

розвитку явищ формалізації, бюрократизації й централізації (подібна 

структура отримала назву моноцентристської). 

Менеджмент у рамках вказаної парадигми є енергійним, перевага 

надається “жорстким” інструментальним методам і піддається кількісній 

оцінці факторів для досягнення поставлених цілей. У результаті можливий 

острах перед будь-якими ризиками і, як наслідок – зниження ініціативи 

працівників підприємства. Працівник розглядається як “гвинтик” у 

виробничому механізмі, головним завданням якого є чітке виконання 

обов’язків. Наукові підходи до менеджменту вимагають зведення нанівець 

залежності технологічних процесів від суб’єктивного людського фактора, від 

ставлення до праці та якості роботи виконавців. 

Парадигма 2. Основою подолання динаміки в розвитку підприємства 

(послідовною і непослідовною) є у філософії менеджменту орієнтація на 

підприємництво в системі технологічної модернізації. 

Опертям реалізації названої парадигми є стратегія “Economies of Scope 

and Speed” (економіка можливостей та швидкості), яка підкреслює 

специфічне рішення індивідуальних проблем замовника в умовах 

перенасичення ринку, тобто орієнтація спрямована на споживача і 

задоволення його потреб. При цьому підприємство, щоб адаптуватися до 

змін, які відбуваються, готове шукати наявні ніші на ринку, випускати будь-

яку продукцію і з будь-якою швидкістю. За допомогою забезпечення 

додаткових ефективних дій пропонуються підходи до задоволення потреб 

замовника в потрібний час, що забезпечить підприємству стійку позицію на 

ринку. 

Використовувана організаційна структура виробництва стає 

поліцентричною, управління виробництвом базується на функціональній 

основі. Особиста здатність до комунікації і кооперація забезпечують гнучке 

компонування в межах вирішення проблем та ініціюють тенденцію до 

неформального підходу й децентралізації в плоских конфігураціях сполучень 
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взаємозв’язків. 

Менеджмент в умовах прихильності цієї парадигми є 

підприємницьким, орієнтованим на майбутнє. Підхід менеджера до 

розроблення перспектив підкреслює “м’які” людські якісні фактори, з іншого 

боку – пошук і використання рівноваги на ринках і в технологіях, наслідком 

чого є перспективне мислення в категоріях ефективності та орієнтації на 

шанси. Працівник у подібних умовах потребує широкої спеціалізації, він 

повинен бути здатним до переорієнтації від одного виду діяльності до 

іншого, при цьому підтримується ініціатива і творчість у досягненні 

поставлених цілей. 

Парадигма 3 є свого роду інтеграцією двох попередніх парадигм на 

основі циклічності розвитку економіки, однак не зводиться до їх об’єднання. 

У рамках цієї парадигми вирішується проблема взаємодії з парадоксами: 

будь-якій максимізації речей властивий їй “зворотний ефект” тобто здатність 

до регенерації посилення, веде до виникнення критичних для існування 

підприємств ситуацій. 

Це пов’язано з тим, що комплексність і динаміка тягнуть за собою 

зміни в управлінні виробництвом. Застарілі методи господарювання 

змінюються новими, але процес утворення нових методів відбувається 

набагато повільніше, що й нерідко викликає застійні явища. При закінченні 

екстенсивних методів розвитку економіки циклічність зміцнюється і набуває 

спадного характеру. З подальшою інтенсифікацією виробництва 

відбуваються вдосконалення, які закладають основу нового циклу. 

Удосконалюючись, вище окреслені цикли об’єднуються в єдину довгу хвилю 

(процес). 

Для третьої парадигми характерно те, що її не можна побачити в 

квадрантах презентованої нами матриці, оскільки вона являє собою стратегію 

переорієнтації з менеджменту підвищення ефективності за рахунок 

збільшення обсягу виробництва на менеджмент охоплення і навпаки, 

будуючи результативне комплексне мислення. Відповідно до цього 
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змінюється й система цінностей. Якщо в умовах першої парадигми це 

жорсткий, розрахований на коротку перспективу енергійний підхід,  в умовах 

другої – м’яке довгострокове підприємництво, орієнтоване на використання 

шансів, то для третьої парадигми характерна циклічна модель розвитку 

менеджменту персоналу. 

Однак, як видно з рис. 2.2, один із квадрантів залишається вільним. На 

нашу думку, його заповнить нова парадигма менеджменту, яка 

характеризуватиме стан менеджменту на межі переходу від традиційного 

суспільства до суспільства модерну в умовах інноваційної моделі економіки 

(Economics of Innovation), що реалізується технологічною модернізацією за 

допомогою концепції “В2В”. 

Серед різноманіття теоретичних надбань у царині модернізації 

соціально-економічних систем недостатньо обґрунтованими залишаються 

дискусії щодо:  вибору складових і напряму модернізації, критеріїв 

ефективності модернізаційних перетворень, взаємовпливу екзогенних та 

ендогенних факторів, які визначають осучаснення соціально-економічних 

систем. У випадку, коли перетворення суттєві, вони ведуть до модернізації 

системи. 

Коротко кажучи, у нашому випадку головною ланкою модернізації 

обрано сільськогосподарське підприємство. 

Сьогодні специфікою модернізації саме сільськогосподарських 

підприємств є необхідність швидкої інтеграції у інноваційний простір, а 

також різного роду об’єднувальні організаційні процеси. 

Акцент на наукоємній концепції розвитку обумовлений, знову ж таки, 

аналізом і запозиченням, оскільки більшість світових модернізаційних 

процесів переходили на вищий рівень технологічного укладу завдяки:  

– збільшенню частки наукоємності; 

– продукуванню високотехнологічних продуктів, наданню послуг, 

виконанню робіт; 

– швидкому розповсюдженню та вкоріненню нано- й ІТ-технологій. 
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Рис. 2.2. Черговість еволюції парадигм в управлінні* 

Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Особливістю таких перетворень є зростання швидкості змін наукових 

розробок, те, що кожен новий науково-технічний рівень розвитку 

відбувається в часовому інтервалі скоріше, ніж попередні. 

Сформовані світові  наукові досягнення, їх впровадження та 

результативність, з одного боку, і  ресурсний потенціал, соціально-

економічний рівень розвитку вітчизняного сільського господарства – з 

іншого, визначили роль інновацій у  модернізації агропідприємств. 

Модернізація та інші процеси трансформаційних змін, які сьогодні 

відбуваються в агропідприємствах країн із перехідною економікою, є 

загальновизнаними. Вони діють за принципом “наздогнати західних лідерів” 

з метою покращення умов життя суспільства. При цьому відбувається 

швидке оновлення процесів, а саме:  

– реорганізація старих, народження й розвиток нових інтеграційних 
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– формування мобільних господарських і ринкових систем, здатних 

адаптуватись до зміни економічних і виробничо-технічних ситуацій; 

– багаторівнева оптимізація регулювання й управління виробництвом  

[100, с. 10]. 

З поступом ринкових відносин змінюється структура, концепція й 

швидкість оновлення процесів,  що обґрунтовує необхідність досліджень у 

царині розвитку модернізаційних процесів. 

Окрім загальних методів дослідження модернізації 

сільськогосподарських підприємств, виділяють спеціальні, які базуються на 

її особливостях. 

Проблемам модернізації економіки приділено достатньо уваги з боку 

вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, зокрема, О. Бочков дослідив 

стратегію інституціональної модернізації аграрної сфери [4], Д. Целін 

обґрунтував організаційно-економічний механізм модернізації виробничо-

господарської системи АПК [101]. Низка вчених досліджує питання 

модернізації підприємств. Так, Л. Підоймо розглянула модернізацію 

промислових підприємств [102], В. Дудко – модернізацію соціально-

трудових взаємин на підприємствах [103] та ін. Однак, практично відсутні 

дослідження в царині модернізації особливостей аграрного сектору 

економіки. 

Тож настає важливе завдання: обґрунтувати модернізацію діяльності 

суб’єктів АПК завдяки роз’ясненню особливостей процесів господарювання 

в указаному секторі. Слід порівняти особливості модернізації як процесу та 

існуючі особливості діяльності в сільському господарстві на тлі інших 

галузей. 

Сучасні економічні процеси, які відбуваються в середовищі 

функціонування сільськогосподарських підприємств, демонструють 

відсталість їхнього фактичного розвитку від потреб ринку. Йдеться не тільки 

і навіть не стільки про оновлення основного й оборотного капіталу, 

інфраструктурного забезпечення, методів управління персоналом, 
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міжгосподарських зв’язків, типу мислення, скільки про їх осучаснення, 

тобто приведення до сучасних суспільних потреб. 

Беззаперечним є той факт, що з плином часу соціально-економічні 

процеси змінюються з усе більшою оборотністю. Тому найбільш доцільною 

є орієнтація у виробництві, обслуговуванні, обміні та споживанні не на 

ілюзорні планові показники, а на сучасні потреби соціуму. Таким чином, 

доволі актуальним видається поступ аграрних підприємств на особливостях 

модернізації, в основу яких покладено забезпечення запитів суспільних 

потреб. 

Існують особливості модернізації суспільства [104] й окремо 

особливості діяльності в аграрному секторі економіки. На перетині цих 

сукупностей особливостей ми спробуємо відобразити нематеріальну 

систему, що не має фізичного, матеріального стану, тобто сукупність 

особливостей модернізації в аграрній сфері. 

Урахування специфіки функціонування в сільському господарстві 

порівняно з іншими галузями дасть можливість визначити бажані ознаки 

розвитку агропідприємств і господарств населення (ГН) у соціальному, 

екологічному, економічному, технологічному та інших напрямах. 

Модернізація суспільства є базовою передумовою реалізації стратегії 

розвитку для суб’єктів аграрного сектору економіки. 

Нижченаведені особливості діяльності в аграрному секторі (табл. 2.1) є 

константами, оскільки вони були, є і залишатимуться незмінними, тому 

змінювати їх немає сенсу, до них можна лише адаптуватись. 

Обґрунтування пристосованості особливостей модернізації суспільства 

до умов роботи в аграрному секторі полягає в роз’ясненні взаємодії кожної 

ознаки однієї групи з ознакою іншої групи (див. табл. 2.1). 

Раціоналізація землезалежності. Через обставини незавершеності 

земельної й аграрної реформ, недостатній рівень розвитку сільського 

господарства суб’єкти господарювання не відчувають браку площ земель 

для використання. Однак земля – це обмежений ресурс, тому з часом 
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збільшення площ оброблюваних угідь, а також утвердження 

сільськогосподарських підприємств, проблема раціоналізації 

землезабезпеченості в просторовому значенні цього терміна набуде 

особливої актуальності. Розв’язувати таку проблему можна шляхом 

оптимізації кількості внесених добрив у ґрунт, удосконалення існуючої 

структури сівозмін, залучення додаткових земель, взятих в оренду через 

покращення орендних умов порівняно із сусідніми господарствами. 

 

Таблиця 2.1 

Палітра особливостей модернізації суспільства й аграрного сектору 

 

Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Раціоналізація сезонності полягає в пошуку видів зайнятості в 

зимовий період часу. Доречною є диверсифікація, наповнення видів 

діяльності, видів рослин і порід тварин такими, які потребують тривалішого 

часу, більших ресурсів техніки і персоналу взимку. 

Раціоналізація ризиковості потребує підвищення відповідальності до 

виробничого процесу сільськогосподарської продукції і обов’язкового 

використання послуг страхових компаній на випадок буревіїв, посух чи 

надмірної кількості опадів, можливого отримання травм на виробництві та 

інших поширених страхових випадків. 

Раціоналізація біологічності (екологізація виробничого циклу) – це 

внесення допустимих екологічними нормами гербіцидів, пестицидів, 

фунгіцидів, добавок у корм. Раціоналізація біологічності, екологічності 

кінцевого продукту є надзвичайно актуальною, оскільки готова продукція 

Особливості модернізації суспільства Особливості сільського господарства 

ноу-хау 

землезалежність запозичення 

раціональність 

мобільність сезонність 

адаптація ризиковість 

відновлення біологічність 

демократичність низькооборотність 
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сільськогосподарських підприємств є товаром першої необхідності, який 

безпосередньо корелює із тривалістю життєвого рівня населення. Для 

прикладу, агропідприємства Японії вносять у ґрунт хімічних добрив у кратні 

рази більше, порівняно з вітчизняними, однак раціональна їх структура і 

дотримання відповідних біолого-екологічних норм і низка інших факторів 

забезпечують значно вищий рівень тривалості життя порівняно з Україною. 

Раціоналізація низькооборотності. Кількість оборотів залежить від 

тривалості обороту. Раціоналізувати (мінімізувати) його можливо шляхом 

зменшення простоїв на виробництві або зменшенням часу операцій 

виробництва, або використання новітніх сортів у рослинництві (видів у 

тваринництві), час дозрівання (відгодівлі) яких менш тривалий, порівняно із 

традиційним. При цьому варто, щоб раціоналізація не порушувала якості 

кінцевої продукції. 

Проявом раціоналізації може бути використання в управлінні 

підприємством ефекту “точки фокусу”, який досягається до реалізації таких 

принципів [17]: спрощування, прискорювання, примножування, 

використання можливостей інших: знань інших (нематеріальних активів 

інших – запозичення, консультації, дорадництва), енергії інших, фінансових 

ресурсів інших; помилок інших, ідей інших, зв’язків інших, успіху інших. 

Мобільність (маневреність), як особливість модернізації суспільства, 

не зовсім зручно співвідноситься з усіма ознаками функціонування в 

аграрній сфері. У такому випадку доречніше обґрунтувати термін 

мобільності в більш широкому значенні, яке характеризує економічний ріст 

будь-яких господарюючих суб’єктів. Мобільність доцільно проявляти через: 

подання звітності в електронній формі, автоматизовану системи обліку, 

дистанційне інформування щодо збуту продукції, віддалений зв’язок із 

клієнтами, оперативне реагування на роздрібні замовлення, залучення 

клієнтів через використання інтернет-магазинів, вживання миттєвої оплати 

товарів через сучасні системи онлайн-оплати пластиковими картами, он-

лайн термінали тощо. Синергія цих елементів спрощує, здешевлює процес 
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обміну інформацією і сприяє економічному росту суб’єктів аграрного 

сектору. 

Адаптація умов використання землі, як основного засобу виробництва 

в сільському господарстві, до умов розвитку нормальної держави. 

“Нормальна держава”, за визначенням Б. Гаврилишина, – це така держава, в 

якій основну частку населення займає середній клас і практично відсутні 

надзвичайно заможні олігархи та особи, що знаходяться за межею бідності 

[18; 105; 106]. Адаптація в аграрному секторі економіки здатна проявлятись 

як: 

– адаптація сезонності виробництва й зайнятості персоналу в 

сільському господарстві до сучасних умов розвитку суспільства; 

–  адаптація ризиковості сільського господарства до непередбачуваних 

проявів зовнішніх сил природи, ринкових відносин; 

– адаптація біологічності до сучасних і завтрашніх запитів соціуму: 

екологічного землеробства, зменшення шкідливих викидів у навколишнє 

середовище, оптимізація генно-модифікованих організмів у виробництві 

харчових продуктів. 

Відновлення стану сільськогосподарських угідь. Необхідно створити 

умови для повернення до природного стану землі як основного засобу 

виробництва, враховуючи норматив бонітету, допустимі агрохімічні зміни 

ґрунту, біологічний потенціал земель. Для успішного здійснення таких 

процесів варто сформувати нові топографічні карти, оновити цифрову 

інформацію щодо сільськогосподарського освоєння території, контролювати 

цільове використання зазначеного виду земель. 

Відновлення біологічності. Беручи до уваги той факт, що продукція 

сільського господарства має короткий термін придатності і повинна 

відповідати санітарно-гігієнічним нормам, доречно вживати заходів, які  

сприяли б вчасній реалізації готової продукції шляхом оперативної доставки 

безпосередньо споживачеві до місця проживання або використання процесів 

біологічних нововведень, що подовжують термін придатності агропродукції 
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та роблять її більш стійкою до різних температурних режимів. 

Відновлення економічного росту власників і господарів землі доречно 

базувати на використанні переваг крупнотоварного виробництва. Внесені 

наприкінці 2012 р. зміни до Закону України “Про кооперацію” полегшують 

можливість формування обслуговуючих кооперативів як неприбуткових 

організацій. З одного боку, це дає змогу господарствам населення, як 

власникам-господарям землі, об’єднувати свої зусилля довкола обробітку 

ґрунту, реалізації вирощеної продукції, а з іншого – співпрацювати 

агропідприємствам безпосередньо з кооперативом як юридичною особою в 

напрямі взаємовигоди від крупних поставок насіннєвого матеріалу, 

залучення техніки, дорадчих консультацій, вирощування й реалізації 

заздалегідь обумовлених видів, якості та вартості продукції рослинництва і 

тваринництва. 

Демократичність належності прав на землі сільськогосподарського 

призначення – доведення до завершення передачі землі у приватну власність 

тим, хто на ній працює. Видача державних актів стовідсотково тим 

суб’єктам, які одержали державні сертифікати на право приватної власності 

на землю. 

Демократизація управління в агропідприємствах полягає у прояві 

високого рівня громадянської культури, культури ведення землеробства й 

співпраці із контрагентами в сучасному глобалізованому середовищі, 

готовності до відкритого співробітництва у світовій організації торгівлі. 

Модернізація суб’єктів аграрної сфери насамперед повинна пройти 

загальні етапи, котрі властиві осучасненню будь-якого прибуткового 

господарства, утвердивши їх (етапи) у своїй діяльності, а також у свідомості 

кожного працівника. Надалі слід продовжувати осучаснення з урахуванням 

специфіки функціонування в сільському господарстві. 

Виходячи з того, що особливості – це ознаки, які виділяють суб’єкта 

господарювання із загалу йому подібних, осучаснення 

сільськогосподарських підприємств ускладнюється специфікою залежності 
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їхнього функціонування від природно-кліматичних умов та біологічних 

процесів виробництва. Проте, питома вага, яку займає аграрний сектор 

економіки в структурі формування валового внутрішнього продукту 

України, потребує популяризації знань щодо особливостей модернізації 

аграрного сектору серед їхніх керівників, службовців, діловодів та 

працівників. 

 

 

2.2. Методика визначення рівня і темпів модернізації 

сільськогосподарських підприємств 

 

Необхідність систематичної модернізації сільськогосподарських 

підприємств не є новизною для суспільства в час бурхливого соціально-

економічного розвитку. Для ґрунтовного аналізу стану й економічного 

потенціалу агропідприємств слід прискіпливо визначити методику такої 

оцінки [107; 108]. 

Дослідженню проблем модернізації сільськогосподарських 

підприємств приділяли увага ряд науковців, зокрема Ю. В. Великий, 

В. Д. Дорофєєв, Г. І. Лановська, П. П. Микитюк, В. А. Чичун та ін. 

Пропонуємо розглянути методику оцінки рівня й темпів модернізації 

сільськогосподарських підприємств у такому контексті, як: 

– інноваційне забезпечення; 

– державна підтримка; 

– кадрове забезпечення. 

Методика оцінки інноваційного забезпечення модернізації 

сільськогосподарських підприємств. Наразі одним із вирішальних чинників 

підвищення економічної ефективності аграрного виробництва є активна 

інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств. Постійне 

оновлення техніки і технологій, вдосконалення організаційно-економічного 

механізму господарювання є основною умовою виробництва 
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конкурентоспроможної продукції, завоювання й збереження позицій 

підприємств на ринку та підвищення продуктивності праці. 

Оцінювання нововведень і визначення їхньої ефективності 

здійснюється як у цілому, так і на окремих етапах інноваційного процесу.  

Загалом інноваційний процес в АПК зводиться до трьох основних 

етапів: створення інновацій, поширення їх та освоєння товаровиробниками 

[109]. 

З метою встановлення фінансової ефективності застосування інноваційного 

продукту використовується сукупність показників відповідно до 

призначених критеріїв, які передбачають вдосконалення якісних 

характеристик кадрового, інвестиційного, матеріального забезпечення, 

ступеня ресурсозбереження, збільшення продуктивності праці, 

фондомісткості продукту, конкурентоспроможності.  

Між іншим, до них належать відповідні характеристики: 

– зростання валової продукції сільського господарства в реальних 

цінах, рентабельності, прибутку з розрахунку на один гектар, на одиницю 

виробітку, на одну гривню випущеного товару; 

– скорочення собівартості (відповідно до типів продукту); 

– збільшення рентабельності виробництва (відповідно до типів 

продукту); 

– збільшення загальної рентабельності; 

– зростання вартості валової продукції в поточних цінах, валового 

доходу й прибутку на: 1 гектар сільськогосподарських угідь, 1 гектар ріллі, 

одного середньорічного працівника, один людино-день, 1 000 год основних 

виробничих засобів сільськогосподарського призначення, 1 000 год сукупних 

коштів [110, с. 74; 111, с. 95]. 

У процесі оцінювання конкретної інновації важливо врахувати не 

тільки корисний результат, тобто загальну масу доходу (абсолютну 

ефективність), а і його приріст порівняно з аналогом до освоєння інновації 

(порівняльну ефективність) [112, с.  73; 113; с. 82; 114, с. 424]. Виходячи з 
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цього, під час встановлення фінансової продуктивності освоєння 

інноваційних досліджень однією з ключових характеристик вважається 

додатковий прибуток. Встановити його можна на основі формули (2.1): 

 П    нтп Внтп   б   б Вб   б    (2.1.), 

де: ∆П ‒ приріст прибутку; Ц ‒ ціна реалізації; В ‒ витрати; V ‒ обсяг 

реалізації продукції; б ‒ базові показники; НТП ‒ показники після 

впровадження науково-технічної розробки [107, с. 67]. 

Встановлення фінансової продуктивності інноваційно-інвестиційних 

нововведень передбачає використання способів системного оцінювання 

продуктивності капітальних вкладень.  База цих способів – порівняння витрат 

на оновлену техніку з одержуваним  від них результатом. 

Показники ефективності проекту загалом обґрунтовують в аналітичній 

площині технологічні, організаційні, фінансові, інвестиційні проектні 

завдання. Результативність інвестиційної програми – показник, який 

передбачає співвідношення плану цілей з інтересами його членів. 

Передбачається здійснювати оцінку таких різновидів продуктивності: 

1. Результативність програми загалом розцінюється як встановлення 

можливої привабливості програми для імовірних співучасників, а також 

утвердження джерел фінансування.  Це включає в себе: 

‒ соціальну результативність програми (у такому випадку є суспільно-

фінансові результати реалізації інвестиційного проєкту для суспільства) 

загалом, включаючи конкретні витрати, результати програми – внутрішні 

складові, а також у дотичних секторах економіки: природоохоронних, 

організаційних, та неекономічні результати – зовнішні складові; 

‒ комерційну ефективність проєкту, тобто фінансові наслідки його 

здійснення для учасника, що реалізовує проєкт, у припущенні, що він робить 

всі необхідні для його реалізації витрати й користується усіма його 

результатами [107, с. 71]. 

Вищеокреслені показники результативності програми передбачають 

розв’язок низки технічних, організаційних, технологічних завдань. 
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2. Результативність ролі у програмі, яка використовується з метою 

контролю інвестиційної програми й привабливості до неї абсолютно всіх її 

співучасників. 

Ефективність проєкту характеризується системою показників, що 

відображають співвідношення витрат і результатів упродовж усього його 

життєвого циклу [115, c. 39, 116]. Серед базових показників, які задіюють  

під час визначення ефективності інвестиційної програми пропонуємо такі: 

1) внутрішня норма прибутковості (ВНП, внутрішня норма дисконту, 

внутрішня норма рентабельності, Internal Rate of Return, IRR). Визначає 

собою такого роду відсоткову ставку, при якій величина дисконту за перший 

та другий етапи інвестиційного проекту дорівнює величині сукупних 

інвестицій. Інакше кажучи, внутрішня норма прибутку – ставка 

дисконтування, за якої чиста поточна вартість дорівнює нулю. 

Розраховується за формулою (2.2.) [108, с. 89]: 

    
      
   

        
 

      
   

        
       (2.2),  

де: CIFt – вхідний грошовий потік в інтервалі t; COFt –  вихідний 

грошовий потік в інтервалі t; Т – останній рік використання інвестиційного 

проєкту; t – рік інвестування; IRR – внутрішня норма прибутку; 

2) потреба в додатковому фінансуванні (ПФ, вартість проєкту, капітал 

ризику). Являє собою максимальне значення абсолютної величини 

негативного накопиченого сальдо від інвестиційної та операційної 

діяльності. Обсяг початкових інвестицій визначає найменшу величину 

фінансування  проекту,  яка  потребується  для  повноцінної  його 

імплементації; 

3) термін окупності. “Простимˮ терміном окупності, (Payback Period) 

називається тривалість періоду від початкового моменту до моменту 

окупності. Моментом окупності вважається такий початковий момент часу в 

інвестиційному періоді, при якому виникає чистий дохід і в подальшому 

набуватиме виключно додатного значення; 
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4) необхідність у додаткових інвестиціях (НІ, вартість програми, 

основний капітал ризику).  Передбачає найбільшу значимість досконалої 

величини нагромадженого від інвестиційної діяльності.  Розмір НІ 

демонструє найменшу величину зовнішнього фінансування програми, 

потрібну для створення умов  її економічної реалізованості; 

 5) період окупності. “Зручнимˮ періодом окупності вважається 

тривалість програми від початкового етапу аж  до етапу окупності. Точкою  

окупності вважається початковий період  розрахункового етапу, після якого 

чистий прибуток  у подальшому залишається додатним. 

Аналіз нововведень, апробованих на сільськогосподарських 

підприємствах потребує використання ряду методів для обчислення 

ефективності капіталовкладень, порівнюючи вкладення в інновації та 

отриманий від цього результат. Особливості інноваційного процесу, такі як 

розширений склад учасників, необхідність порівняльної оцінки нововведень, 

високий ризик та інші, зумовлюють особливий підхід до визначення 

економічної ефективності інноваційно-орієнтованих інвестицій і певною 

мірою ускладнюють застосування широковживаної методики. Її 

достовірність можна підвищити за рахунок обліку перерахованих та інших 

особливостей інноваційного процесу в сільському господарстві [107, с. 69]. 

Методичні підходи до визначення економічної ефективності кадрового 

забезпечення. Заробітна плата керівників, спеціалістів, виробничників, 

діловодів, як правило, нараховується з використанням ступеня кваліфікації 

виробника, креативності до власних різнопрофільних зобов’язань, ефективності 

результатів праці. Тому слід передбачити комбінацію для врахування специфіки 

роботи в сучасному сільськогосподарському підприємстві. Як демонструє 

практика, заробітна плата управлінського складу, спеціалістів не повністю 

враховує якісні й кількісні характеристики роботи, а концепція стимулювання 

праці досі не вдосконалена. З метою вирішення цих диспропорцій 

альтернативою вважається використання результатів праці за договором. 

Головним чином, якість праці професіонала вважаємо за доцільне 
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визначати через призму експертно-бальних оцінок, створених раніше у НДІ 

та рекомендованих абсолютно всім галузям економіки (табл. 2.2) [108, 

с. 112]. 

 

Таблиця 2.2 

Приклад оцінок якості роботи керівників і спеціалістів 

сільськогосподарського підприємства 

 

Елементи оцінки та їх критерії 

Питома значимість 

критеріїв  

(у коефіцієнтах) 

1. Ділові якості  

Кваліфікованість  

Вміння організувати процес 

Відповідальність за виконаний процес 

Самостійність та ініціативність 

Вміння адаптуватись до змін і використовувати ноу-хау 

Контактність 

0,26 

0,13 

0,14 

0,12 

0,25 

0,10 

Загальна оцінка 1,00 

2. Труднощі реалізації поставлених завдань  

Різноманітність, системність  процесів 

Індивідуальне  виконання процесу 

Додаткова відповідальність за результати виконуваних завдань 

0,45 

0,25 

0,30 

Загальна оцінка 1,00 

3. Результати виконуваних завдань  

Обсяг виконуваних планових і додаткових завдань 

Якість виконуваних завдань 

Пунктуальність вчасного виконання 

0,31 

0,39 

0,30 

Загальна оцінка 1,00 
Джерело: сформовано за даними [108]. 

 

Груповий  аналіз якості діяльності фахівця задля визначення 

“плаваючої” частки (премії) базується на застосуванні таких критеріїв 

оцінки: ділових якостях працівника, труднощах реалізації поставлених 

завдань, результатах праці. Щоправда, будь-який критерій розглядається 

спершу керівником відділу підприємства, де працює  спеціаліст  за 
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двобальною шкалою оцінювання: нормативний (помірний) ступінь – 1; 

понаднормовий ступінь – 2.  

Сукупність оцінок будь-якого критерію, помножених на частку (вагу),  

дає можливість встановити: ділові якості, труднощі виконуваних завдань, 

наслідки від роботи. Їхній узагальнений (опосередкований) розмір буде саме 

комплексною оцінкою якості праці керівника чи спеціаліста. Якщо оцінка 

склала один бал, то преміювання відсутнє, оскільки якість праці спеціаліста 

ніяк не перевищує нормативний ступінь, і йому нараховується посадовий 

оклад, прописаний лише в договорі. Преміювання визначається лише 

співробітникам, оцінка якості роботи яких більша за середній рівень, тобто в 

межах 1,1 – 2 балів.  

Щоб оцінити результати праці конкретного фахівця, формуються 

особові оціночні листки, де вказується поетапне визначення комплексного 

оцінювання. В особовому  листку вказується головна інформація про 

фахівця: освіта,  посадовий оклад згідно з договором, стаж роботи, посада 

тощо. Варто зазначити, що складові критерії оцінки (наприклад, ділові 

якості, труднощі реалізації функцій) також мають використовуватися для 

працівників абсолютно всіх відділів сільськогосподарського підприємства. 

Однак оцінка підсумків роботи формується з урахуванням вимог до 

конкретного працівника багатофункціонального відділення підприємств 

(табл. 2.3). 

Комплексний показник премії розраховується за таким алгоритмом: 

1. Розрахунок сумарної оцінки діяльності окремо взятого працівника 

сільськогосподарського підприємства за формулою (2.3): 

 р  
 Дя Тз Рз 

 
     (2.3),  

де: ДЯ – частка “ділових якостей” у загальній структурі інвестиційного 

проєкту; ТЗ – частка “труднощів реалізації поставлених завдань”; РЗ – частка 

“результатів виконуваних завдань”.  
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Таблиця 2.3 

Ознаки якості роботи керівників і сільськогосподарських підприємств 

Нормативний (у межах від 0,0 до 1,0 бала) 
Понаднормативний  

(у межах від 1,1 до 2,1 бала) 

І. Ділові якості 

1. Кваліфікованість 

Володіє знаннями і вміннями в межах обраної 

посади, профілю, має відповідний досвід роботи, 

однак малоосвічений в суміжних галузях 

економіки. Без проблем замінить іншого фахівця 

за своєю спеціалізацією аналогічного рівня 

кваліфікації 

Професіонал у своїй спеціальності, 

достатньо обізнаний у дотичних галузях 

2. Самодостатність і творча активність 

Інколи користується допомогою старших по 

службі. 

Ініціативний у пошуку нових форм зайнятості, 

зате віддає перевагу усталеному, обраному, 

наявному робочому місцю 

Проявляється як самодостатня 

особистість при виконанні управлінських, 

організаційних, виробничих функцій. 

Володіє достатньо великим рівнем знань і 

умінь для заміни працівника нижчого, 

аналогічного чи вищого рівня 

спеціалізації, здійснюючи важчу роботу 

3. Потенціал в освоєнні інноваційних процесів і залученні новітніх механізмів 

Надто довго опановує інновації, однак проявляє 

старанність і відданість своїй роботі. 

Безініціативний у новаторстві та адаптації й 

утвердженню в процесі зайнятості чи на 

робочому місці 

Миттєво освоює нові шляхи досягнення 

успіху в обраній професії. Готовий  до 

впровадження несподіваних рішень. У 

процесі праці асоціюється як особа з 

високим рівнем мобільності та ноу-хау 

4. Комунікабельність 

У межах професії не схильний обмінюватись 

ідеями, залучати колег до новаторських 

розробок, форумів, конференцій тощо 

Асоціюється як високоінтелектуальна, 

порядна, інтелігентна особистість у 

взаєминах з колегами. Формує в 

колективі атмосферу самопомочі й 

активності. Вважається особою з 

високою діловою репутацією  

II. Труднощі в реалізації поставлених завдань 

1. Диверсифікація та системність у виконанні робіт 

Реалізовує елементарні й повторювані процеси, 

які стосуються обраної спеціальності або 

максимум – меж структурного підрозділу 

Володіє потенціалом для успішної 

реалізації комплексних питань з 

використанням, залученням широкого 

кола інновацій, колег, аутсорсерів 

2. Самоконтроль у виконанні завдань 

Реалізація процесу виконання справи 

здебільшого здійснюється під контролем 

дирекції 

Успішне виконання поставлених 

завдань не потребує контролю 

керівництва 

3. Відповідальність за проведену роботу 

Мотивом радше є матеріальна відповідальність у 

сенсізбереження фінансів підприємства та 

винагорода  

Моральна – за управління процесами в 

складних умовах 

III. Результати виконуваних завдань 

Для структурних частин – критерії оцінювання результатів праці розробляються 

сільськогосподарським підприємством у цілому 

Джерело: сформовано автором на основі [108]. 
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2. Визначення сукупного значення оцінок роботи працівників, які 

претендують на преміювання (2.4):  

 р  
 Дя Тз Рз 

 
       (2.4) 

Щоб розрахувати нормативну (від 0,0 до 1,0) і наднормативну (від 1,1 

до 2,0) оцінку якості праці, ми рекомендуємо брати до уваги значення 

“ділових якостей” і  “труднощів реалізації поставлених завдань”, 

обґрунтованих у табл. 2.2. 

3. Сукупне значення одного бала обчислюється таким чином (2.5): 

Зб = 
Сп

  
        (2.5), 

де СП – сума премії. 

 

4. Розрахунок суми премії окремо взятого працівника обчислюється за 

формулою (2.6): 

Н  Кр  Зб      (2.6). 

Необхідно зазначити, що сукупне значення одного бала – варіюватиме, 

корелюючись із кінцевими “результатами виконуваних завдань” конкретного 

структурного підрозділу сільськогосподарського підприємства, однак 

сумарне  бальне оцінювання якості роботи працівника може залишатися 

сталим впродовж року або іншого періоду, за умови, що до роботи фахівця 

не було зауважень. 

Імплементація вищеописаної концепції оцінок якості роботи персоналу 

дає можливість зацікавлювати, мотивувати збільшення продуктивності праці 

менеджерів і спеціалістів сільськогосподарського підприємства, підвищити 

їхнє зацікавлення в досягненні значних результатів роботи. 

Методика  оцінювання рівня модернізації державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств. Базу для підтримки агровиробника 

повинні скласти взаємодія цільових програм для макросередовища в країні, 

бізнес-угрупувань і корпоративних програм на місцях районних та обласних 
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центрів агропромислового розвитку (потенційно при ОТГ). 

Ще одним методичним аспектом визначення осучаснення 

сільськогосподарських підприємств вважаємо оцінку ефективності державної 

підтримки. У цьому сегменті ми пропонуємо три основні підходи: 

1. Спрощений підхід: оцінювання державної підтримки на техніку для 

закупівлі (модернізації) технічного й технологічного обладнання, оновлення 

його, зорієнтоване на розвиток галузі тваринництва, зважаючи на її 

катастрофічний занепад. 

2. Системний підхід до аналізу фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств (за умови, що аналізуватиметься значна 

державна підтримка – понад 10 млн грн). 

3. Системний підхід до аналізу регіонального ефекту (аналіз державної 

підтримки сільськогосподарського виробництва на регіональному рівні). 

Спрощений підхід  значною мірою вже імплементований. Річний 

ефект – ЕР (економія приведених витрат у гривнях) розраховується за 

формулою (2.7): 

                  (2.7), 

де С1 і С2 ‒ собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) до і після освоєння 

коштів державної підтримки, грн; 

В – річний обсяг продукції (робіт, послуг) після освоєння коштів 

державної підтримки в натуральному вираженні ‒ т, м
3
, м і т. д. 

Варто вважати, що державна підтримка буде економічно 

обґрунтованою за умови, коли ефект від неї – окупність витрат бюджетних 

коштів буде не вищою за нормативний рівень. Звісно ж, нормативний термін 

окупності – не вищий за 5 років. Час окупності одноразової бюджетної 

підтримки (ТОК) формується шляхом ділення величини фінансових вкладень 

на річний економічний ефект (2.8): 

Ток  
Фвкл

ЕР
        (2.8), 

де ФВКЛ ‒ фінансові (бюджетні) вкладення, передбачені на розроблення і 
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реалізацію заходу. 

Процедура комплексного підходу досить трудомістка. Пов’язано це з 

тим, що у виробництві задіяні прямим або непрямим чином всі галузі і всі 

сфери організації та управління [117, с. 39; 118; 119; 120]. 

Системний підхід до аналізу регіонального ефекту від державної 

підтримки сільського господарства доречно визначити як ефект від 

співвідношення приросту вартості товарної продукції до бюджетних видатків 

(2.9): 

Кефдп  
 СТП

 В
      (2.9), 

 де Кефдп ‒ коефіцієнт ефективності державної підтримки; ∆СТП ‒ приріст 

товарної продукції, тис. грн; БВ ‒ обсяг бюджетних видатків, тис. грн. 

Для розрахунку ефекту від державної підтримки слід виділити питому 

вагу бюджетних асигнувань у сукупних інвестиціях і частку доданої вартості, 

яка сформувалася в результаті бюджетних видатків. 

Отже, визначено шляхи оцінки ефективності модернізації через такі 

чинники, як: інновації, державна підтримка, кадрове забезпечення.  Це надалі 

сприятиме певною мірою оцінити стан і рівень осучаснення 

сільськогосподарських підприємств за окремими напрямами їх розвитку. 

 

 

2.3. Методика оцінки ефективності модернізації аграрних 

підприємств 

 

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу ставить нові виклики 

перед суспільством. Власне сільськогосподарським підприємствам слід 

проводити різнопланову модернізацію з більшою частотою. Однією зі 

складових такого процесу є методика визначення ефективності результатів 

осучаснення агропідприємств. 

На дослідження проблем модернізації агропідприємств націлені роботи 

низки науковців, серед яких І. Ф. Баланюк, О. А. Біттер, О. М. Бородіна, 
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В. М. Геєць, Г. В. Черевко, В. В. Юрчишин, В. М. Якубів. Водночас 

залишається актуальним дослідження методичних підходів визначення 

ефективності модернізації сільськогосподарських підприємств. 

У цілому, методику оцінки ефективності модернізації 

сільськогосподарських підприємств пропонуємо розглянути через такі 

підходи: 

– еколого-економічний; 

– інституційний; 

– інвестиційний. 

Методика оцінювання еколого-економічної ефективності діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

Відповідно до розробки наукових установ визначено такі еколого-

економічні показники ефективності земель сільськогосподарського 

призначення: 

– витрати на проведення комплексу екологічно спрямованих заходів 

системи землеробства на 1 га; 

– підвищення цінності земельних угідь у результаті поліпшення їхньої 

екологічної якості, родючості ґрунтів (показники інтенсивності взаємодії 

енергії агроекосистеми, продуктивності агроекосистем на одиницю витрат, 

спрямованості відтворення родючості ґрунтів); 

– додаткові обсяги продукції під час проведення екологічно 

спрямованих заходів, усього на 1 га; 

– додатковий чистий дохід від впровадження екологічно спрямованих 

заходів, всього, на 1 га; 

– економічна ефективність екологічних витрат; 

– запобігання екологічному збитку у вартісній формі [121, c. 67–68]. 

Доповнюючи вищенаведені показники, вчені інституту економіки і 

прогнозування пропонують власну методику оцінювання еколого-

економічної ефективності застосування різних концепцій землеробства, яка 

передбачає такі етапи: 
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– розрахунок додаткового економічного ефекту від застосування різних 

концепцій землеробства (у т. ч. досліджується джерело появи такого ефекту – 

від зростання врожайності, від зміни структури витрат чи якості продукції); 

– обчислення річного еколого-економічного результату використання 

екологічно збалансованих концепцій землеробства в порівнянні з іншими 

сільськогосподарськими підприємствами або на одному підприємстві за різні 

періоди часу методом зіставлення річного чистого доходу (прибутку), 

зміненого на величину резервного екологічного збитку, у новому і базовому 

періодах; 

– визначення загальної еколого-економічної ефективності 

використання сільськогосподарських земель, яка відображає величину 

чистого доходу (прибутку) з урахуванням екологічного збитку й запобіжного 

екологічного збитку (у вартісній формі, з використанням коефіцієнта 

ефективності екологічних витрат) на одиницю загальних (виробничих і 

екологічних) витрат [122, c. 237]. 

Екологічна характеристика адаптивно-ландшафтної концепції 

землеробства містить такі ознаки: підвищення родючості ґрунту, зменшення 

частки площі змитих ґрунтів у структурі сільськогосподарських угідь. 

Базовим компонентом в адаптивно-ландшафтній концепції землеробства є 

комплекс економічно обґрунтованих сівозмін. Доведено, що сівозмінами слід 

вважати такі процеси, які передбачають раціональне застосування 

сільськогосподарських угідь з максимальним економічним результатом і 

водночас тих, у яких забезпечується нагромадження ґрунтової родючості, 

зростання врожайності рослинництва. 

Для обґрунтування ефективності сівозмін з адаптацією до екологічного 

землеробства ми сформували уточнення структури еколого-економічних 

показників (табл. 2.4). 

Беручи до уваги те, що адаптивно-ландшафтна концепція землеробства 

базується на принципах екологізації, то необхідно зробити еколого-

економічний аналіз складу й структури добрив у сівозміні, що передбачає 
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істотне скорочення використовуваних синтетичних мінеральних добрив з 

одночасним збільшенням частки органічних. 

На додаток до зазначених вище показників вчені інституту економіки і 

прогнозування пропонують власний підхід до оцінювання еколого-

економічної ефективності використання різних систем землеробства, який 

складається із декількох етапів. 

1. Визначення додаткового економічного ефекту від упровадження 

різних систем землеробства (у т. ч. визначається джерело надходження цього 

ефекту ‒ від підвищення врожайності, від зміни собівартості та якості 

продукції). 

2. Обчислення еколого-економічного ефекту за рік на основі 

використання екологічно впроваджених технологій землеробства у 

співставленні з іншими підприємствами, або в одного суб’єкта за різні часові 

періоди шляхом врахування у величині прибутку, обсягів витрат на 

запобігання екологічного збитку у поточному й минулих періодах. 

3. Визначення загальної еколого-економічної ефективності 

використання сільськогосподарських земель, яка відображає величину 

чистого доходу (прибутку) з урахуванням екологічного збитку й запобіжного 

екологічного збитку (у вартісній формі, з використанням коефіцієнта 

ефективності екологічних витрат) на одиницю загальних (виробничих і 

екологічних) витрат [122, c. 237]. 

Отже, екологічна оцінка адаптивно-ландшафтної системи землеробства 

включає такі показники: підвищення родючості ґрунту, скорочення питомої 

ваги площі змитих ґрунтів у складі сільськогосподарських угідь. 

Центральним елементом в адаптивно-ландшафтній системі землеробства є 

система економічно обґрунтованих сівозмін. Економічно й екологічно 

обґрунтованими сівозмінами, на думку автора є такі, які забезпечують 

раціональне використання сільськогосподарських угідь з найбільшим 

економічним ефектом і в яких, таким чином, досягається розширене 

відтворення ґрунтової родючості, підвищення врожайності 
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сільськогосподарських культур. 

Для оцінювання ефективності сівозмін у процесі переходу до 

екологічного сільськогосподарського виробництва ми пропонуємо 

розширити систему еколого-економічних показників (табл. 2.4). 

Безперечно, з огляду на те, що адаптивно-ландшафтна система 

землеробства ґрунтується на принципах екологізації, необхідне еколого-

економічне оцінювання системи добрив у сівозміні, яка характеризується 

значним скороченням застосування синтетичних добрив з одночасним 

збільшенням частки органічних.  

Таблиця 2.4 

 

Показники оцінки екологічної ефективності системи добрив 

 
Показники 

Екологічні Економічні 

Інтегральний коефіцієнт ерозійної 

небезпеки 

Приріст чистого доходу загалом і на 1 га, 

грн 

Частка органічних і зелених добрив у 

системі добрив, % 

Приріст кормів на 100 га сівозмінної площі, 

ц 

Баланс гумусу за ротацію сівозміни, т/га 
Трудові витрати на 100 га сівозмінної 

площі, люд/год 

Частка бобових культур у сівозміні, % 
Приріст валової продукції на 100 га 

сівозмінної площі, ц 

Частка ґрунтополіпшуючих культур у 

площі посівів,% 

Витрати виробництва на 100 га сівозмінної 

площі, грн 

Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Так, у сівозмінному наборі добрив до економічних показників 

ефективності належать традиційні компоненти збільшення врожайності, 

витрати праці й окупність 1 ц добрив урожаєм. 

Серед компонентів оцінки обробітку землі в адаптивно-ландшафтній 

системі слід виділити такі: ґрунтозахисну ефективність, зміну агрофізичних 

властивостей, накопичення й збереження вологи, ступінь засміченості 

кожного поля і сівозміни в цілому за основними видами бурʼянів, біологічну 

активність ґрунту, а також витрати ресурсів (пальне, праця, грошові кошти) 
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на 1 га, продуктивність праці [107, с. 69]. Показником досягнення 

ефективності захисту рослин є такий рівень економічно дозволених втрат 

врожайності, який дозволяє скорочення хімічних прополок. До компонентів 

екологічної ефективності органічного землеробства ми рекомендуємо 

зараховувати відсутність залишків у ґрунті, воді, повітрі, кінцевій 

сільськогосподарській продукції неорганічних добрив, підтримку довкілля у 

природному стані флори і фауни. 

Методика оцінювання ефективності інституційних перетворень на 

діяльність сільськогосподарських підприємств. Послідовний підхід до 

аналізу кореляції інституціональних змін і соціально-економічної 

ефективності існуючих сільськогосподарських підприємств, базується на 

застосуванні теорії прав власності. Згідно з цією теорією, у структурі 

економічної системи можна трансформувати поведінку її суб’єктів і 

спричинити економічне диво або стагнацію.  

Щоб здійснити порівняльний аналіз економічного впливу на 

соціальний розвиток, слід застосувати інтегральний показник, сформований 

рейтинговим оцінюванням фінансового стану агропідприємства. 

Особливість рейтингової оцінки – у зіставленні агропідприємств за 

кожним елементом прояву соціального впливу з подальшим виокремленням 

зразкового підприємства з еталонними показниками за всіма порівнюваними 

параметрами.  

Таким чином, базою відліку для отримання рейтингової оцінки стану 

справ на підприємстві є сформовані в реальній ринковій конкуренції 

найбільш високі результати з усієї сукупності порівнюваних об’єктів [107]. 

Зразком для порівняння й наслідування є реальний конкурент з ідеальними 

параметрами показників. 

Вищеописані обчислення рейтингової оцінки можна розглядати як 

такий алгоритм: 

1. Початкові відомості різних агропідприємств відповідно до кожного 

блоку характеристик подаються як матриця (аij), де якісні показники (ознаки) 
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представлені в рядках (i = l, 2, 3, ... n), а підприємства – у стовпцях (j = l, 2, 

3... m). 

2. Серед усієї сукупності варіюючих ознак (показників) відшукується 

найкращий показник  і заноситься в стовпець зразкового підприємства 

(m + 1). 

3. Початкові дані матриці стандартизуються відповідно за зразковим 

підприємством за формулою (2.10): 

   
   

   

  
 критерій     

  

   
 критерій     

     (2.10),  

де xij – стандартизована ознака j-ої організації за і-ою ознакою ефективності;  

    – еталонне значення i-ої ознаки серед організацій або ознака, яка 

належить  до умовної зразкової організації. 

4. Для агропідприємства значення його рейтингової оцінки 

обчислюється за формулою (2.11) [112]:  

  
          

        
              

    (2.11),  

де  Rj – рейтингова оцінка для j-го агропідприємства; X1j, X2j, Xnj – 

стандартизовані ознаки (критерії) j-того агропідприємства за i-тою ознакою 

ефективності. 

5. У кінці підрахунку сільськогосподарські підприємства формують 

ранжований ряд за спаданням рейтингової оцінки економічного впливу на 

соціальний розвиток. Таким чином, максимальний рейтинг належатиме 

сільськогосподарському підприємству з найменшим показником “R”. 

Отримані результати комплексного оцінювання порівнюються з їхньою 

відповідністю до найбільш ефективних агропідприємств відносно 

організаційно-правової форми господарювання. Формування комплексного 

оцінювання впливу економічного ефекту на соціальний розвиток доповнили 

такі припущення: 

а) вважається, що вплив усіх невраховуваних факторів буде 
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здійснюватися рівнозначно на всі розглянуті агропідприємства; 

б) оскільки обчислення здійснюється для агропідприємств одного 

територіального регіону, слід вважати, що природні умови для всіх 

сільськогосподарських підприємств однакові; 

в) вихідні дані стосуються лише агропідприємств – юридичних осіб. 

Як уже зазначалось, ефективність – це поняття багатозначне, яке 

водночас формується із широкої палітри складових, дотичних до 

організаційних, економічних, юридичних, суспільних чинників. Природно, 

що різні підприємства мають різний набір чинників впливу на показник 

ефективності, різну силу тиску на економічний розвиток 

сільськогосподарських підприємств. Тому перед формуванням моделі впливу 

економічного розвитку сільськогосподарського підприємства на соціальний 

ефект слід розробити заходи для згладжування “різношерстних” основних 

(впливових) чинників. 

Зрештою, після одержаних у процесі аналізу показників головним  

чином планується встановити наявність або відсутність кореляції між 

інституційними трансформаціями в сільському господарстві та соціально-

економічною ефективністю в агропідприємствах. 

Методика оцінювання ефективності інвестиційної складової на 

діяльність сільськогосподарських підприємств. Обчислюючи економічну 

ефективність, вирішального значення, вступаючи в антагонізм, набувають 

два фактори: сумарна величина кінцевого ефекту і лаг часу, за який його буде 

досягнуто. Період часу, за який проводяться інвестиційні вливання для 

досягнення очікуваного ефекту, передбачає темп економічного зростання і є 

до нього оберненопропорційним. Отримання ефекту за короткий період 

потребує більших інвестиційних витрат – це аксіома. Ефективність 

інвестиційних проєктів через фактор часу враховується в низці показників, 

наприклад: 

– чиста теперішня вартість; 

– термін окупності; 
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– внутрішня норма рентабельності; 

– дисконтований дохід; 

– індекс інвестиційної рентабельності. 

Час як обов’язковий фактор будь-якої інвестиційної програми взятий 

нами за основу. Ефектом інвестиційного проєкту визначено прибуток, 

оскільки певна його частка спрямовується у фонд накопичення, який 

передбачає видатки на модернізацію необоротних і оборотних активів, 

зростання вартості підприємства і, як наслідок – економічне зростання. 

Ефект від інвестиційної програми логічно розраховувати в цілому, проте 

для можливості здійснення контролю на кожному етапі доцільно 

обчислювати інвестиційний процес покроково. 

Одну з ознак ефективності інвестицій можна асоціювати як економію 

часу, котру часто відображають як суму втрачених вигод. Це випливає з того, 

що зменшення тривалості першого етапу передбачає швидкий початок 

наступного етапу й отримання від такого скорочення певного ефекту. 

Суму упущеної вигоди потрібно визначати відповідно до 

загальновизнаної в методичних положеннях. Змінні витрати (витрати 

втрачених можливостей або альтернативні витрати) ‒ витрати на 

використання якогось ресурсу, виміряні з точки зору вигоди, яка “втрачена” 

через невикористання цього ресурсу найкращим альтернативним шляхом 

[123]. Витрати втрачених можливостей обчислюються щоразу при виборі 

варіанта інвестиційного проєкту. Ми орієнтуємось на такий варіант 

інвестиційної програми, термін окупності якого мінімальний, беручи до 

уваги лише тривалість перших двох етапів. Таким чином, вартість втраченої 

вигоди на першому етапі обчислюється як (2.12) [124]: 

                          (2.12), 

 де PrT1 – прибуток за період T1; K – одноразові інвестиції в довгострокові 

об’єкти (капіталовкладення), грн; І – щорічні інвестиції в оборотні кошти 

(поточні витрати), грн; Ns – ставка відсотка за кредит; T1 – тривалість періоду 

першого етапу інвестиційного процесу, рік. 
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Якщо ми оцінюємо інвестиційний проєкт за два періоди, слід врахувати 

(як елемент втрачених вигод), що суму інвестицій за перший період, 

витрачених на матеріалізацію можна було поставити на депозит. за такого 

підходу обчислення ефекту від інвестиційної програми в цілому матиме 

такий вигляд (2.13) [124; 125; 126]: 

                   
  

   
                

  

   
           

  

   

 +Ns)T1−1]−(K+I T2)         (2.13),  

де PrT2 – прибуток від капіталовкладень у виробництво, який скоригований 

на розмір втраченого прибутку й залишається після повернення 

капіталовкладень. 

Інвестиційна програма вважається ефективною, якщо після проведення 

відповідних обчислень показник PrT2 залишається додатним. Тобто величина 

отриманого прибутку покриває інвестиційні витрати, а також сплату 

кредитних позик і залишки коштів після цього належать підприємству. У 

виразі (2.13) ураховано фінансовий результат від вкладання накопичень з 

амортизаційного фонду. Ці кошти можуть бути освоєні як інвестиції для 

здійснення інших програм (не тих, за якими амортизуються необоротні 

активи). Показник  AmT2-1 передбачає, що амортизаційні накопичення 

придатні для освоєння в другому (наступному) періоді експлуатації основних 

засобів. 

Під час додавання в вираз 2.13 вартості зносу основних засобів 

фіксується мультиплікативний ефект від інвестиційних надходжень, тобто 

формування ефекту від капіталовкладень. Отримуваний прибуток у кінці 

першого року інвестування можна використовувати для інших вкладень. 

Проте накопичення в амортизаційний фонд проводяться в кінці року, і це 

відбувається частинами (протягом терміну служби основних засобів) 

пропорційно до обраної методики нарахування амортизації. Тому 

інвестиційні вкладення в нові проєкти є обмеженими пропорційно до цих 

нарахувань. Вираз (2.13) передбачає одноразове інвестування. Більш 
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природне його відображення – з урахуванням капіталовкладень у нові 

проєкти, розділених на декілька періодів, відображає вираз (2.14) [124]: 

                   
  

   
        

        
  

   
                   

  

   
         
  
      

           (2.14) 

Для визначення економічної ефективності від здійснення інвестиційного 

процесу логічно було б розділити отриманий ефект від його реалізації на 

суму витрачених інвестицій (2.15) [113]: 

                      (2.15) 

У виразі (2.14) варто здійснити заміну Ns на відповідний коефіцієнт від 

ефекту. Дуже часто в бізнес-плані не пропонується формула розрахунку 

терміну окупності, а через роки розраховують накопичений ефект і 

порівнюють його з вкладеннями: якого року вкладення зрівняються з 

інвестиціями, така кількість років і буде терміном окупності [113]. Після 

цього обчислення термін окупності інвестицій можна обчислити так: 

              (2.16),  

Де Т – кількість років, за які настане така рівність. 

Необхідно пам’ятати, що під час розрахунку ефективності 

інвестиційного процесу стосовно сільськогосподарських підприємств 

накопичення упущеної вигоди істотніше, ніж це має місце в інших галузях 

народного господарства [86, с. 105; 124; 127, 128]. Це обумовлено 

розтягнутістю в часі виробничого циклу, сезонним характером виробництва, 

нерівномірністю надходження грошових коштів, а в результаті – 

переривчасте накопичення економічного ефекту. 

Таким чином, інвестори зможуть оцінити, наскільки ефективно будуть 

використовуватися виділені інвестиції, простежити тривалість 

інвестиційного процесу в часі, визначити, наскільки швидко будуть освоєні 

інвестиції з урахуванням тривалості першого етапу інвестиційного процесу, 

вибрати з ряду проєктів найбільш інтенсивний, тобто з максимальною 

швидкістю освоєння інвестицій на першому етапі, з метою отримання більш 
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ранньої віддачі від проєкту. Сільськогосподарським товаровиробникам 

методика оцінювання дозволить вибрати варіант вкладень з оптимальною 

тривалістю інвестиційного процесу. 

 

2.4. Методика аналізу прогнозування показників модернізації 

сільськогосподарських підприємств 

 

Сьогодні існує багато пакетів прикладних програм, методик, які б у 

тандемі забезпечили здійснення системного прогнозування того чи іншого 

процесу, явища. Керуючись доступними для нас програмами, вирішено 

залучити, зокрема, комбінацію програми широкого діапазону дії – 

“Statisticа 12ˮ та проєкт “STELLAˮ. Проєкт “STELLAˮ – це продукт 

американської компанії High Performance Systems, який дає можливість 

опрацьовувати оригінальні моделі систем у тому числі і економічних та 

проводити їх дослідження. Методику його функціонування досліджували 

різні зарубіжні та вітчизняні вчені: R. Costanza, S. Gottlieb (1998) [129]; 

R. Costanza, D. Duplisea, U. Kautsky (1998) [130]; W. Kwaśniecki, (1998) [131]; 

R. Costanza, A. Voinov (2001) [132]; Л. Ащепкова, (2002) [133]; І. Koзaк, 

В. Парпан, (2009) [134]; З. Соколовська (2011) [135]; З. Соколовська, 

О. Клепікова, (2011) [136]; З. Соколовська, Н. Яценко (2014) [137]; 

З. Соколовська, О. Клепікова. (2015) [138]; J. Waltersa (2016). [139]. 

Планується здійснити прогноз зміни показника вартості валової 

продукції сільського господарства з розрахунку на незмінну одиницю 

(наприклад, 1 га сільськогосподарських угідь), ґрунтуючись на тому, як вона 

змінювалась в динаміці та як на її зміну впливали ті показники, котрі певним 

чином визначають модернізацію сільськогосподарських підприємств. 

Планується для аналізу обрати таких п’ять показників, як: валова продукція 

сільського господарства у постійних цінах 2010 р., грн (PRODUCTION); 

добрива на 1 гектар, кг (FERTILIZATION); середньооблікова чисельність 

найманих працівників, осіб (EMPLOYEES); наявність енергетичних 
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потужностей, кВт (ENERGY) та капітальні інвестиції (з урахуванням 

інтегрального дефлятора), грн (INVESTMENTS). При цьому PRODUCTION 

визначено як результативну ознаку, інші чотири – як факторні.  Вихідні дані, 

котрі представлено до програми “STELLAˮ – показники модернізації 

сільськогосподарських підприємств України за період 1996-2018 рр., з 

розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, котрі передовсім 

змодельовані пакетом прикладних програм (ППП) “Statisticа 12ˮ. 

Пакетом прикладних програм “Statisticа 12ˮ вивчено тісноту зв’язків 

між кожною із факторних ознак (FERTILIZATION, EMPLOYEES, ENERGY, 

INVESTMENTS) та результативною (PRODUCTION) з розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь. Для цього необхідно до ППП “Statisticа 12ˮ 

долучити файл із вихідними даними “Pokaznyky modernіzaciji 

silskohospodarskych pidpryjemstvˮ. Надалі визначається Import seleсted sheet to 

a Spreadsheet таким чином, як продемонстровано на рис. 2.3, що в 

подальшому дозволяє імпортувати вихідні дані з відомостями до ППП 

“Statisticа 12ˮ. 

 

Рис. 2.3. Імпорт вихідних даних до ППП “STATISTICА 12ˮ 
Джерело: сформовано на основі джерела: [140, c. 63]. 
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Надалі слід виокремити такі компоненти як: Get vaiable names from first 

row та Get case names from first column таким чином, як це представлено на 

рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Виокремлення методу вибірки назв із вихідних даних у  

ППП “STATISTICА 12ˮ 
Джерело: сформовано на основі джерела: [140, c. 75]. 

 

Надалі відображаються відомості, для яких виокремлюються необхідні 

піктограми Advanced Models а також General Regression (рис. 2.5). 

Важливо, щоб дію цих факторів можна було аналізувати системно, 

зокрема – системність їх впливу на змінний результативний показник. Як 

стверджує З. Соколовська, у своїй праці “Прикладні моделі системної 

динамікиˮ, варто використовувати системне мислення, а не помилково 

вважати, що кожна проблема породжена простою причиною і має швидке 

вирішення [136, с. 149]. У розумінні З. Соколовської система – це більше, ніж 

просто сума складових її частин, а зв’язки у системах реалізуються через 

потоки інформації вирішення [136, с. 160]. 
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Рис. 2.5. Візуалізація вибору необхідних піктограм 
Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Наступним етапом є підбір поліноміальної регресії з позначенням 

варіаційних змінних, де залежна змінна – PRODUCTION, факторні – 

FERTILIZATION, EMPLOYEES, ENERGY, INVESTMENTS. Все це 

здійснюється в пакеті прикладних програм “Statisticа 12ˮ. 

Результат розгляду візуально відображається у іконці меню All effects 

(дод. А). Для визначення відхилень індивідуальних значень ознак від 

середньої величини, у закладці Residuals 1 вибираємо Standardized (рис. 2.6) 

та клікаємо Сase no. & res. 
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Рис. 2.6. Візуалізація визначення стандартизованих відхилень 
Джерело: сформовано на основі джерела: [140, c. 84]. 

 

З метою формування функцій прогнозу (полінома), слід користуватися  

вкладкою Print prediction equation to Report window, див. рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Візуалізація процесу формування прогностичної функції 
Джерело: сформовано на основі джерела: [140, c. 88]. 
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На основі зібраних даних проводять аналіз залежних змінних з метою 

виключення випадків, які б могли порушити встановлене рівняння регресії 

[130, с. 3]. 

Як наслідок, виключивши неістотні впливи, в результаті системного 

впливу всіх факторів на досліджувану залежну змінну PRODUCTION 

формується поліном. 

Всі чотири фактори в обов’язковому порядку перевіряються згідно з 

тестом ймовірності p≤0,05 задля вилучення тих, що проявили недостатній 

рівень достовірності. Після статистичної обробки вихідної інформації 

формується поліном, який визначає зв’язки між факторними та 

результативною змінними. 

Формуючи системну модель динаміки для ліцензійного ППП 

“STELLAˮ, слід  підготовити виключно систему модифікації, а імітуючий 

метод та проєкт – формується автоматично. Процес формування системної 

моделі передбачає два виміри: візуальний та статистичних. 

Візуально символи чотирьох основних елементів представлені у 

верхньому лівому куті віконця (рис. 2.8),  

 

 

Рис. 2.8. Ескіз вікна ППП “STELLAˮ 
Джерело: сформовано на основі джерела: [138, c. 230]. 
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таких як: прямокутник (Stock) – для позначення запасу; знак крану (Flow) – 

для позначення потоку; коло (Convertet) для позначення допоміжної змінної, 

яка може служити до опису параметрів моделі як і допоміжних залежностей, 

описуючих систему, а також стрілки (Connector) ‒ для позначення взаємодій 

між окремими змінними у моделі [131, с. 78]. Ескіз трансформації 

формується, використовуючи пропоновані складові (стрілки, коло, 

прямокутник, потік) з інтерфейсу, перетягуючи кожну із них у належне 

місце, згідно візуалізації рис. 2.8.  На математичному рівні моделі системної 

динаміки є системами кінцево-різницевих рівнянь, які узгоджуються на 

основі чисельного алгоритму інтегрування (за схемою Ейлера або Рунге-

Кутта) з постійним DT кроком [132, с. 5] (рис. 2.9) та вихідною (початковою) 

інформацією. Формування моделі за методом системної динаміки 

здійснюється за допомогою діаграм причинно-наслідкових зв’язків, а 

діаграми при цьому визначають, в яких відношеннях знаходяться між собою 

змінні і представляють собою розміщені графи [133, с. 405]. 

 

 

Рис. 2.9. Візуалізація вибору параметрів імітації згідно підходу 

Ейлера 
Джерело: сформовано на основі джерела: [138, c. 233]. 
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Графічне відображення складових у системо утворюючій програмі 

“STELLAˮ дає можливість роботизувати побудову системи рівнянь, котра 

змальовує розвиток аналізованого процесу. У ППП “STELLAˮ кінцево-

різницеві залежності (рівняння) формуються на базі поетапно аналізованих 

даних про вагу значень індивідуальних ознак. Розроблена модель функціонує 

на базі конкретних рівнянь, які відтворюють поведінку аналізованого 

процесу чи явища. Частина коду моделі презентована на рис. 2.10. 

 

Рис. 2.10. Візуалізація автоматично-побудованого коду у ППП 

“STELLAˮ для результативної ознаки PRODUCTION з вихідним 

потоком 
Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Системна модель STELLи формується завдяки імпорту необхідних 

даних про конструкцію, напрямок і темп розвитку якої ми намагатимемось 

спрогнозувати. Інтелектуальні коди (рівняння) на стадії формування моделі – 

зручні для використання, адаптації, трансформації іншими користувачами 

(науковцями). Кінцеві результати прогнозів візуалізовано у вигляді лінійних 

діаграм, табличних даних, відображено напрямок розвитку процесу та точні 

теоретичні значення факторних і результативної ознак. 

При використанні методів і моделей системної динаміки можна 

змінювати формат параметрів та використовувати різні математичні, логічні 

та інші функції, які вбудовані до STELLи в іконці  BUILTINS (рис 2 11), 

зокрема ROUND (для заокруглення виразу до цілого числа), MAX, MIN 

(максимального та мінімального значення виразів), MEAN (для 

вираховування середньої арифметичної величини), SUM (арифметичної суми 
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виразів), LOGN (розраховує натуральний логарифм виразу), DELAY 

(повертає спізнені значення за рахунок використання сталого спізнення), 

TIME (враховує зміну часу) та інші [134, с. 133]. 

 

Рис. 2.11. Плюралізм вибору функцій BUILTINS у ППП “STELLAˮ 
Джерело: сформовано на основі джерела: [138, c. 235]. 

 

Теоретично, існує багато інших факторів, котрі більш предметно 

визначають процеси модернізації сільськогосподарських підприємств. 

Більшість із них висвітлюються в структурі дисертаційного дослідження: 

обсяг державної підтримки; інституційне забезпечення;  інфраструктурне 

забезпечення;  кооперативні відносини;  технологічне оновлення основних 

засобів;  інноваційне забезпечення та ін. Більшість із цих факторних ознак, 

які, безумовно, впливають на забезпечення новітніх суспільних потреб, або 

не піддаються числовому вираженню вимірників статистичного 

спостереження, або відсутні  в показниках за досліджуваний період – 23 

роки. 
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Як бачимо, до моделювання у програмі STELLA; аналогічно як у 

Statisticа 12 вибрано 4 змінних які були найбільш статистично достовірним, в 

яких встановлена межа істотності p 0,05 (тобто лише ті змінні, в яких 

результат оцінюється як статистично достовірний) [133]. Це такі змінні як: 

середньооблікова чисельність найманих працівникі (EMPLOYEES), 

наявність енергетичних потужностей,  (ENERGY), добрива на 1 гектар 

(FERTILIZATION), капітальні інвестиції (з урахуванням інтегрального 

дефлятора), грн (INVESTMENTS) i валова продукція сільського господарства 

у постійних цінах 2010 р., вироблена у сільськогосподарських підприємствах, 

з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь  (PRODUCTION). 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Основою вивчення процесів модернізації сільськогосподарських 

підприємств є ґрунтовні науково-методологічні принципи пізнання. З-поміж 

усього комплексу методологічних підходів пізнання модернізації 

сільськогосподарських підприємств вирізняються такі: діалектика, 

матеріалізм, абстрагування, індукція і дедукція, наукоємність, еволюція 

модернізаційних змін.  

2. Атрибутом модернізації агропідприємств є така організація їхніх 

економічних відносин, яка сприяє поновленню екологічних ресурсів 

довкілля, покращенню родючості та якості ґрунтів, упровадженню 

інноваційних процесів переробки тощо. Системність у методології 

дослідження оновлення діяльності сільськогосподарських підприємств 

передбачає виокремлення та взаємоузгодження таких підсистем: економіко-

правового поля, соціального розвитку, концепцій модернізації, допоміжних 

факторів. 

3. Дослідження тенденцій модернізації сільськогосподарських 

підприємств потребує систематичного оновлення інструментарію його 

оцінки, який би синхронізував сучасні економічні процеси. Оскільки 
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виконання поставлених завдань модернізації сільськогосподарських 

підприємств неможливе без підтримки поступу економічних процесів, 

аналітичні компоненти повинні підкріплюватись методичними підходами 

оцінки екологічних, фінансово-економічних, кадрових детермінантів. 

4. Встановлено, що для аналізу економічної ефективності модернізації 

доречно використовувати такі показники, як: приріст чистого доходу на 

підприємство загалом та на 1 га, грн.; приріст виробництва кормів на 100 га 

сівозмінної площі, ц; приріст продукції сільського господарства (в постійних 

цінах) на 100 га сівозмінної площі, ц. 

5. Обґрунтування запозичення, абсорбції та подальшої адаптації 

модернізації сільськогосподарських підприємств, як специфіка неорганічного 

типу такого процесу полягає в роз’ясненні взаємодії кожної ознаки 

модернізації суспільства (ноу-хау, запозичення, раціоналізація, мобільність, 

адаптація, відновлення, демократичність) з особливостями аграрного сектору 

економіки (сезонність, ризиковість, біологічність, низько оборотність, 

землезалежність). 

6. Для оцінки впливу факторних змінних, дослідження динаміки та 

прогнозування модернізації сільськогосподарських підприємств використано 

економіко-статистичний метод. Імплементація різних пакетів прикладних 

програм, застосування методу системної динаміки уможливило здійснити 

регресійний аналіз окремих показників модернізації сільськогосподарських 

підприємств (середньооблікової чисельності найманих працівників, осіб; 

енергетичних потужностостей, кВт; внесення мінеральних добрив, кг; 

капітальних інвестицій (з урахуванням інтегрального дефлятора), грн; 

вартості продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 р., грн.), 

графічно й аналітично відобразити результати прогнозування. Зазначені 

показники уможливлюють провести ґрунтовну оцінку поточного стану, 

динамічного розвитку й ефективності модернізації сільськогосподарських 

підприємств. 



136 
 

РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА РІВНЯ І ТЕМПІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Економічна характеристика сучасного стану 

сільськогосподарських підприємств 

 

Під впливом історичної ретроспективи у свідомості більшості українців 

поняття “модернізація сільськогосподарських підприємств” асоціюється 

перш за все з осучасненням організаційно-економічних процесів діяльності 

цих суб’єктів. З огляду на ці та інші міркування, вийшла в друк праця 

відомих українських економістів-аграрників – “Організаційно-економічна 

модернізація аграрної сфериˮ [141]. Ми поділяємо таку наукову позицію, 

тому обґрунтуємо процес модернізації сільськогосподарських підприємств 

через організаційні та економічні складові. Організаційне утвердження 

агропідприємств доречно описати через модернізацію інституційних 

елементів, інвестиційно-інноваційне, кадрове забезпечення, державну 

підтримку. Обґрунтування рівня і темпів модернізації підприємств вбачаємо 

за доцільне висвітлити в таких напрямах: 

‒ економічна характеристика підприємств сільського господарства, 

оцінюючи структуру організаційно-правових форм господарювання; 

‒ динаміка і темпи здійснення процесу модернізації підприємств 

сільського господарства, аналізуючи кількісні показники діяльності 

агропідприємств у динаміці; 

‒ ефективність процесу модернізації підприємств сільського 

господарства, оцінюючи якісні показники та чинники, які впливають на їх 

формування. 

Однією із фундаментальних ознак модернізації економіки є 

наздоганяючий розвиток відсталими країнами, країнами, що розвиваються, 

економічно розвинених країн у техніко-технологічних, організаційних, 
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виробничих аспектах. Тому важливо порівнювати розвиток вітчизняних 

аграрних підприємств із відповідними структурами в провідних економічно-

розвинених країнах. Однак, перш ніж перейти до економічної 

характеристики сільськогосподарських підприємств, вважаємо доцільним 

окреслити загальну структуру сільського господарства з виділенням частки в 

ній результатів роботи агропідприємств і особливостей у сільському 

господарстві, виокремивши таким чином істотне в загальному. 

Багаті природні ресурси сільськогосподарських підприємств перестають 

бути мотивом для іноземних інвесторів в аграрний сектор економіки 

України. Ось уже три роки поспіль величина зовнішніх інвестицій в аграрний 

сектор економіки України спадає [142]. Усталені екстенсивні методи 

господарювання, притаманні українському АПК, не цікаві новому інвестору. 

Україна вичерпала ресурс розширення сільськогосподарських угідь, тому на 

міжнародній арені конкурентоспроможності аграрного сектору залишається 

єдиний шлях – змінюватися. Аграріям слід експериментувати та 

впроваджувати інновації. Опираючись на дедуктивний підхід, наведемо 

загальні показники сільськогосподарського виробництва в Україні. Як видно 

з рис. 3.1, відсоток сільського господарства в загальній структурі ВВП 

України  займає доволі питому частку (обчислено за виробничим методом). 

 

Рис. 3.1. Структура валової доданої вартості за видами економічної 

діяльності з виділеною часткою в ній сільського господарства у 2018 р., 

млрд грн 
Джерело: сформовано автором на основі [143;144; 145, с. 224]. 
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Підтвердженням є свідчення того, що в жодній із економічно-

розвинених держав (Німеччині, Франції, Нідерландах, Данії, Великобританії) 

частка сільського господарства у структурі ВВП не складає більше 2 %. Між 

іншим, цей же показник за 2018 рік в Україні зріс до 12,0 %, що показано на 

рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Частка продукції сільського господарства у структурі ВВП 

України та деяких країн Європи в 2018 р., % 
Джерело: сформовано автором на основі [146]. 
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Це при тому, що аграрний сектор економіки України виступає сьогодні 

сировинним придатком для Європи. Звісно ж ми погоджуємося з тим, що, 

виконуючи свою ґрунтовну функцію, аграрний сектор економіки 

результатами свого функціонування повинен гарантувати продовольчу 

безпеку країни. Також, з огляду на те, що Україна – аграрна країна, слід 

раціонально використовувати природні ресурси, водночас – максимально 

ефективно залучати вирощену продукцію рослинництва, здійснюючи її 

глибинну переробку, розширювати частку продукції тваринництва. Тут в 

Україні постає такий парадокс: тваринництво як галузь сільського 

господарства, яка спроможна видавати більше виручки з одиниці площі, яка, 

зрештою переважає у всіх розвинених країнах Європи як аграрна галузь, яка 

вимагає залучення технологічного, наукового потенціалу, яка здатна в рази 

збільшити обсяг виручки від реалізації продукції сільського господарства, в 

нашій державі займає тільки 22 %, рис. 3.3. 

 

 

 

Рис. 3.3. Структура виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва  у сільськогосподарських підприємствах у 2018 р., млрд 

грн 
Джерело: сформовано автором на основі [145, с. 224]. 

 

На рис. 3.4. наведено порівняння частки робочої сили у структурі 

сільського господарства розвинених в аграрному секторі країн Західної 

Європи та України. 
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Рис. 3.4. Частка робочої сили, зайнятої в сільському господарстві 

серед всього населення України та інших країн Європи у 2018 р., осіб 
Джерело: сформовано автором на основі [144]. 

 

Оскільки процес модернізації сільськогосподарських підприємств 
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Ми вважаємо такі процеси незворотними і, як показує практика, 
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процесів виробництва, розподілу, обміну, обліку. Наприклад, у 2018 році на 

експериментальній фермі у Британії вдалося виростити та зібрати врожай 

повністю без участі людей [147]. 

 

Рис. 3.5. Частка розораних земель в Україні та розвинених країнах 

Західної Європи у 2018 р., % 
Джерело: сформовано автором на основі [144]. 

 

Термін “модернізаціяˮ передбачає також пошук компромісу між 

економічною ефективністю діяльності агропідприємств та нанесенням 

екологічної шкоди довкіллю. 

Оскільки розораність земель – дотична до екологічного стану 

навколишнього середовища як можлива причина ерозії ґрунтів, їх окислення, 

вимивання гумусу й водночас цей показник є обов’язковим у класифікації 

економічної характеристики держави у Вікіпедії, ми навели також 

порівняльний рис. 3.5 з цим доволі негативним екологічним явищем 

вітчизняного довкілля. Між іншим, Україна з орною площею 33,5 млн га в 

світовому рейтингу розораності земель посіла перше місце [147]. 

Насправді, наші дикі степи колись були основою поглинання вуглецю в 

світі – набагато більшою, ніж тропічні ліси Амазонки – і їх розорювання 

мають руйнівні наслідки [148]. 

Одним із ключових  елементів модернізації сільськогосподарських 

підприємств виступає організація їх діяльності, яка обумовлена низкою 

заходів, складових концепцій, що передбачають закладення стійкої бази та 
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визначення принципів успішної роботи агроструктур. 

Питанням організації формування й утвердження діяльності 

агропідприємств приділили багато уваги у наукових працях вітчизняні 

економісти: І. Баланюк [149, c. 141-149], М. Вовк [150, с. 132-141], 

В. Галанець [151, с. 21-29], В. Цибок [152, с. 13-15], Г. Черевко [153, с. 34-

45], В. Юрчишин [154, с. 21-25]. Водночас чимало організаційних питань 

модернізації агропідприємств залишаються дискусійними і потребують 

подальших досліджень. 

Серед усіх аграрних перетворень останнім часом фундаментальною 

організаційною зміною вважається проведення земельної реформи. Наслідок 

земельної реформи ‒ перерозподіл земельних угідь між новими власниками і 

користувачами, деякі показники її результатів наведено на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Розподіл сільськогосподарських угідь між власниками і 

землекористувачами
 
України на 01.01.2018 р., тис. га  

Джерело: сформовано автором на основі [155, с. 173]. 

 

Показники діаграми презентують такі узагальнення: 

1) Якщо до 1990 р. базовими власниками і користувачами землі в 

аграрному секторі були колективні господарства (колгоспи), то, в результаті 
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дії Закону України “Про форми власностіˮ, де поряд із колективною і 

державною виникла приватна форма власності на землю та майно, указу 

Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектора економікиˮ, інших нормативних актів, які 

сприяли утвердженню земельної реформи, відбулися перерозподіл земель і 

зміна власників. Як наслідок, основними власниками сільськогосподарських 

угідь стали фізичні особи (колишні працівники колгоспів).  

2) Щодо користувачів земель, то основними господарями на землі 

сьогодні є не їх власники, а юридичні особи – сільськогосподарські 

підприємства (47,7 %), в той час, коли господарства населення обробляють 

37,8 % угідь, державні підприємства та інші власники і користувачі ‒ решта 

14,5 %. 

Показники рис. 3.6 демонструють перерозподіл земель між власниками 

й користувачами, який триває до сьогодні. Це обумовлено тим, що реформи в 

аграрній сфері досі не завершені в практичній площині, що породжує 

елементи невдоволення всіх сторін процесу й нагнітає невизначеність для 

інвестиційних проєктів. 

Наслідком змагання щодо права орендувати земельні ділянки в 

основному у господарств населення став перерозподіл земель від їх 

власників (селян ‒ фізичних осіб, приватних власників 

сільськогосподарських угідь) до господарів (здебільшого 

сільськогосподарських підприємств – юридичних осіб) з подальшим 

укрупненням розмірів ділянок агропідприємств України. Фаворитами у цій 

конкурентній боротьбі є представники фінансових угруповань (здебільшого 

власники ОПФГ ‒ господарських товариств), діяльність яких оцінюється 

неоднозначно в соціальному аспекті. Є певні перестороги, що подібні 

процеси обмежуватимуть можливості функціонування малих 

агропідприємств із невтішними наслідками для суспільства. Це вимагає 

більш детального опрацювання. 

Приклад збалансованого розв’язання окресленої проблеми в західному 
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регіоні держави засвідчує агропідприємство “Лендкомˮ. Основа 

господарювання зосереджується на рослинництві (вирощуванні зернових із 

сівозміною на технічні культури). При цьому орендуються 

сільськогосподарські угіддя не тільки у фізичних осіб, а й у неефективних, 

малорентабельних підприємств. 

Досі агропідприємству “Лендкомˮ та йому подібним за принципами 

ведення господарки вдавалося діяти за чесними правилами конкуренції щодо 

орендування. Це обумовлено малою часткою модернізованих 

сільськогосподарських підприємств у державі. З плином часу відсоток 

ефективних агропідприємств зросте, як показує закордонний досвід, а разом 

із ним ‒ можливість конфліктів. Тому важливо на нормативно-правовому 

рівні встановити непорушність правил доступу до сільськогосподарських 

угідь, керуючись результатами земельної реформи, національними 

інституціями та зарубіжним досвідом. 

Усталеність таких принципів на законодавчому рівні необхідно 

окреслити як один із визначальних аспектів модернізації демократичних 

засад господарювання в аграрній сфері. 

В Україні сформувались сільськогосподарські підприємства-

агрохолдинги. Це добре помітно з даних табл. 3.1. 

Якщо аналізувати за законом Парето “Принцип 80 на 20”, то сьогодні 

понад 86 % площ, оброблюваних агропідприємствами, опрацьовують 

підприємства з площею використовуваних земель 1000 га і більше. 

Щодо країн Західної Європи, то в їхніх підприємствах зберігається 

абсолютно інша структура землекористування (табл. 3.2). 

Аналізуючи дані табл. 3.2 та думки інших вчених з цього приводу, 

можна зробити певні узагальнення та аксіоматичні ствердження, які 

визначають відмінність стосовно вітчизняного землекористування: 

– не зважаючи на догмат про ефективність великотоварного сільського 

господарства, уряди країн Західної Європи віддають перевагу родинним 

фермам – за формою власності, та намагаються зберегти малий/середній 
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розмір фермерського господарства [156, 157]. Їхня позиція має суто 

соціально-економічне обґрунтування; 

Таблиця 3.1. 

Розподіл підприємств, які здійснювали сільськогосподарську 

діяльність за розміром сільськогосподарських угідь на 01.11.2017 р. 

 

Кількість підприємств Площа сільськогосподарських угідь 

одиниць  
у % до загальної 

кількості 
тис. га 

у % до загальної площі 

сільськогосподарських угідь 

Підприємства, що мали 

сільськогосподарські угіддя  
40735 89,4 19960,2 100,0 

у т. ч. площею, га     

до 5,0 3138 6,9 10,1 0,1 

5,1–10,0 2594 5,7 20,3 0,1 

10,1–20,0 3937 8,6 61,0 0,3 

20,1–50,0 11263 24,7 424,9 2,1 

50,1–100,0 4903 10,8 354,3 1,8 

100,1–500,0 7372 16,2 1797,1 9,0 

500,1–1000,0 2651 5,8 1891,4 9,5 

1000,1–2000,0 2481 5,4 3570,9 17,8 

2000,1–3000,0 1084 2,4 2649,2 13,3 

3000,1–4000,0 471 1,0 1635,4 8,2 

4000,1–5000,0 276 0,6 1236,1 6,2 

5000,1–7000,0 261 0,6 1526,3 7,6 

7000,1–10000,0 138 0,3 1140,1 5,7 

більше 10000,0 166 0,4 3643,1 18,3 

Підприємства, що не мали 

сільськогосподарських угідь 
4823 10,6 х х 

Джерело: сформовано автором на основі [145]. 

 

– країни EU-28 зазвичай не мають суттєвих обмежень на 

купівлю/продаж землі (включаючи іноземців), всю регуляцію 

сконцентровано в питаннях використання землі; 

– регуляцію сільського господарства спрямовано на запобігання 

утворенню великих корпоративних землеволодінь і збереженню родинного 

характеру власності; 

– дуже сильна регуляція питання землекористування, аж до примусу 
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нових власників вирощувати такі самі культури, які вирощували на цій 

ділянці до моменту придбання [158; 159; 160]; 

– сформовано захист економічних інтересів дрібних орендарів на 

противагу захисту інтересів землевласників у країнах Східної Європи [161]; 

– потужна державна програма підтримки родинних ферм у всіх без 

винятку країнах Західної Європи [162; 163; 164]; 

– родинні ферми орієнтовані на високу врожайність (productivity), а 

агропідприємства – на комерційну ефективність (за ROI). Родинні ферми 

вирощують більше одиниць продукції на 1 га, агропідприємства мають 

більший прибуток із 1 га [165]; 

– вища врожайність створює умови для більшого експортного 

потенціалу, що позитивно впливає на зовнішньоекономічний баланс і 

допомагає нагромаджувати капітал на розвиток промисловості. 

 

Таблиця 3.2. 

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. 

Відомо, що зростання концентрації виробництва є результатом 

збільшення середніх розмірів площ агропідприємств. Це приваблює 

інвесторів, однак передбачає і негативні наслідки: інвестори у вітчизняній 

агросфері не орієнтуються на тваринництво, а сконцентровуються на 
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експлуатації сільськогосподарських угідь; агрохолдинги, яким притаманна 

висока актуалізація виробництва, значна технологічна ефективність, 

зменшують у рази використання робочої сили і зайнятість. Потенційне зняття 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення зданий 

спровокувати консолідацію прав власності на землі в вузьких колах бізнес-

груп, укрупнюючи існуючі агрохолдинги і збільшуючи їх кількість. 

Це передбачає такі варіанти господарювання:  

1) спрямування діяльності сільськогосподарських підприємств як на 

рослинництво так і тваринництво з середньою площею землекористування 

20-30 га; частка продукції тваринництва превалюватиме у структурі доходу 

фірми (німецька, польська та італійська моделі землекористування); 

2) формування агрохолдингів  із середньою площею близько 100 га  та 

участю в господарському процесі рослинницьких і тваринницьких 

комплексів (французька та іспанська моделі землеволодінь); 

3) формування агрохолдингів з акцентом  на технічні культури 

(соняшник, ріпак) із потужним техніко-технологічним обладнанням, без 

подальшої переробки вирощеної продукції, з орієнтацією на експорт 

сировини та без особливої участі у галузі тваринництва; 

4) зосередження прав на користуванні сільськогосподарськими 

угіддями (на правах оренди) у незначної кількості фінансових груп із 

подальшою потенційною можливістю їх першочергового викупу, 

перепродажу або суборенди. 

З огляду на соціальний ефект та інституційні засади земельної 

реформи, для суспільства перший сценарій розвитку є найбільш 

раціональний. Проте він потребує багато фінансових ресурсів у оновлення 

матеріальної бази тваринницької галузі, а головно – тривалого часу на 

інституційні, ментальні зміни. 

Другий із вищенаведених варіантів передбачатиме формування 

агроструктур із високим рівнем технічної модернізації виробництва, 

потребуватиме менше дотаційних виплат для успішного господарювання, 
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аніж попередній, однак залучатиме до роботи в рази менше 

сільськогосподарських працівників та орієнтуватиметься на концентрацію 

активів у власності невеликої чисельності заможних людей, що не 

відображатиметься позитивно у свідомості українського суспільства. 

Третій сценарій перерозподілу сільськогосподарських угідь призведе 

до утвердження підприємств зі значним рівнем конкурентоспроможності. 

Обумовлено це тим, що сьогодні деякі види технічних культур користуються 

високим попитом у середині країни і за її межами при одночасних дешевих 

факторах виробництва: орендній платі за землю, робочій силі, родючості 

ґрунтів тощо. Інша сторона такого сценарію ‒ зникнення агроструктур із 

площею 20-50 га як рушійної сили аграрної сфери з більшою зайнятістю 

населення, недотримання сівозмін, потенційним зниженням родючості 

ґрунтів. 

Щоби вплинути на негативні агротехнічні результати, уряд прийняв 

постанову “Про затвердження нормативів співвідношення культур у 

сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонахˮ [166]. Цей 

документ у поєднанні з Земельним кодексом України є доволі змістовним і 

вдалим, оскільки в Земельному кодексі прописано вимогу до користувачів 

земель із площею більшою за 100 га – вони змушені розробляти й 

дотримуватися екологічно виправданих сівозмін. Порушення таких вимог 

супроводжуватиметься накладенням штрафів. 

Щодо питання оплати за оренду землі сільськогосподарськими 

підприємствами фізичним особам, то законодавством встановлений 

мінімальний рівень ‒ 8% від нормативної вартості сільськогосподарських 

угідь. 

Агропідприємства, як правило, варіюють відсоток оплати залежно від 

терміну, на який оформлено договір оренди. 

Так, наприклад, відоме підприємство GoodValley (колишня назва 

“Даношаˮ) на Західній Україні при укладанні договору на 10-15 років 

встановило відсоток мінімально допустимий – 8%, від 11 до 20 років – 9%, 
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від 20 до 25 років – 10% нормативної грошової оцінки землі. Встановлену 

вартість земельної ділянки легко визначити за кадастровим номером на сайті 

https://ngo.land.gov.ua. 

Хоча й присутня тенденція до зростання рівня оренди за 

сільськогосподарські угіддя, не слід вважати таку статтю витрат не 

підйомною для агропідприємств. Так, у 2018 році її частка у виручці склала 

7,5 % (табл. 3.3), що в порівнянні з економічно стійкими державами не 

вважається обтяжливим.  

Таблиця 3.3. 

Оренда землі сільськогосподарськими підприємствами України в 2017 р. 

 

Показник Україна 

Площа орендованих сільськогосподарських угідь, тис. га  17409,4 

до площі використовуваних угідь, % 95,6 

Плата за оренду, тис. грн 12784490,7 

Частка орендної плати у витратах на виробництво, % 8,3 

Витрати на виробництво продукції сільського господарства, тис. грн 154313457,8 

Орендна плата до виручки від продажу сільськогосподарської 

продукції, % 
7,5 

Чистий дохід  (виручка) від реалізації продукції сільського 

господарства і послуг, тис. грн 
169873370,6 

Джерело: сформовано автором на основі [145]. 

 

Це слугує ще одним стимулом для  зовнішніх інвестицій у нашу 

рослинницьку галузь. Така практика має як позитивні так і негативні ознаки. 

Розглядаючи те, що іноземні інвестори разом із фінансовими вливаннями 

інтегрують у вітчизняний агросектор модернізовані технології, техніку, 

організацію ведення бізнесу на зразок моделі розвитку економіки 

Китайської Народної Республіки, яка створила доволі сприятливий 

мікроклімат (перш за все закріпила це на законодавчому рівні) для 

входження виробників із різних країн світу, мотивуючись прозорими 

правилами гри та дешевою робочою силою – це має позитивний ефект. 

Цілком погоджуємось із І. Б. Яцівим, всю палітру дискусій  довкола цього 

https://ngo.land.gov.ua/
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питання слід вирішити один раз і назавжди в правовій площині [85, с. 208].  

Щодо зростання вартості оренди сільськогосподарських угідь, ми 

повністю погоджуємось із думкою першого заступника Міністра аграрної 

політики та продовольства Максима Мартинюка. За його словами, в частині 

приватних земель зростання вартості оренди гальмують наявність локальних 

монополій орендарів, відсутність вільного ринку землі та відсутність дієвих 

об’єднань власників землі, більшість з яких є громадянами похилого та дуже 

похилого віку [167]. 

Здійснено спробу порівняти ціни за оренду сільськогосподарських 

земель України та деяких країн Європейського Союзу за 2017 р. (рис. 3.7). 

 

 

Рис. 3.7. Орендна плата за 1 га ріллі в Україні  

та країнах Європи у 2017 р., євро 
Джерело: сформовано автором на основі [168; 169]. 
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Звісно ж ринкова ціна за оренду корелюється із вартістю 

сільськогосподарських угідь, яка в Україні не встановлена через мораторій на 

продаж земель сільськогосподарського призначення, а визначена тільки 

нормативно і середня в країні становила на 01.01.2017 р. 30937,85 грн, що 

склало близько 1300 євро за 1 гектар. При цьому середня орендна плата в 

Україні за гектар сільськогосподарської землі сягнула в 2017 р. 1369 грн 

[168]. 

Зіставлення цін на сільськогосподарські угіддя між Україною та тими 

країнами Європейського Союзу, дані яких висвітлює Євростат, наведено на 

рис. 3.8. 

 

 

 

Рис. 3.8. Ціни за 1 га ріллі в Україні та деяких країнах Європи у 

2017 р., тис. євро 
Джерело: сформовано автором на основі [168; 169]. 
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Порівнюючи відношення між орендною платою та вартістю ріллі, 

зауважимо, що в Україні 3,5 % показник буде близьким до таких країн як 

Данія, Франція, Угорщина, що є більш правдоподібним, порівняно з іншими 

карликовими країнами, такими як Люксембург, Нідерланди, де невеликі 

площі земель, і величина орендної плати  складає 1-1,5 % від ринкової 

вартості угідь. 

Можна по-різному аналізувати результативність діяльності 

агропідприємств. Ми вважаємо за доцільне визначити спершу частку 

кожного виду продукції в загальній вартості продукції, виробленої 

сільськогосподарськими підприємствами, і більш детально проаналізувати 

саме ті види, які формують питому вагу, тобто фундаментально визначають 

сьогодні вартість продукції аграрного сектору економіки. 

 Якщо у статистичному збірнику сільського господарства перелік видів 

продукції рослинного і тваринного походження складає 37 найменувань,  то 

10 із них формують 90,2% вартості продукції, виробленої 

сільськогосподарськими підприємствами у 2017 році. Наведемо їх перелік за 

ієрархією [170]: 

1) Соняшник (23,6 %); 

2) Пшениця всього (19,1 %); 

3) Кукурудза на зерно (19,1 %); 

4) Соя (9,0 %); 

5) Молоко (4,8 %); 

6) Ячмінь всього (3,9 %); 

7) Свині на м’ясо (3,5 %); 

8) Ріпак (3,2 %); 

9)  Яйця (2,8 %); 

10) ВРХ (1,2 %). 

В сумі ці десять пунктів формують 90,2 % вартості виробленої продукції 

агропідприємствами. При чому, шість із них, які віднесені до рослинницької 
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галузі (соняшник, пшениця всього, кукурудза на зерно, соя, ячмінь всього, 

ріпак) – 78 %, решта – продукція тваринництва (молоко, свині на м’ясо, яйця, 

ВРХ) – лише 12,3 %. 

Звісно ж у розвинених європейських країнах немає такого значного 

базового ресурсу для циклічного розвитку аграрного сектору економіки, 

однак, як показує практика, модернізація сільського господарства залежить 

не стільки від наявності ресурсного забезпечення чорноземами, іншими 

масивами сільськогосподарських угідь, скільки від технічного й 

технологічного оснащення аграрної сфери. Ми є свідками того, що ці 

оснащення активно залучаються не лише в рослинництві (чого доволі багато 

і в Україні сьогодні), а й у тваринництві, визначаючи таким чином питому 

вагу доходів аграрного сектору економіки. Свідченням цього виступають 

Нідерланди, які в десятки разів поступаються Україні за площею 

сільськогосподарських угідь, тим не менше, в вартісному вираженні доходу, 

отриманого від діяльності сільськогосподарських підприємств, мають 

відчутну перевагу над вітчизняним агросектором. Тобто ні земельні ресурси, 

ні техніко-технологічні ноу-хау в рослинництві не є визначальними 

факторами успішного розвитку агросфери в Нідерландах, а саме 

тваринницька галузь з її технікою, цифровими технологіями. Це ж стосується 

Франції, Німеччини, Данії, Польщі, Іспанії та інших аграрно-розвинених 

держав.  

Доволі схожою до України з-поміж усіх європейських держав за 

чисельністю населення, площею сільськогосподарських угідь, кліматичними 

умовами виступає Франція. Для прикладу, тваринництво Франції дає біля 

70% вартості продукції сільського господарства, у структурі тваринництва 

переважає м’ясо-молочне тваринництво, свинарство і вівчарство, основним 

традиційно є розведення великої рогатої худоби, спеціалізовані свинарство і 

птахівництво стали розвиватися порівняно недавно, м’яса виробляють по 110 

кг на кожного жителя, значним є також виробництво молока [171]. Тому 

неодмінно, окрім визначальних видів продукції у структурі доходу 
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вітчизняних агропідприємств, будемо аналізувати м’ясо-молочне 

тваринництво, свинарство і птахівництво.  

Роль і місце в масштабі Європейського Союзу, Європи, світу 

українських сільськогосподарських угідь, ріллі добре видно з даних табл. 3.4.  

 

Таблиця 3.4 

 

Порівняльна характеристика площ сільськогосподарських угідь 

України та інших частин світу, станом на 01.01.2017 р. 

 

Показники Україна 
Європейський 

союз 
Європа Світ 

Площа сільськогосподарських 

угідь, млн. га 
41,5 177,7 474,8 4868,3 

Площа ріллі, млн. га 32,5 115,7 277,8 1346,2 

Частка орендованих земель 

сільськогосподарськими 

підприємствами, % 

97,2 53,1 62,7 … 

Площа сільськогосподарських 

угідь на одного жителя, га 
0,9 0,4 0,6 0,6 

Ціна за 1 га земель 

сільськогосподарського 

призначення, тис. дол. США 

2,0* 3,7 7,2 … 

* орієнтовна вартість 1 га сільськогосподарських угідь, обчислена науковцями інституту аграрної 

економіки – Ходаківською, базуючись на середній орендній платі по Україні. 

Джерело: сформовано автором на основі [168; 169]. 

 

З таблиці видно, що в Україні зосереджено майже чверть 

сільськогосподарських угідь, якими володіє Європейський Союз, десята 

частина, порівнюючи з Європою, та відсоток світових запасів. Процес 

орендування сільськогосподарських угідь активно відбувається також у 

країнах Європейського Союзу, Східній та Центральній Європі, однак 

меншою мірою, аніж в Україні. Після зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення існують переконання, що серед 

використовуваних земель агропідприємствами частка орендованих земель 

зменшиться, а частка власних – зросте. 

Щодо ціни на землі сільськогосподарського призначення, то відомо, що 
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її формує попит. Це добре видно серед країн Європейського Союзу. Між 

іншим, зростання попиту на сільськогосподарські угіддя в тій чи іншій країні 

формується не тільки під впливом масштабів країни, а також тим фактором, 

чи буде в конкретній місцевості, наприклад, районі конкуренція серед 

бажаючих купити землю. В цьому плані існує певного роду кореляція: в тих 

країнах, де утвердились агрохолдинги, ціни на сільськогосподарські землі 

нижчі (Франція, Іспанія), порівняно з тими, де застановилися дрібні та 

середні фермери (Німеччина, Італія). Це обумовлено тим, що фермерські 

господарства більш чисельні, аніж агрохолдинги, і частіше формують 

конкурентне середовище довкола земельних ділянок, які власники бажають 

продати, в той час коли агрохолдери часто виступають чи не єдиними 

користувачами сільськогосподарських угідь в окрузі, створюючи не 

конкурентне, а монопольне середовище. 

Доволі цікавим є порівняння площ сільськогосподарських угідь на одну 

особу в поєднанні з продуктивністю праці в різних країнах (рис. 3.9.).  

З рис. 3.9 чітко видно, що кількість гектарів, оброблюваних 

працівником на сільськогосподарських підприємствах України, не викликає 

великого резонансу, оскільки порівняно з провідними європейськими 

країнами коливається з різницею в +- 2 рази. Однак, кричущою є відмінність 

у продуктивності праці, адже обсяг виробництва на одну особу, зайняту в 

агропідприємствах України, найменший, і подекуди відстає в 20 раз, 

наприклад, порівнюючи з Францією, Німеччиною, Швецією. 

Ми прагнули дослідити діяльність агропідприємств розвинених країн і 

порівняти їх дані з показниками роботи сільськогосподарських підприємств 

України.  

Для аналізу нам цікаві такі країни як Франція, Іспанія, Німеччина, 

Великобританія, Польща, Італія, оскільки вони є лідерами за обсягом площ 

використовуваних сільськогосподарських земель та вартістю випущеної 

продукції аграрного сектору серед усіх держав Західної Європи (рис. 3.10-

3.11). 
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Рис. 3.9. Площа угідь та обсяг виробництва на одного працівника 

сільськогосподарського підприємства у 2017 р. 
Джерело: сформовано автором на основі [169; 145]. 

 

Перепоною є те, що базові результативні показники, зокрема 

урожайність, приріст продукції тваринництва, продуктивність праці, не 

подаються окремо для сільськогосподарських підприємств. 

Поділ на правові форми господарювання в Євростаті дещо 

відрізняється від вітчизняного. Для прикладу, Євростат пропонує такий поділ 

правових форм господарювання: 

– фізичні особи (зокрема, фізичні особи, які спожили понад 50% 

вирощеної сільськогосподарської продукції); 

– юридичні особи; 
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– групи холдингу  [169]. 

Якщо в Україні поділ згідно з класифікацією правової форми власників 

та користувачів у аграрному секторі на юридичних та фізичних осіб – це 

поділ на господарства населення (більшість з яких самостійно споживають 

вирощену продукцію) та сільськогосподарські підприємства, то методика 

такого поділу  в Євростаті дещо відрізняється. Ці припущення викликані тим, 

що випуск валової продукції в більшості європейських країн здійснюється 

їхніми фізичними особами (рис.3.11). 

 

 

Рис. 3.10. Частка господарств у структурі сільськогосподарських 

одиниць країн Європи, які спожили понад 50% вирощеної 

сільськогосподарської продукції у 2017 р., % 
Джерело: сформовано автором на основі [169; 145]. 
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З огляду на це, вважаємо: 

1) звичні для України господарства населення за своєю суттю 

відповідають лише тій частині фізичних осіб згідно з поділом Євростату, яка 

споживає більше 50% вирощеної продукції; 

2) звичні для України сільськогосподарські підприємства за своєю 

суттю відповідають сукупності таких категорій Євростату: 

– частині фізичних осіб, які реалізують більшість вирощеної та 

виробленої продукції аграрного сектору; 

– юридичним особам; – групам холдингу. 

 

Рис. 3.11. Частка фізичних осіб в сільському господарстві країн 

Європи, згідно з поділом правової форми Євростату,  

у стандартному виході 2017 р., % 
Джерело: сформовано автором на основі [169]. 
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Модернізація  сільськогосподарських підприємств повинна 

розглядатися не лише як оновлення техніко-технологічних агрегатів, а й 

утвердження виробничих, організаційних, інституційних аспектів роботи, які 

в комплексі передбачають одержання синергічного ефекту в результатах 

діяльності. 

Проблемам модернізації інституційних факторів модернізації 

сільськогосподарських підприємств загалом приділили увагу такі вчені як 

В. Геєць, М. Лендєл, Є. Борщук, Ю. Стельмащук, В. Савченко та інші. Однак 

питання організаційних, логістичних, виробничих аспектів модернізації 

сільськогосподарських підприємств в аграрному секторі економіки 

потребують поглибленого дослідження. 

Аналіз модернізації агропідприємств, зокрема їх економічних показників 

функціонування, потребує дослідження виробництва продукції в розрізі 

галузей сільського господарства, областей України та за основними їх 

видами, що впливає на фінансову результативність роботи й ефективність 

осучаснення. 

У структурі загальнодержавної модернізації агропідприємств для нас 

важливим є визначення частки і потенціалу рідного Прикарпаття, оскільки 

більшість досліджень та впроваджень здійснювалось саме в Івано-

Франківській області. 

Оцінюючи статистичні показники табл. 3.5. та низки додаткових 

факторів, слід здійснити певні узагальнення, виділити істотні відмінності 

ресурсного потенціалу як в Україні загалом так і її окремої частини, 

наприклад, Івано-Франківської області. 

1. В Івано-Франківській області наявні базові ресурси, необхідні для 

результативного функціонування сільськогосподарських підприємств та 

проведення їх модернізації. Загалом це земельні ресурси, людський 

потенціал, інфраструктурне, інвестиційно-інноваційне забезпечення, 

державна підтримка. Сьогодні в Івано-Франківській області господарює 848 

агропідприємств (2 %) серед чисельності сільськогосподарських підприємств 
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України при 1 % зайнятих угідь. Однак якісні показники вищезгаданих 

ресурсних елементів не є високими, хоча і виступають фундаментом для 

модернізації зазначеної галузі.  

Таблиця 3.5 

 

Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств 

в Україні  на 01.01.2019р. 

 

Показники Україна 

Івано-

Франків-

ська 

область 

Кількість сільськогосподарських підприємств, од. 49208 848 

Наявність сільськогосподарських земель, тис. га 20005,2 197,1 

Вартість основних засобів сільськогосподарських 

підприємств, млн грн 
264859 … 

Чисельність найманих працівників у підприємствах, 

установах організаціях за видом економічної діяльності 

“cільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із 

ними послугˮ, тис. осіб. 

497,8 8,0 

Кількість сільських населених пунктів, од. 28378 765 

Частка сільського населення, % 30,6 55,8 

Дохід населення в розрахунку на 1 особу, грн /за місяць 9720,2 10825,6 

Рівень безробіття, % 2,1 1,9 

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві, 

грн 
7166 7250 

Виробництво продукції сільського господарства, млн грн 269408,1 6108,2 

Виробництво продукції сільськогосподарськими 

підприємствами, млн грн 
158306,5 2081,7 

Експорт сільськогосподарської та продовольчої продукції, 

дол. США 
47339935,2 871738,5 

Коефіцієнт покриття експорту імпортом, % 0,9 1,2 

Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га 1997,4
*
 125,7 

* За даними Міністерства екології та природних ресурсів України з урахуванням тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 

операції. 

Джерело: сформовано автором на основі [171; 145; 172]. 
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2. Ще одна специфіка обумовлена потребою забезпечення 

модернізованого функціонування і сталого розвитку сільських населених 

пунктів. Викликано це насамперед тим, що в Івано-Франківській області 

зосереджено 765 населених пунктів (близько 3% всеукраїнського рівня), де 

мешкає 57 % сільського населення, при середньо державному рівні ‒ 31 %. 

Постає необхідність модернізації сіл, їх інфраструктурного забезпечення 

через призму вдосконалення ефективного функціонування фундаментального 

виробництва ‒ аграрного. 

3. Наступна передумова, яка переплітається з попередньою ‒ 

досліджувана область характеризується відносно низьким економічним 

рівнем доходу населення. У середньому дохід на одного члена 

домогосподарства складає 43302 грн, що займає 95% від рівня середнього у 

країні. В результаті ‒ слід модернізувати інфраструктуру, даючи можливість 

збільшувати грошові та не грошові доходи на Прикарпатті. Перелічені 

чинники в тандемі з наявним безробіттям (1,9 % в Івано-Франківській 

області, 2,1 % по Україні в цілому) і низькооплачуваною робочою силою 

(оплата праці в сільському господарстві на Прикарпатті становить 96% від 

середньої по країні) виступають вагомими стимулами інвестиційної 

привабливості аграрного сектору економіки. 

4. Сільськогосподарські підприємства Івано-Франківщини для 

інвесторів є привабливими в плані відносно високої ресурсовіддачі. Для 

прикладу, в області зосереджено 1% сільськогосподарських угідь, 

виробляється продукції 2,3 % від загальнодержавного рівня. 

5. Івано-Франківська область характеризується розвиненими 

експортно-імпортними відносинами. Отож, у 2018 р. експорт від  

агропродовольчої продукції склав 1,3 %. Важливим є те, що для Прикарпаття 

притаманний показник покриття імпорту експортом – 1,2. Це обумовлено 

вигідним територіальним розміщенням підприємств до кордонів. 

6. Фундаментальним чинником утвердження сільського господарства 

на досліджуваній території є розвиток сільського туризму. Івано-Франківська 
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область зосереджує 6,3% площі земель природно-заповідного фонду. Висока 

зацікавленість останнім часом до туристичних маршрутів стає додатковим 

заробітком для підсобних господарств, готельно-ресторанного сектору, 

рітейлу.  Свідченням підтримки туризму зі сторони державної влади є те, що 

27 липня 2019 р. Президент України підписав указ № 543/2019 “Про розвиток 

регіону українських Карпатˮ. 

Детальне обґрунтування ситуації щодо виробництва валової продукції 

як в цілому в країні так і в окремій її області  наведено в табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 

 

Виробництво продукції сільського господарства  

в Україні у 2018 р. 

 

Показники Україна 

Івано-

Франківська 

область 

Виробництво продукції усіма категоріями господарств, 

зокрема: 
269408,1 6108,2 

– продукції рослинництва 198658,1 3243,5 

– продукції тваринництва 70750,0 2864,7 

Виробництво продукції сільськогосподарськими 

підприємствами, зокрема: 
158306,5 2081,7 

– продукції рослинництва 124719,0 1216,7 

– продукції тваринництва 33587,5 865,0 

Виробництво продукції господарствами населення, зокрема: 111101,6 4026,5 

– продукції рослинництва 73939,1 2026,8 

– продукції тваринництва 37162,5 1999,7 
Джерело: сформовано автором на основі [145]. 

 

Показники таблиці 3.6 демонструють, що у 2018 році в Україні продукції 

тваринництва вироблено 26,3 %, при цьому на Прикарпатті ‒ більша частка: 

46,9 %. Сільськогосподарські підприємства області вирощують 41,6 % 

продукції тваринництва, в той час як агропідприємства України вдвічі менше 

‒ 21,2 %. 

В Івано-Франківській області домогосподарства виробляють 3,6 % 



163 
 

валової продукції від усіх господарств населення країни. Причому продукції 

тваринницької галузі ‒ 49,7 %, коли на загальнодержавному рівні ‒ лише 

33,5 %. 

Такі результати свідчать, що Івано-Франківщина, володіючи 1,5 % 

сільськогосподарських угідь країни, виробляє сільськогосподарської 

продукції у загальнодержавному масштабі 2,3 % і 4,04 % ‒ продукції 

тваринництва. Аграрні підприємства Прикарпаття виробляють 1,3 % валової 

продукції сільського господарства країни. Це демонструє позитивні 

результати роботи аграрного сектору області з певним відставання 

сільськогосподарських підприємств. Така перевага у розвитку тваринницької 

галузі  обумовлена природними особливостями Прикарпаття, зокрема 

гористістю місцевості. 

Сільськогосподарські угіддя є визначальним засобом виробництва в 

аграрному секторі економіки. Серед усіх країн Європи Україна домінує за 

обсягом площ сільськогосподарських угідь, що добре видно з рис. 3.12.  

Незважаючи на те, що загалом для порівняння нас цікавлять дані 

перших шести країн із цього рисунку, ми свідомо провели вибірку всіх країн 

Європи, яку пропонує Євростат, щоб продемонструвати, з одного боку, 

потенціал, а з іншого – нераціональне використання ресурсів, здібностей та 

надбань, дарованих природою, чим вміло оперують інші. Таким чином, 

наявні сільськогосподарські угіддя в Україні перевищують обсяги Франції на 

49,3 %, Іспанії – на 79 %, Німеччини, Великобританії – в 2,5 рази, Польщі – в 

2,9 рази, Італії – в 3,3 рази тощо.  

Оскільки ці шість країн Європи є лідерами за обсягами 

використовуваних сільськогосподарських земель, цілком логічно, що вони 

займають топові позиції щодо обсягів випуску продукції, щоправда дещо в 

іншій послідовності, адже рівень модернізації галузі рослинництва, а тим 

більше тваринництва – різний (рис. 3.13). 

Залучення новітніх технологій, вдала організація виробництва, 

застосування сучасної техніки, використання інноваційних розробок та 
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поєднання цих чинників значною мірою вплинули на багаторазове 

випередження у стандартному випуску продукції сільського господарства 

розвинених країн Європи, порівняно з Україною, незважаючи на потенціал 

сільськогосподарських угідь, яким вона володіє. Таким чином, у вартісному 

вираженні, Україна виготовляє продукції сільського господарства менше 

порівняно з Польщею – у 2,9 рази, Великобританією – у 3 рази, Іспанією – 

4,5 рази, Німеччиною – 5,7 рази, Італією – 8,58 рази, Францією – 7,1 рази.  

 

Рис. 3.12. Площа сільськогосподарських угідь України та інших 

країн Європи станом на 01.01.2017 р., га 
Джерело: сформовано автором на основі [169]. 
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Якщо здійснити порівняння площ і випуску продукції з рисунків 3.12 

та 3.13 України та Нідерландів, то Нідерланди виготовляють продукції в 

розрахунку на один гектар в 61 раз більше, ніж Україна. 

 

 
Рис. 3.13. Стандартний випуск продукції сільського господарства 

України та інших країн Європи у 2017 р., євро 
Джерело: сформовано автором на основі [169]. 
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підкреслюється також чималою часткою зайнятого населення в цій сфері, що 

так само вирізняє нашу державу на фоні розвинених країн Європи. 

Аналізуючи дані табл. 3.7, ми спостерігаємо значні відмінності. 

 

Таблиця 3.7 

Вирощування сільськогосподарських культур у сільськогосподарських 

підприємствах України та інших країн Європи у 2017 р. 
 

Країни Соняшник Пшениця Кукурудза Соя Ячмінь Ріпак 

Валовий збір, тис. т 

Німеччина 35,5 20263,5 3344,3 58,7 9583,6 3677,2 

Іспанія 934,4 8376,1 3541,8 4,4 9412,2 197,0 

Франція 1247,9 35378,2 12515,1 400,3 11062,1 4945,6 

Італія 250,5 7104,7 6226,3 1186,4 1084,8 39,7 

Польща 9,2 9637,6 3792,1 10,4 2991,6 2087,4 

Велика Британія 0,0 … 32,4 0,0 6543,7 2074,0 

Україна  12193,6 19495,1 30706,1 4102,1 4233,4 2720,9 

Зібрана площа, тис. га 

Німеччина 19,5 3036,3 410,9 24,1 1662,0 1228,3 

Іспанія 688,4 2063,2 326,6 1,4 2562,2 86,8 

Франція 552,6 5229,6 1423,9 153,7 1767,9 1615,5 

Італія 103,8 1821,7 614,3 326,5 260,1 14,4 

Польща 5,6 2417,2 645,4 5,4 975,7 845,1 

Велика Британія 0,0 … 7,2 0,0 1156,9 601,0 

Україна 5068,7 5073,2 3528,4 1554,4 1309,5 1025,5 

Середній збір у розрахунку на одну особу, кг 

Німеччина 0,4 244,8 40,4 0,7 115,8 44,4 

Іспанія 20,0 179,5 75,9 0,1 201,7 4,2 

Франція 18,7 528,6 187,0 6,0 165,3 73,9 

Італія 4,1 117,5 102,9 19,6 17,9 0,7 

Польща 0,2 253,8 99,9 0,3 78,8 55,0 

Велика Британія 0,0 … 0,5 0,0 98,7 31,3 

Україна 290,6 464,7 731,9 97,8 100,9 64,9 

Джерело: сформовано автором на основі [169; 145; 171; 172; 173, с. 30-48]. 

 

По-перше, помічаємо, що агропідприємства в Україні не просто 

вирощують багато соняшнику, який вважається виснажливим для 

сільськогосподарських угідь, але й вирощують його в десяток раз більше ніж 

будь-яка інша держава із перелічених у таблиці.  

По-друге, володіючи інформацією, що сільськогосподарські 
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підприємства обробляють 20,5 млн. га угідь, ми помічаємо, що сума площ під 

соняшником, пшеницею, кукурудзою, соєю, ячменем та ріпаком займає 

85,7 % використовуваних агропідприємствами угідь, чого не спостерігається 

в жодній із порівнюваних країн. Дивує те, що сума площ 

сільськогосподарських угідь, проаналізованих у табл. 3.5, в інших країнах 

займає доволі низьку частку. Таким чином, цей показник складає в Німеччині 

– 38,5 %, Іспанії – 24,7 %, Франції – 38,6 %, Італії – 10,5 %, Польщі – 34,0 %, 

Великій Британії – 10,6 %. Агровиробники України в рази перевищують по 

вирощуванню кукурудзи та сої підприємства кожної із порівнюваних держав. 

Отже, структура виробництва у вітчизняних сільськогосподарських 

підприємствах дещо однобока, зорієнтована на експорт продукції 

рослинництва і водночас не звертається увага на деградацію ґрунтів, 

витримку сівозмін, необхідність поєднання рослинницької і тваринницької 

галузей, екологічні норми тощо. 

Превалювання рослинницької галузі у валовому виробництві 

агропродукції, вузький спектр сільськогосподарських культур, які 

вирощуються на великих площах угідь, наштовхнули нас на думку 

проаналізувати структуру посівних площ сільськогосподарських угідь 

агропідприємств у розвинених країнах Європи та виокремити відмінності у 

структурі використовуваних угідь вітчизняних агропідприємств, про що 

йтиметься в наступних параграфах. 

У табл. 3.8 зазначено показники урожайності основних 

сільськогосподарських культур у вітчизняних підприємствах та деяких 

країнах Європейського союзу. Урожайність віддзеркалює технологічну 

ефективність виробництва і її величину можна асоціювати як один із 

наслідків технологічного оновлення  в рослинництві. Зазначені дані 

означають, що агропідприємства України набули в цьому напрямі значних 

досягнень. Для прикладу, вони мають кращі результати врожайності аніж з 

сільськогосподарські підприємства Польщі за більшістю із агрокультур. 

Однак, більш сучасні, фондоозброєні, фондомісті підприємства Франції та 
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Німеччини мають помітно кращу врожайність пшениці, ячменю, ріпаку. Як 

висновок, можна стверджувати, що вітчизняні агровиробники задіяли не весь 

потенціал, сильні сторони й свої переваги, зовнішні інноваційні розробки для 

техніко-технологічного осучаснення в рослинницькій галузі.    

 

Таблиця 3.8 

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 [169; 145; 171; 172; 173, с. 30-48]. 

 

Важливим є аналіз стану тваринницької галузі. Більш детальні 

показники що до цього містяться в табл. 3.9. Як показують статистичні дані, 

агропідприємства України не експортують продукції тваринництва в обсягах 

більш ніж 10-15 % від її виробітку, переважну частку реалізують у межах 

країни. 

Водночас, порівнюючи виробіток м’ясо-молочної продукції на одну 

особу в Німеччині, Франції, Італії, можна стверджувати, що в нашій державі 

молока виробляється агропідприємствами у 3-4 рази менше, свинини – у 3-15 

раз, яловичини та телятини – у 6-10 раз, м’яса птиці – у 1,2-1,6 рази. 

Отож, зняття мораторію на землю – не принципове питання розвитку 

економіки. Набагато важливіше, яку структуру сільського господарства буде 

створено після його зняття. 

Залежно від вибору моделі сільського господарства розвиток України 

може відбуватися одним із двох способів із різними наслідками. 
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Таблиця 3.9 

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва 

сільськогосподарськими підприємствами України  

та інших країн за 2017 р.* 

 

Країни Молоко Свинина 
Яловичина та 

телятина 
М’ясо птиці 

Валовий виробіток, тис. т 

Німеччина 32490,94 2182,00 1102,00 1572,00 

Іспанія 720,80 4530,00 669,01 1636,80 

Франція 24543,37 5344,00 1460,00 1732,00 

Італія 11944,45 1471,00 809,22 1285,00 

Польща 11945,62 2082,00 564,72 2545,10 

Велика Британія 15188,10 927,00 922,70 1957,80 

Україна* 2755,50 359,80 87,70 1084,60 

Середній виробіток у розрахунку на одну особу, кг 

Німеччина 392,4 26,4 13,3 19,0 

Іспанія 15,4 97,1 14,3 19,8 

Франція 366,7 114,5 21,8 20,9 

Італія 197,5 31,5 13,4 15,5 

Польща 314,6 44,6 14,9 30,7 

Румунія 56,8 7,8 2,6 5,5 

Великобританія 229,2 19,9 13,9 23,6 

Україна 65,7 7,7 2,1 13,1 

*Джерело: сформовано автором на основі [169; 170; 171; 172; 174; с. 27-36]. 

 

“Шлях Румунії та  олгарії (агрохолдинги та агропідприємства)ˮ: 

– поточна вартість гектара землі становить приблизно 1 500 дол. США; 

– після скасування мораторію вона принципово не зміниться і буде на 

середньому рівні країн Східної Європи з аналогічною структурою сільського 

господарства, а це в кілька разів менше за вартість землі у Польщі; 

– стала врожайність не призведе до якісного підвищення експорту, а 

купівля агрохолдингами іноземної техніки та обладнання ще більше 

підриватиме платіжний баланс; 

– для інвестицій у переробку будуть доступні менші обсяги капіталу, а 

отже, більшість нашого експорту й надалі становитиме сировина; 

– стагнація економіки; 

– висока механізація праці перетворить мешканців сіл на “зайвих 
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людейˮ;  

 – агрохолдинги не зможуть забезпечити стільки робочих місць, як 

родинна ферма [157]. 

“Шлях Польщі, Італії, Німеччини (родинні ферми)ˮ: 

– зростання врожайності збільшить експорт сільськогосподарської 

продукції; 

– приватний капітал замість купівлі потужних тракторів інвестуватиме 

у переробку сировини й експортуватиме харчові продукти, що дасть ще 

більше експортних надходжень; 

– і найголовніше – у країні сформується багатомільйонний клас 

дрібних незалежних власників, які стануть надійним заслоном політичним 

популістам; 

– створення передумов для росту переробної промисловості. 

Керуючись досвідом економічно-розвинутих країн Європи, 

вітчизняними інституційними засадами, дотриманням екологічних норм, 

варто звернути увагу на дестабілізуючі структурні перекоси у вітчизняному 

аграрному виробництві й імплементувати чимало позитивних прикладів для 

функціонування українських сільськогосподарських підприємств.  

 

 

3.2. Динаміка і темпи здійснення процесу модернізації 

сільськогосподарських підприємств 

 

Осучаснення діяльності сільськогосподарських підприємств потребує 

аналізу ретроспективи їх розвитку, визначення динамічних змін 

функціонування. Забезпечення процесу модернізації агропідприємств у 

розвинених країнах Західної Європи знаменується передусім такими 

показниками як диджиталізація сільського господарства, роботизація АПК, 

зростання частки органічної продукції, оновлення основних засобів, 

технологічні інновації. Ці показники є результативними, однак вихідними 
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(факторними) ознаками, які формують модернізацію – орендні відносини, 

наявність тракторів і сільськогосподарських машин, внесення органічних 

добрив, проведення меліоративних робіт, динаміка впливу господарської 

діяльності на довкілля. Оскільки ці процеси є фундаментальними для 

осучаснення діяльності сільськогосподарських підприємств, важливо 

порівнювати результати функціонування українських господарств із 

аналогами країн Західної Європи, які хоч і не є мірилом досконалості, однак 

більш модернізовані за вітчизняні. Велич і потенціал сільського господарства 

України на фоні інших економічно й аграрно-розвинених держав Західної 

Європи споглядаємо, аналізуючи з дод. Б площі сільськогосподарських угідь 

України та інших країн. Досліджуючи сільськогосподарські підприємства 

України, зазначимо, що вони використовують половину цих площ, і така 

динаміка є усталеною, зберігається протягом тривалого часу (табл. 3.9).  

 

Таблиця 3.9 

Тенденції модернізації кількості і розмірів  

сільськогосподарських підприємств за 2000-2017 рр. 
 

Роки 

Наявність 

сільськогосподарських угідь, 

тис. га 

Кількість 

агропідприємств, од 

Середній розмір 

підприємства, га 

2009 21418,7 57152 374,8 

2010 21585,9 56493 382,1 

2011 21570,6 56133 384,3 

2012 21914,2 55866 392,3 

2013 21800,1 49046 444,5 

2014 21529,8 46199 466,0 

2015 19922,7 45379 439,0 

2016 19821,2 47697 415,6 

2017 19960,2 45558 438,1 

Джерело: сформовано автором на основі [145, 39-48]. 

 

Динамічні зміни породжують процеси утвердження економічно стійких 

агропідприємств із плавним зростанням їх середніх розмірів. За останні 9 

років середня площа сільськогосподарських угідь в їх обробітку зросла на 

17%. Таке незначне укрупнення видається нормальним економічним 

процесом, зокрема і для порівнюваних країн – Франції, Іспанії, Німеччини, 
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Польщі, Італії. Однак ненормальним вважаємо той факт, що 

сільськогосподарські підприємства України з площею до 100 га обробляють 

тільки 4,4 % земель (табл. 3.1), в той час, коли у Франції цей показник 

складає 42,3%, у Німеччині – 44,9 %, Португалії – 37,2%. 

Тобто, в Україні сформувались і утвердились олігополісти-

агрохолдинги, розділивши між собою орендовану у селян землю (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

Динаміка оренди землі  

сільськогосподарськими підприємствами України за 2008-2017 рр. 
 

Роки 

Показники 

Площа 

орендованих 

угідь, тис. га  

Частка орендованих 

сільськогосподарсь-

ких угідь у структурі 

використовуваних, % 

Плата 

за 

оренду 

1 га 

угідь, 

грн 

Частка 

орендної 

плати у 

витратах на 

основне 

виробництво,

 %  

Чистий 

дохід 

(виручка) 

від 

реалізації 

сільськогос-

подарської 

продукції, 

млн грн 

Орендна 

плата до 

виручки від 

продажу 

сільськогос-

подарської 

продукції, % 

2008 17105,2 94,2 184,6 5,7 46166,5 6,8 

2009 17504,4 98 249 6,2 40012,6 6,5 

2010 17500,3 94,8 300,5 7 73133,3 7,2 

2011 17467,1 94,6 364,5 6,4 93680,2 6,8 

2012 17529,1 94,7 556,7 7,9 118892,4 8,2 

2013 17746,2 94,9 636,3 12,3 117443,6 9,6 

2014 17409,4 95,6 734,3 8,3 162514,2 7,9 

2015 16984,4 95,8 1074,2 8,8 279759,9 6,5 

2016 16642,7 96,2 1570,9 10,3 276406,7 9,5 

2017 15895,8 95,6 1093,4 8,9 287440,5 8,1 

Джерело: сформовано автором на основі [145; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184]. 

 

Практично вся земля, оброблювана підприємствами, – орендована у 

селян-власників. У результаті аграрної реформи, процесів роздержавлення і 

приватизації власниками землі стали селяни, однак господарями на більшій її 

половині – сільськогосподарські підприємства. 

Таке становище сформулювалось у 2000 роках та утвердилося, і, як 

демонструє динаміка із табл. 3.10, протягом останніх 10 років практично не 
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змінилося. Через інфляційні процеси, підвищення мінімального відсотка від 

нормативної вартості за оренду сільськогосподарських угідь орендна плата 

зросла у 8,5 рази, що водночас обтяжило протягом 10 років витрати на 

основне виробництво на додаткові 4,6 % та виручку від продажу 

сільськогосподарської продукції на додаткові 2,2 %. Для прикладу, в країнах 

Європи орендні відносини – поширене явище, однак там орендується близько 

половини оброблюваних підприємствами сільськогосподарських угідь, а 

орендна плата може сягати до третини вартості врожаю. Вважаємо, що 

частка власних земель після зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення неодмінно зросте. Величина орендної 

плати, а також вартість землі зростатиме при умові збільшення здорової 

конкуренції: появи нових – сусідніх суб’єктів господарювання, бажаючих 

орендувати угіддя, чому завзято чинитимуть опір олігополісти-агрохолдери. 

Виробництво агропродукції корелюється з обсягом споживання, 

експорту сільськогосподарських товарів. Задля модернізації 

сільськогосподарських підприємств, зростання в них обсягів виробництва 

необхідно змінювати структуру посівів, збільшувати частку тваринницької 

галузі та імплементувати інноваційні технології. Як бачимо з табл. 3.11, 

протягом останніх дев’яти років виробництво продукції сільського 

господарства зросло на 46 в.п., у тому числі рослинництва – на 52 в.п., 

тваринництва – на 28 в.п. 

Ця позитивна динаміка викликана поетапним впровадженням нових 

форм господарювання на селі – ринкового типу. Окрім утвердження засад 

аграрного реформування, започатковано ці процеси Указом Президента 

України від 03.12.1999 р. “Про невідкладні заходи щодо прискореного 

реформування аграрного сектора економікиˮ. 

Однак такі зрушення на фоні відсталості від країн ЄС – доволі скромні 

(див. дод. В). 

Якщо порівнювати візуально площі сільськогосподарських угідь на 

дод. Б, як один із фундаментальних факторів виробництва, з одного боку, і 
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валову продукцію на дод. В, як результат дії цих факторів – з іншого, то 

виникає потреба в пошуку прогалин, причин, дисбалансу, в рази кратного 

відставання ефективності роботи вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств від іноземних. 

Таблиця 3.11 

 Динаміка виробництва продукції сільського господарства 

підприємствами України за період 2000-2017 рр. (у постійних цінах 

2010 р., млн грн) 

 

Роки 

Показники 

Продукція сільського 

господарства 
Продукція рослинництва Продукція тваринництва 

млн грн % млн грн % млн грн % 

2009 96273,6 100,0 71275,2 74,0 24998,4 26,0 

2010 94089,0 100,0 66812,7 71,0 27276,3 29,0 

2011 121053,7 100,0 92138,4 76,1 28915,3 23,9 

2012 113082,3 100,0 82130,2 72,6 30952,1 27,4 

2013 136590,9 100,0 103127,8 75,5 33463,1 24,5 

2014 139058,4 100,0 105529,5 75,9 33528,9 24,1 

2015 131918,6 100,0 99584,7 75,5 32333,9 24,5 

2016 145119,0 100,0 113392,6 78,1 31726,4 21,9 

2017 140535,2 100,0 108601,1 77,3 31934,1 22,7 

Джерело: сформовано автором на основі [145; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184]. 

 

Протягом 2000-2017 рр. в Україні посівні площі високорентабельних та 

експортоорієнтованих культур різко зросли – у 3,5 рази. Превалювання над 

іншими державами у виробництві соняшнику (доволі виснажливої для землі 

культури) добре видно на дод. Г. Без сумніву, це спричиняє порушення 

сівозмін, яке чомусь не усувається відповідними контролюючими органами. 

Площі під соняшником займають п’яту частку земель, оброблюваних 

агропідприємствами уже шість років поспіль. 

Зібрана площа овочів, плодово-ягідних культур, винограду та цукрових 

буряків зменшилась у 3,7; 4,8; 3,1; та 2,3 рази відповідно (табл. 3.12). 

Зосередження виробництва на таких культурах як соняшник, ріпак, соя 

обґрунтовується орієнтацією сільськогосподарських підприємств виключно 

на власну рентабельність та налагоджені ринки збуту.  
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Таблиця 3.12 

Динаміка виробництва основних видів продукції рослинництва 

сільськогосподарськими підприємствами в Україні, 

 за 2000-2017 р, тис. т 

 

Продукція 
Роки 

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовий збір, тис т 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

19964,2 29779,3 44219,3 
36075,

0 

49659,

0 

49902,

6 

46506,

6 

52022,

2 

47905,

1 

Цукрові 

буряки 11594,1 12663,4 17145,4 

16837,

7 9100,8 

14599,

4 9553,8 

13348,

9 

14227,

2 

Соняшник 3025,7 5585,6 7288,8 7131,1 9445,8 8681,7 9549,2 

11730,

1 

10596,

7 

Картопля 276,7 482,5 751,8 757,0 659,4 758,9 456,0 468,2 429,4 

Овочі 986,3 964,6 1540,5 1433,9 1158,7 1340,3 1281,7 1322,9 1343,9 

Плоди, 

ягоди 264,1 286,8 299,8 369,0 444,2 332,0 411,7 370,5 333,8 

Виноград 359,7 259,8 337,0 292,9 384,2 241,0 206,2 221,0 240,1 

Урожайність, ц/га зібраної площі 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

18,3 27,6 39,0 33,4 43,0 47,5 43,8 50,0 45,6 

Цукрові 

буряки 171,0 281,5 370,9 420,6 419,4 490,2 448,2 494,0 484,1 

Соняшник 11,8 15,4 19,0 17,4 22,8 20,5 23,0 23,5 21,3 

Картопля 109,1 171,0 216,7 192,0 221,2 256,4 198,6 212,1 238,4 

Овочі 88,3 207,0 280,5 313,7 312,3 346,4 363,4 382,7 435,3 

Плоди, 

ягоди 10,9 38,2 41,0 51,4 64,0 53,7 70,8 72,5 64,9 

Виноград 40,9 47,4 59,9 53,2 70,9 76,4 70,7 73,3 84,0 

Зібрана площа, тис га 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

10914,1 10778,0 11339,6 
10793,

6 

11544,

3 

10507,

2 

10622,

9 

10397,

6 

10509,

7 

Цукрові 

буряки 677,9 449,8 462,3 400,3 217,0 297,8 213,1 270,2 294,1 

Соняшник 2570,9 3620,6 3827,5 4106,6 4136,8 4226,0 4155,2 4981,4 4980,6 

Картопля 25,4 28,2 34,7 39,4 29,8 29,6 23,0 21,8 17,8 

Овочі 111,8 46,6 54,9 45,7 37,1 38,7 35,3 34,3 30,6 

Плоди, 

ягоди 243,5 75,1 73,1 71,8 69,4 61,7 58,2 51,0 51,2 

Виноград 87,9 54,8 56,3 55,0 54,2 31,6 29,2 30,1 28,6 

Джерело: сформовано автором на основі [173, 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194]. 

 

Оманливо стверджувати, що виробництво виступає тут як альтернатива 

видам палива для власних потреб. Збільшення обсягів вирощування таких 

культур як ріпак та соя дасть змогу підвищити ресурси високобілкових 

кормів для тваринницької галузі та птахівництва з одночасною організацією 

виробництва біодизельного палива, передусім для потреб транспорту 
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сільськогосподарських підприємств, а також на експорт [185]. 

Останнім часом в Україні виготовляється значна чисельність олії (в 

2017 р. – 25 кг на особу). Левова частка вирощування соняшнику припадає на 

східні, центральні та південні регіони країни. До регіонів, що 

спеціалізуються на виробництві олійної продукції, належать: Донецька, 

Полтавська, Кіровоградська, а також Запорізька області (від 60 до 125 кг на 

одну особу) [195]. Завдяки цим територіям реально виготовити олії та 

олійних продуктів для всього населення країни. Значне вирощування 

соняшнику на теренах України зумовлено не тільки сприятливими умовами а 

й можливістю експортувати значні обсяги продуктів переробки соняшнику 

на ринки Азії та Європи з одночасним менш контрольованим виснаженням 

ґрунтів, порівняно з Францією, Іспанією, Німеччиною, Італією, Польщею. 

Одновекторний підхід до вирощування високоприбуткових 

сільськогосподарських культур накладає свої негативні відбитки на 

структуру вирощування в рослинництві та водночас не забезпечує необхідну 

кількість іншої агропродукції для населення України. Сформувався 

дисбаланс у виробництві низько прибуткових культур, наприклад, проса і 

гречки, який зумовив зростання попиту на них. Саме тому важливим 

залишається питання регулятора структури виробництва та контролю за 

дотриманням його нормативів. У минулому важливим організаційно-

економічним заходом, що сприяв відновленню та розвитку вітчизняного 

зернового виробництва, стала державна комплексна галузева програма 

“Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 р.ˮ, яка була затверджена 

наказом Мінагрополітики України та УААН 23.10.2007 р. за № 757/101 [196]. 

Такі програми необхідно продовжувати знову. 

Збільшення кризових явищ в економіці України та низка інших 

факторів обумовили зменшення інтересу агровиробників до зайнятості в 

молочному скотарстві. Динаміка спаду поголів’я ВРХ дивує не тільки 

всередині країни, а з погляду міжнародної арени конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств (див. дод. Д) [197].  
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Погоджуємося з думкою О. А. Козак, яка зазначає, що “Україна 

втратила переважну частину свого потенціалу, зокрема матеріально-

технічних засобів, що призвело до різкого спаду виробництва аграрної 

продукції в основних галузях” [198]. Попри те, що в динаміці зростає 

продуктивність молочного стада, його чисельність спадає з більшими 

темпами, що породжує зниження масштабів виробництва молока. Таким 

чином, у 2017 р. вироблено 2765,7 тис. т молока, що на 30% менше, 

порівняно з 2000 роком. Однак поряд зі спадом виробництва відбуваються 

позитивні зміни в якісних показниках: агропідприємства окрім збільшення 

продуктивності, приділяють значну увагу контролю якості молока і 

молочних продуктів, що передбачає зростання конкурентоспроможності 

продукції на вітчизняному та закордонному ринках. 

Важливим є надходження основної маси органічних добрив від 

тваринництва для екологічного рослинництва. За наявних умов 

Національний науковий центр “Інститут аграрної економікиˮ спрогнозував 

прискорення темпів росту обсягів виробництва продукції тваринництва та 

частки її імпорту на наступні 20 років [195]. 

Недоліком вважаємо зниження поголів’я ВРХ або відхід від 

тваринництва, що спричинено низькою прибутковістю цієї галузі для 

агрохолдингів порівняно з рослинництвом. Чисельність поголів’я корів і 

продуктивність худоби належать до факторів, які вирішальним чином 

впливають на розвиток агропродовольчого потенціалу, обсяги виробництва 

продукції тваринництва, рівень розвитку молочної промисловості, 

забезпечення власного населення достатніми обсягами молочної продукції 

[199]. 

Спад чисельності поголів’я ВРХ ознаменував зменшення деяких видів 

продукції тваринництва (табл. 3.13). Обсяги яловичини та телятини 

зменшились у 3,2 рази, конини – у 34 рази, баранини та козлятини – у 2,8 

рази. До основних причин зазначених негативних тенденцій належать 

незацікавленість вітчизняних товаровиробників у збільшенні валового 
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виробництва агропродовольчої продукції за умов диспаритету цін на 

сільськогосподарську та промислову продукцію, погіршення кормової бази і 

селекційно-племінної роботи, низький рівень наявних матеріально-технічних 

ресурсів тощо [195]. 

Таблиця 3.13. 

 

Динаміка виробництва основних видів продукції тваринництва 

сільськогосподарськими підприємствами України за період 2000-

2017 рр., тис. т 

 

Продукція 
Роки 

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

М’ясо (у 

забійній 

вазі), у т.ч. 

438,1 1134,4 1215,3 1271,2 1441,3 1451,8 1463,4 1489,9 1483,0 

Яловичи-

на та 

телятина 

305,2 104,7 97,0 97,3 110,5 98,4 93,7 99,2 94,8 

Свинина 91,4 255,9 305,1 303,8 362,3 377,0 400,3 397,0 372,6 

М’ясо 

птиці 
35,8 772,0 811,0 868,1 966,6 974,4 967,7 992,4 1014,1 

Баранина 

та 

козлятина 

2,3 1,2 1,3 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,8 

Кролятина 0,0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 

Конина 3,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 

Молоко 3668,7 2216,6 2245,9 2535,3 2582,5 2647,5 2669,2 2705,6 2765,7 

Яйця, млн 

шт, 
2977,3 10249,6 11738,2 11977,4 12234,2 12536,2 9762,2 8067,6 8365,3 

Інформацію щодо виробництва продукції тваринництва у 2014-2017рр. наведено без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, без частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Джерело: сформовано автором на основі [174, 200; 201;202; 203; 204; 205; 206; 207]. 

 

При цьому відбулись структурні зрушення у бік зростання 

птахівництва і свинини. Таким чином, виробництво яєць зросло у 2,8 рази, 

свинини – у 4 рази, м’яса птиці – у 28 раз. Це пояснюється швидкою 

окупністю витрат завдяки вузькому терміну обороту, порівняно з 

вирощуванням ВРХ. Такі структурні зрушення у виробництві продукції 

тваринництва пояснюються ще й зростанням попиту на товари 

птахівництва, оскільки вони знаходяться в більш доступному ціновому 

коридорі для населення з низькою купівельною спроможністю. 

Фундаментальну позицію в системі виробництва 
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сільськогосподарських товарів агропідприємствами посідає модернізація 

машинно-тракторного парку, що можна віднести також до інвестиційного 

забезпечення. Динаміка зміни чисельності техніки демонструє спадну 

тенденцію за останні 9 років (табл. 3.14).  

Таблиця 3.14. 

Динаміка кількісного складу техніки в сільськогосподарських 

підприємствах України за період 2009-2017 рр. 

 
Показники 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тракто-

ри 

штук 168532 151287 150740 146004 130811 127852 132686 129272 

у розрахунку на 

1 000 га шт 
9 8 8 8 7 7 7 … 

Потужність 

двигунів, 

тракторів тис. кВт 

16949 12096 12498 12469 11826 12033 12615 12582 

Середня 

потужність 

двигуна трактора, 

кВт 

74,0 83,3 86,2 88,7 90,4 94,1 95,1 97,3 

Зерно-

зби-

ральні 

комбай-

ни 

штук 36783 32750 31997 30061 27196 26735 27366 26801 

у розрах. на 

1 000 га посівної 

площі зернових 

культур шт 

3 4 4 4 4 4 4 4 

Кукуру-

дзозби-

ральні 

комбай-

ни 

штук 2857 2548 2131 2009 1784 1634 1534 1523 

у розрах. на 1 000 

га посівної площі 

кукурудзи, шт 

… 1 1 1 2 3 3 3 

Картоп-

ле-зби-

ральні 

комбай-

ни 

штук 1257 733 645 574 504 469 465 409 

Буряко-

зби-

ральні 

машини 

штук 5083 4240 3557 3037 2427 2427 2278 2028 

у розрах. на 10 000 

га посівної площі, 

шт 

… 9 9 13 9 114 … … 

Льоно-

зби-

ральні 

комбай-

ни 

штук 631 458 298 259 209 187 190 144 

Агрега-

ти для 

доїння 

корів 

штук 10547 10865 11216 11195 10476 10232 10305 9533 

Джерело: сформовано автором на основі [142, 145; 176; 177; 178;179; 180; 181; 182; 183]. 

 

Таким чином, у сільськогосподарських підприємствах зменшилась 
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кількість тракторів на 23%, зернозбиральних комбайнів – на 27 %, 

бурякозбиральних – на 60 %, кукурудзозбиральних – на 4,7 %, 

картоплезбиральних – у три рази, льонозбиральних – у 4,4 рази, установок 

для доїння корів – на 10 %. Більш наочну картину споглядаємо з 

міждержавних порівнянь (див. дод. Е) [208]. Серед шести держав 

сільськогосподарські підприємства України впродовж останніх 12 років 

залишались найменш оснащені сільськогосподарською технікою, зокрема 

тракторами в її кількісному вираженні. 

Слід зазначити, що впродовж 10 років відсутнє суттєве покращення 

матеріально-технічного забезпечення як у кількісному так і в якісному 

напрямах. Амортизація машинно-тракторного парку сільськогосподарських 

підприємств досягає 35 %, а фінансових ресурсів на їх оновлення не вистачає 

в достатній кількості. Чверть технічного обладнання знаходиться в 

несправному стані, знос зумовлює подвійне навантаження на працюючі 

агрегати. За принципом ланцюгової реакції, це призводить до збоїв у 

дотриманні агротехнічних норм ведення господарства, затягування термінів 

виконуваних робіт, наданих послуг, і, як результат – втрат частини врожаю. 

Впродовж 2009-2017 рр. у сільськогосподарських підприємствах 

України завантаженість комбайнів зросла від 210,5 до 256,8 га (тобто на 

22 %). Для міждержавного порівняння, кількість комбайнів на 1000 га посівів 

зернових культур у середньому складає: у США – 15; Франції – 16; Данії – 

21, тоді як в Україні – 3,2 [209]. Звісно, такі відхилення від норм тривалості 

жнив призводять до надмірних збитків збирання врожаю. За розрахунками 

експертів, втрати врожаю через осипання зернових від затримки проведення 

жнив у 2015 р. становили близько 7,5 млн т. Це складає близько 20 % від 

отриманого врожаю [210]. 

Аналіз динамічних змін останнім часом показує укрупнення 

агропідприємств різних організаційно-правових форм, в основному 

акціонерних товариств. Форма участі в них доволі зручна для інтеграції 

різних за профілем вузькоспеціалізованих структур, які бажають об’єднати 
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свої навички, зусилля, капітал заради ефективного функціонування та 

максимізації рентабельності. Розмах об’ємів таких інтеграційних структур 

дозволяє їм поряд із виробництвом успішно здійснювати переробку та 

реалізацію агропродукції, базуючись на потенціалі впроваджених 

інноваційних технологій, новітньої сільськогосподарської техніки, залучених 

додаткових інвестицій, систематично підвищувати кваліфікацію кадрів, 

проводити стажування за кордоном, брати участь у державних програмах 

підтримки тощо. Власне, функціонування агрохолдингів (найбільшою мірою 

АТ) базується на використанні модернізованої техніко-технологічної бази. 

Для прикладу, порівняно з іншими організаційно-правовими формами 

господарювання, в яких майже 45 % основних засобів становлять споруди, в 

інтегрованих структурах понад 40% – належить устаткуванню та техніці 

[195]. Економія витрат на паливно-мастильні матеріали, час та ремонт 

обслуговування техніки, робочої сили, точності – основні чинники мотивації 

модернізації основних засобів сільськогосподарських підприємств, адже саме 

ці елементи витрат займають левову частку у структурі собівартості 

продукції. 

Переваги модернізованої новітньої техніки пізнаються в порівнянні. 

Для прикладу, 24-рядна сівалка модельного ряду Djohn Deere спроможна 

посадити соняшникового насіння чи пшениці на площі 240 га/добу і за цей 

же час необхідно для такої площі використати 9 сівалок вітчизняного 

виробника. Продуктивність праці Djohn Deere моделі 8430 дорівнює роботі 

шести МТЗ-80 із продуктивністю посіву 30-45 га/день або трьом Т-150 із 

продуктивністю культивації 50-60 га/день. Чисельне вираження економії 

такої імпортованої техніки 4-6 л/га палива, зменшення штату працівників, а 

відповідно й фонду заробітної плати, мінімізація витрат при зборі урожаю 

1,5-3,5 ц/га, забезпечення непошкоджених зерен, виключення мульчування 

ґрунту [209]. На підприємстві “Svarog agroˮ експлуатація сучасної 

інноваційної техніки забезпечує мінімізацію витрат за рахунок ефекту 

економії на масштабах машинно-тракторного парку. Впровадження заради 
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економії пального передбачає встановлення GPS навігаторів, попереднє 

визначення маршрутів руху техніки та переходу на цифрове сільське 

господарство, яке сумарно зменшує затрати енергоресурсів на третину. 

Світовий досвід розвинених аграрних держав свідчить, що збереження 

ефективного виробництва якісних продуктів сільського господарства 

доречно формувати на основі органічного землеробства з високим 

показником родючості ґрунту з використанням інтенсивних техніко-

технологічних нововведень. Органічне землеробство вимагає органічних 

добрив, збільшення яких потребує зростання площ під кормовими 

культурами. Такі структурні зрушення поділені на своєрідну оптимізацію 

кругообігу рослинницько-тваринницького балансу з метою забезпечення 

науково доведених норм споживання суспільством м’ясо-молочної продукції 

(рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14. Залежність між удобреною площею під урожай та 

обсягом внесених поживних речовин 
Джерело: сформовано автором на основі [142, 145; 176; 177; 178;179; 180; 181; 182; 183]. 
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є аналіз структури необоротних активів, швидкість їх фізичного та 

морального старіння, відповідності вимогам часу, прогнозу прийдешніх змін, 

які надають керівництву важливу інформацію. Як засвідчують дані рис. 3.15, 

вартість основних засобів зросла за останнє десятиліття втричі. Однак й 

інфляційні процеси змінились у такій же кратності, тому важливо залучати 

додаткові ресурси та наповнювати сукупність основних засобів більш 

наукоємними складниками техніки. 

 

 
Рис. 3.15. Динаміка вартості основних засобів сільських 

підприємств у 2000-2017 рр. 
Джерело: сформовано автором на основі [142, 145; 176; 177; 178;179; 180; 181; 182; 183]. 

 

Для дослідження модернізації машинно-тракторного парку важливим є 

аналіз їх вікового складу. Дані табл. 3.15 свідчать про незадовільний стан 

придатності матеріально-технічної бази агропідприємств: понад 50 % видів 

техніки використовується понад 15 років. 
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ресурсів агропромислового комплексу та відповідним оборотом вироблених 

продуктів. Він – єдність руху ресурсів, освіти і використання поточних 

витрат та результатів виробництва [213]. 

 

Таблиця 3.15 

Віковий склад технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств 

(станом на кінець 2017 рр.) 

 

Вікова група 

Види технічних ресурсів 

трактори 

 

вантажні 

автомобілі 

сільсько-

господарські 

машини 

комбайни 

обладнання 

галузі 

тваринництва 

Частка, % 

До 5 років 6,6 4,8 5,6 6,7 2,8 

5-10 років 8,0 5,4 14,7 4,1 1,1 

10-15 років 27,0 10,8 24,9 12,7 5,4 

Понад 15 

років 
58,4 79,0 54,8 76,5 90,7 

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Джерело: сформовано автором на основі [142, 145; 176; 177; 178;179; 180; 181; 182; 183]. 

 

На думку професора О. В. Захарчук, для нормального відтворення 

машинно-тракторного парку необхідно щороку закуповувати 8-10 % від 

наявної техніки, а з урахуванням впровадження інноваційно-інвестиційних 

моделей розвитку аграрної галузі – 12-15 % [214]. 

Важливе місце в системі модернізації сільськогосподарських 

підприємств посідає раціональне, збалансоване внесення необхідної кількості 

органічних та неорганічних добрив із врахуванням особливостей складу 

ґрунту, зональності території та інших природно-кліматичних умов. 

Залучення широкої палітри факторів впливу та їх забезпечення уможливлює 

використання нових сортів сільськогосподарських культур, видів тварин, 

сприяє зростанню урожайності та приросту тваринницької продукції. За 

оцінками експертів внесення науково обґрунтованих норм добрив сприяє 

збільшенню врожайності близько на 50 % [195]. Аналізуючи цей процес, 

бачимо, що з плином часу динамічно збільшується використання 

мінеральних добрив (табл. 3.16).  

Застосування добрив до рівня їх науково доведених норм повинно 
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стати аксіомою для менеджерів та агрономів сільськогосподарських 

підприємств.  

Таблиця 3.16 

Модернізація проведення меліоративних робіт на землях підприємств, за 

період 2000-2017 рр. 

Види робіт 
Роки 

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Вапнування 

кислих ґрунтів, 

тис. га 

… 73,2 78,3 105,3 97,8 97,2 88,1 95,3 119,8 

Внесено 

вапняного 

борошна та 

інших 

вапнякових 

матеріалів, 

тис.т 

… 340,8 340,0 432,4 487,3 417,8 454,1 452,7 450,8 

Удобрена 

площа 

мінеральними 

добривами, 

тис. га 

25,5 68,3 76,6 78,8 82 80,9 81,5 90,4 99,1 

Внесено в 

поживних 

речовинах 

всього, тис. т 

2,8 18,1 12,6 13,4 14,9 14,7 14,2 17,3 20,3 

Удобрена 

площа 

органічними 

добривами, 

тис. га 

714,5 405,5 371,3 398,8 417,9 404,8 441,8 476,3 503,6 

Внесено всього, 

тис. т 
28410,1 9874,1 9845,7 9636,9 9602,6 9860,9 9662,7 9162,9 9273,9 

Джерело: сформовано автором на основі [142, 145; 176; 177; 178;179; 180; 181; 182; 183]. 

З метою збільшення рівня гумусу в ґрунті залучаються здебільшого 

органічні добрива, для прикладу, гній. Кожна тонна сухої речовини гною, 

наприклад, великої рогатої худоби, містить майже 20 кг азоту, 8–10 кг 

фосфору, 24 – 28 кг калію, 28 кг кальцію, 6 кг магнію, 4 кг сірки, 20–40 кг бору, 

200–400 г марганцю, 20–30 г міді, 125–200 г цинку, 2–3 г кобальту і 2–2,5 г 

молібдену [215].  

Зростання деструктивних процесів у ґрунті визначає щораз більшу роль 

меліоративного чинника природної поживи. В основному регулярні 

поповнення запасів підстилкового гною в науково-обґрунтованих дозах 
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найкращим чином впливають на фізичний і хімічний стан 

сільськогосподарських угідь. У ґрунті поліпшується мікроагрегатний склад і 

водостійкість, макро- і мікроструктури, збільшується водоутримна здатність, 

вміст доступної вологи, пористість, поліпшуються реологічні властивості 

[216].  

Спостерігаються різні тенденції щодо меліоративних заходів за останні 

17 років. Внесення загальної кількості добрив скоротилося у 3,1 рази, 

удобрена площа органічними добривами – на 29 %, проте розширились 

площі угідь, удобрені мінеральними добривами у 3,9 рази, аналогічна 

тенденція з вапнуванням кислих ґрунтів.  

Внутрішній аналіз видається неповним. Порівняння вітчизняних 

агропідприємств з іноземними демонструють рівень модернізації наших 

підприємств на світовій арені, де вдало утверджені передові світові 

технології. З додатку Ж видно, що в Україні загальний рівень споживання 

добрив у вісім раз менший порівняно з Францією, у п’ять раз – порівняно з 

Німеччиною, в два рази – порівняно з Польщею та Італією. Вітчизняні 

підприємства в силу різних обставин (браку фінансових ресурсів, 

недостатньої інформаційної підготовки, відсутності співпраці з науково-

технічними центрами, бажання отримати додаткові прибутки) не 

дотримуються внесення тієї кількості органічних та неорганічних добрив, 

яких вимагають науково обґрунтовані норми. 

Схожа ситуація із площами сільськогосподарських угідь, які віднесені 

до органічного землеробства (дод. И) [217]. Відлуння дестабілізуючих 

макроекономічних процесів, часті економічні кризи, недотримання 

екологічних нормативів, присутня корумпованість у контролюючих органах, 

судовій гілці влади накладають відбиток на звуження обсягів органічного 

землеробства, визначеного як елемент модернізації сільськогосподарських 

підприємств. З огляду на вищеперелічені обставини, з аграрним потенціалом 

більшим за будь-яку із порівнюваних країн, протягом дванадцяти років 

вітчизняні підприємства займають останню позицію щодо площ, відведених 
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для органічного землеробства. 

 

3.3. Інвестування в процес розвитку сільськогосподарських 

підприємств 

 

Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств у коротко- і 

довгостроковій перспективі, формування гнучкого механізму до мінливого 

внутрішнього і зовнішнього середовища потребують утвердження 

забезпечувальних факторів успішного господарювання, зокрема стійкого 

інвестиційного клімату. Збільшення інвестиційних потоків із різних напрямів 

не формує поки що атмосфери для розширеного відтворення виробництва, 

повного імпортозаміщення вирощуваної в Україні сільськогосподарської 

продукції. Тому питання наповнення бюджету агропідприємств достатньою 

кількістю інвестиційних коштів для ведення діяльності, використовуючи 

модернізаційні методи господарювання, залишається на порядку денному. У 

практичній площині така гостра необхідність доведення до стану 

оптимальної структуризації джерел залучення інвестицій викликана 

необхідністю вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників 

конкурувати з іноземними за ринки збуту у якісному та кількісному вимірах. 

Покращення стану інвестиційного забезпечення аграрного сектору 

економіки супроводжується нагромадженням вартості тваринницької і 

рослинницької продукції, оптимізацією фінансового рівня суб’єктів 

господарювання. 

Для аграрного бізнесу характерний уповільнений рух капіталу 

(довготривалість виробничого циклу в окремих підгалузях перевищує рік, 

тоді як у багатьох галузях економіки – 1-3 місяці, а в торгівлі ще менше), 

низька господарська маневреність (зупинка виробництва неможлива, його 

можна тільки скасовувати, а для регенерації, передусім  у тваринництві, 

треба не менше трьох років), уразливість до змін природно-кліматичних умов 

тощо [218, с. 85]. Йому властива висока ризикованість діяльності, яка логічно 
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повинна зрівноважуватись вищим відсотком рентабельності, порівняно з 

іншими секторами економіки. 

Щоправда, тривалий час норма рентабельності на інвестовані в АПК 

основні та оборотні засоби була нижчою за середньо економічну в країні. 

Аналіз стану й  динаміки сільськогосподарських підприємств засвідчує 

необхідність покращення забезпечуваності їх матеріально-технічними 

ресурсами, що залежить від рівня інвестованих коштів. 

Модернізація виробництва також потребує  нових інвестиційних  

вливань, використання цифрових технологій, збільшення соціальної віддачі, 

розширене відтворення тощо. Водночас залучення додаткових джерел 

фінансування інвестиційної діяльності аграрних підприємств можливе, 

передусім, за рахунок власних коштів товаровиробників [219, с. 86]. 

Більшість сільськогосподарських підприємств відчувають потребу в 

ефективному провадженні інвестиційної діяльності. Тому пошук нових 

джерел залучення коштів, обґрунтування раціонального розподілу 

інвестиційних ресурсів були і залишаються серйозними проблемами 

вітчизняних агропідприємств. 

Одним із важелів впливу на інвестиційну привабливість слід вважати 

державну підтримку. Інтерес органів державної влади полягає тут у 

формуванні й утвердженні продовольчої безпеки країни. Уряди економічно-

розвинутих країн дозволяють собі значні видатки на таку підтримку. Обсяг 

державних субвенцій для збільшення прибутковості сільськогосподарських 

підприємств у Сполучених Штатах Америки становить близько 50% чистого 

прибутку, цим самим забезпечуючи половину рівня рентабельності [219, 

с. 87]. Натомість в Україні, через об’єктивні обставини, рівень державних 

доплат є незадовільним для всіх груп агровиробників. Не завжди концепція 

вітчизняних програм державної підтримки зорієнтована на модернізацію 

діяльності сільськогосподарських товаровиробників, стимулювання 

оцифрування процесів господарювання, що характеризується як негативний 

процес. Додатковим важелем впливу на інвестиційну атракційність 
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необхідно вважати налагоджену страхову забезпеченість функціонування 

підприємств. 

Аналіз структури джерел фінансування засвідчує, що залежно від 

фінансового стану 80-100 % інвестованого капіталу становлять власні кошти. 

Вони формуються за рахунок амортизаційних відрахувань, чистого прибутку, 

емісії цінних паперів та ін. Частка власного прибутку серед джерел 

фінансування не перевищує 50 %, амортизаційних відрахувань – 40 % [218, 

с. 105]. Згідно зі світовою практикою, з амортизаційних відрахувань 

фінансується понад 60 % інвестицій в основний капітал [220, с. 56]. 

Амортизаційні накопичення, незважаючи на те, якою системою нарахування 

амортизацій здійснені, є ефективним засобом на шляху модернізації 

основних засобів, удосконалення цифрових технологій. 

Ще одним джерелом інвестиційних вливань виступають кредитні 

ресурси. Наявність державних цільових програм пільгового кредитування 

агровиробників сформувало їх як додатковий напрям інвестування. Болісним 

для аграріїв залишається питання сплати відсотків за кредит. У 2008 році 

сільськогосподарські товаровиробники отримували кредит під 18% річних, 

тоді як у Німеччині підприємства АПК отримуювали кредит під 1-5% річних 

[221, с. 123]. 

Проведене дослідження інвестиційного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств показує, що частка уряду в структурі 

джерел грошових надходжень спадає, однак збільшується частка приватного 

капіталу, виникають нові організаційні учасники, утверджується 

інфраструктура інвестицій, створюється ядро спеціалізованих кредитних 

установ і організацій. Відбувається модернізація структури надходжень, що 

залежить від таких факторів: ОПФГ, спеціалізації ефективності діяльності, 

обсягів реалізації, розміру землекористування тощо. Таким чином, зростання 

інвестиційних вливань забезпечується шляхом адресної реалізації 

амортизаційних ресурсів, підвищення вагомості прибутку підприємства, 
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кредитно-фінансових запозичень, скрупульозного вивчення цільових 

програм і залучення бюджетних асигнувань. 

Як засвідчує європейська практика, модернізація джерел 

інвестиційного забезпечення передбачає залучення інноваційних проєктів. 

Інноваційно-інвестиційний проєкт утворюється шляхом поєднання системи 

наукових розробок і практичних дій з метою залучення інвестиційних 

ресурсів для досягнення соціального, науково-технічного, економічного, 

організаційного та іншого зиску. Увага приділяється вибору інвестиційних 

проєктів, що здійснюється на основі оцінки їх ефективності при забезпеченні 

послідовності проведення аналізу [222, с. 36]. 

Останнім часом інвестиційно-інноваційні проєкти імплементуються за 

участю трьох і більше учасників, наприклад, об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ), закладів вищої освіти (ЗВО), приватних підприємців (у 

нашому випадку це сільськогосподарські підприємства різних організаційно-

правових форм господарювання). За умови успішної реалізації проєкту 

вигоду від такої співпраці отримує кожен із учасників, яка полягатиме в 

наступному:  

для ОТГ – шляхом залучення місцевих інвесторів-підприємців довкола 

спільного проєкту формуються нові робочі місця, наповнюється місцевий 

бюджет, утворюється позитивний клімат у громаді, розширюється 

інфраструктура; 

для ЗВО – через здійснення наукових розробок, участі у грантових 

проєктах викладачі, при наданні дорадчих послуг підприємцям отримують 

додаткову фінансову винагороду і набувають практичного досвіду; 

для сільськогосподарських підприємств – отримання додаткових 

прибутків завдяки модернізації діяльності через впровадження нових 

технологій, залучення цифрових технічних засобів, оптимізації обсягів 

виробництва і реалізації продукції тощо. 

Забезпечення успішної реалізації інвестиційних проєктів передбачає 

деякі основоположні принципи: 
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– якісне формування бізнес-плану (фінансово-економічна модель); 

– попередня обумовленість мети проєкту, завдань її реалізації, об’єкта і 

предмета дослідження між організаторами, інвесторами і виконавцями; 

– оптимальний рівень визначальних якісних показників ефективності 

проєкту: рентабельності, чистої приведеної вартості, точки беззбитковості, 

терміну окупності, операційного левериджу тощо; 

– врахування сильних та слабких сторін проєкту, його переваг та 

недоліків; 

– визначення і мінімізація потенційних інвестиційно-інноваційних 

ризиків; 

– обґрунтування інвестиційної атракційності всередині галузі і країни 

для залучення зовнішніх капітальних інвестиційних ресурсів (вітчизняних та 

закордонних); 

– виокремлення ініціатора проєкту та залучення його до проєкту як 

основного або одного з основних інвесторів для створення іміджу надійності 

вкладень для інших суб’єктів. 

Оптимізація полягає насамперед у встановленні ефективного 

співвідношення між власними та позиковими джерелами фінансування 

інвестиційних проєктів, а серед власних - внутрішніх і зовнішніх джерел 

залучення фінансових коштів [223, с. 93].  

Виходячи з цього, ключовим аспектом у боротьбі з інвестиційним 

голодом визначається забезпечення матеріально-технічної складової 

аграрного виробництва, яке б було близьким до фондоозброєння суб’єктів 

сільського господарства розвинених аграрних країн, внаслідок системного 

обґрунтування потреб в інвестиційних вкладеннях у сільськогосподарські 

підприємства; вдосконалення амортизаційної політики держави; розвитку 

сільської кооперації; створення податкових стимулів для інвестування у 

впровадження сучасних технологій виробництва; стимулювання залучення 

капіталів у сільськогосподарську галузь через підтримку позитивного для 

галузі паритету цін [224, с. 161]. 
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За словами Г. Башнянина, інвестиції необхідно визначати як чинник 

забезпечення рівноважного приросту валової доданої вартості, інвестиційна 

складова якої для уряду є регулятором впливу на економіку [225]. 

Результати наших розрахунків підтверджують таке тлумачення. Згідно 

з показниками табл. 3.16, за дев’ять років вартість капітальних інвестицій 

зросла у 3,1 рази. Це та низка інших факторів обумовили зростання валової 

доданої вартості (ВДВ) у 5,7 рази. 

Таблиця 3.16 

Динаміка інвестиційної активності в економіці та сільському 

господарстві України за 2010-2018 рр. 
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2010 992,2 189,1 11,3 82,9 19,1 13,6 8,4 

2011 1166,9 259,9 16,7 110,0 22,3 15,2 9,4 

2012 1262,2 293,7 19,1 113,2 23,3 16,9 9,0 

2013 1336,4 267,7 18,6 132,4 20,0 14,0 9,9 

2014 1382,7 219,4 18,4 161,1 15,9 11,4 11,7 

2015 1689,4 273,1 29,3 239,8 16,2 12,2 14,2 

2016 2023,2 359,2 49,7 279,7 17,8 17,8 13,8 

2017 2519,6 448,5 63,4 303,9 17,8 20,9 12,1 

2018 3017,0 578,7 65,1 360,8 19,2 18,0 12,0 

2018 у 

% до 

2010 

у 3,0 р. 
у 3,1 

р. 
у 5,8 р. у 4,4 р. 

+0,1 

в.п. 

+4,4 

в.п. 
3,8 в.п. 

Джерело: сформовано автором на основі [176]. 
* Показник “Інвестиції в основний капіталˮ  починаючи з 2011 року не розробляється. Показник – 

“Капітальні інвестиції – всьогоˮ (загальна сума капітальних інвестицій – більша або рівна інвестиціям в 

основний капітал) 

 

Водночас, в аграрному секторі економіки нарощування частки 

інвестицій у структурі валової доданої вартості превалює на 4,4 в.п., як 

порівняти з темпом зростання (ТЗ) валової доданої вартості в економіці 

загалом. Це обумовлено зростанням інвестиційної атракційності до 
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сільського господарства, порівняно з іншими галузями вітчизняної 

економіки. Частка інвестицій у структурі валової продукції сільського 

господарства збільшилася з 8,4 % до 12,2%, або на 3,8 в.п. [218, с. 103]. 

Обчислюючи структуру капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності, бачимо, що їх частка в розвиток сільськогосподарських 

підприємств та інших суб’єктів аграрного сектору зросла від 6,0 % у 

2010 році до 11,2 % у 2018 році (табл. 3.17). 

 

Таблиця 3.17 

 Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності  

в Україні за 2010-2018 рр. 

 

 Роки 

Інвестиції в основний капітал у фактичних цінах 

у сільське господарство у промисловість всього 

млн грн % млн грн % млн грн % 

2010 11311 6,0 56725 30,0 189061 100,0 

2011 16703 6,4 89146 34,3 259932 100,0 

2012 19086 6,5 103472 35,2 293692 100,0 

2013 18640 7,0 105595 39,4 267728 100,0 

2014 18388 8,4 86242 39,3 219420 100,0 

2015 29310 10,7 87656 32,1 273116 100,0 

2016 49660 13,8 117754 32,8 359216 100,0 

2017 63401 14,1 143300 32,0 448462 100,0 

2018 65059 11,2 199896 34,5 578726 100,0 

2018 у % 

до 2010 
у 5,7 р. + 5,2 в.п. у 3,5 р. + 4,5 в.п. у 3,1 р. ˣ 

Джерело: сформовано автором на основі [176]. 
 

 

Згідно з обчисленнями, середньорічний абсолютний приріст 

капітальних інвестицій в економіку, аграрний сектор і промисловість 

становив 43,3, 6,0; 15,9 млрд грн (рис. 3.16). 

Специфіка ведення сільського господарства визначає необхідність 

аналізу інвестиційних процесів у співвідношенні з іншими чинниками. Тому 

важливо дослідити рівень і темпи змін обсягів інвестицій на одиницю площі, 

працівника, одне підприємство, частку іноземних вкладень у сукупних 

інвестиціях у сільське господарство України.  
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Рис. 3.16. Динаміка капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності за період 2010-2018 рр., млн. грн. 
Джерело: сформовано автором на основі [176]. 
 

Аналізуючи табл. 3.18, спостерігаємо, що ТЗ інвестицій на 100 га 

сільськогосподарських угідь, на одного працівника випереджають ТЗ 

загальних фінансувань на 1,2 та 1,3 в.п. 

Актуальним залишається нарощування прямих іноземних інвестицій в 

аграрний сектор. Зважаючи на відсутність впливу інфляційних процесів 

всередині України на іноземну валюту (зокрема дол. США), можна 

стверджувати, що протягом останніх 9 років інвестиційна атракційність щодо 

сільськогосподарських підприємств пожвавилась на 70 %. 

Нарощування обсягів виробництва експорто-орієнтованої 

сільськогосподарської продукції (зернові, насіння соняшнику, м’ясо птиці 

тощо), набуття статусу одного з ключових учасників світового 

агропродовольчого ринку значно підсилюють інвестиційну привабливість 

аграрного сектору країни [226, c. 65] і сприяють залученню іноземних 

інвестицій, потік яких не скорочувався навіть в умовах світової фінансово-

економічної кризи та у посткризовий період. 
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Таблиця 3.18 

Рівень інвестиційного забезпечення  

сільського господарства за період 2010-2018 рр. 

 

Роки 

Інвестиції в основний капітал у сільському господарстві 

всього 

на 100 га 

сільськогосподарських 

угідь 

на одного 

працівника 

на одне 

підприємство 

 
млрд 

грн 

млрд 

дол 

США 

тис. грн 
тис. дол 

США 

тис. 

грн 

тис. 

дол 

США 

млн грн 

2010 14,31 1,43 26,9 3,40 21,5 2,71 0,25 

2011 16,70 2,10 39,8 5,00 31,7 3,98 0,30 

2012 19,09 2,39 45,5 5,69 36,2 4,54 0,34 

2013 18,64 2,33 44,4 5,55 35,4 4,42 0,38 

2014 18,39 1,55 43,8 3,69 34,9 2,94 0,40 

2015 29,31 1,39 69,8 3,31 55,6 2,64 0,65 

2016 49,66 1,99 118,2 4,74 94,2 3,78 1,04 

2017 63,40 2,42 151,0 5,76 120,3 4,59 1,39 

2018 65,06 2,48 154,9 5,90 123,5 4,71 1,45 

2018 р. 

у % до 

2010 р. 

4,5 р. 1,7 р. 5,8 р. 1,7 р. 5,7 р. 1,7 р. 5,8 р. 

Джерело: сформовано автором на основі [176]. 

 

І.Г. Кириленко у зв’язку з цим зазначає, що входження, зокрема, у 

європейський ринок продовольства може стати одним із головних чинників 

якісної перебудови вітчизняної аграрної економіки, суттєвої активізації 

інвестиційних процесів у галузі, виходу вітчизняної продукції на світові рівні 

якості [227, С. 21]. 

З-поміж різних галузей економіки України агропромисловий комплекс  

один із небагатьох, який у часи кризових явищ зберігав позитивні фінансові 

результати діяльності суб’єктів господарювання. Як видно з табл. 3.19, із 

2000 року фінансові результати діяльності галузей економіки без сільського 

господарства п’ять років були нерентабельними.  

Причиною стали світова економічна криза, внутрішньодержавні 

дестабілізуючі процеси (з чотирьохрічним лагом) тощо. Однак результати 

функціонування сільськогосподарських підприємств та господарств 

населення, зважаючи на їхню особливість, засвідчили стійкість, 

маневреність, витримку до таких мінливих процесів. У гривневому 
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еквіваленті прибуток, одержаний від аграрного сектора економіки, мав стійку 

тенденцію до зростання. Якщо у 2000 р. його частка серед прибутку інших 

галузей складала 15 %, то в посткризовому 2009 р. сільське господарство не 

мало збитків, інші сектори економіки сумарно завершили рік із сукупними 

збитками в 5,3 млрд грн. 

Таблиця 3.19 

Фінансові результати економічної діяльності суб’єктів господарювання 

до оподаткування (прибуток/збиток) за період 2000-2018 рр., млн грн 

Джерело: сформовано автором на основі [176]. 

 

Постмайданна економіка 2013-2016 рр. з наслідками від воєнних дій на 

сході України мала збитковий характер, однак без аграрного сектору, якому і 

в цей складний період вдалося нарощувати обсяги прибутку з піком у 2015 р. 

в 102,8 млрд грн. На кінець 2018 р. частка прибутку від діяльності сільського 

господарства становила третину (32,7 %) від усіх інших галузей економіки 

України. З цього доречне порівняння: як село в складні часи залишається 

оплотом для міста, так аграрний сектор у кризовий період є підтримкою для 

економіки країни. Це проявлялось і до проголошення незалежності України 

[228, c. 6]. Однак із 2010 року капіталовкладення в аграрний сектор не були 

співмірними його результатам діяльності. Це добре видно з табл. 3.20, що 

демонструє у цій галузі інвестиційний голод і, як результат, зношені, слабко 

модернізовані основні оборотні засоби виробництва.  

Роки 

Фінансові результати від 

економічної діяльності без 

сільського господарства 

Фінансові результати від діяльності у 

сільському господарстві 

2000 12181 1752 

2008 2912 6042 

2009 -5658 7647 

2010 40983 17391 

2011 96644 25566 

2012 74677 27208 

2013 -37824,2 14984,5 

2014 -5922150,3 21481,3 

2015 -476365,1 102849,1 

2016 -60908,2 90613,2 

2017 99894,3 68858,5 

2018 217302,9 71002,6 
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Таблиця 3.20 

Динаміка питомої ваги інвестицій в основний капітал сільського 

господарства у загальних інвестиціях та співвідношення питомої ваги 

доданої вартості й інвестицій у сільське господарство  

за період 2010-2018 рр. 

Джерело: сформовано автором на основі [176]. 
 

Виняток становили: 2016 р. – повна відповідність частки інвестицій та 

частки результатів діяльності, 2017 р. – превалювання відсотка інвестиційних 

вливань у сільське господарство над відсотком його доданої вартості серед 

інших галузей економіки. У 2018 р. сільськогосподарські товаровиробники 

знову відчули невідповідність капіталовкладень. Таким чином, відбувається 

переливання доданої вартості, продукованої суб’єктами АПК (зокрема 

сільськогосподарськими підприємствами) в інші галузі, що є несправедливим 

в умовах існування ринкової економіки та демократичної, правової держави. 

Сповідуючи таку позицію, вітчизняне сільськогосподарське підприємство, як 

основний виробник у цій галузі не зможе стабільно забезпечувати сталий 

розвиток та утримувати продовольчу безпеку країни. 

Слід модернізувати підходи до інвестиційно-результуючих процесів в 

Україні, зокрема її дотаційного – аграрного сектору. Такий важливий елемент 

інвестування як кредитування, з його дотаційною складовою – пільговим 

кредитуванням, потребує детального аналізу. Отже, з 2000 р. величина 

наданих сільськогосподарським товаровиробникам кредитів зросла в 32 рази, 

а частка пільгових кредитів (із компенсацією облікової ставки Національного 

банку) – в 11,4 рази (табл. 3.21).  

Роки 

Питома вага інвестицій в 

основний капітал сільського 

господарства, % 

Співвідношення питомої ваги доданої 

вартості та інвестицій, разів 

2010 6,0 1,40 

2011 6,4 1,47 

2012 6,5 1,38 

2013 7,0 1,41 

2014 8,4 1,39 

2015 10,7 1,33 

2016 13,8 1,00 

2017 14,1 0,86 

2018 11,2 1,07 
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Таблиця 3.21 

Обсяги кредитування підприємств агропромислового комплексу 

України за період 2000-2018 рр., млрд грн 

Роки 
Надано кредитів Пільгові кредити у 

% до загального 

обсягу всього в т.ч. пільгових 

2000 2,1 0,8 38,1 

2001 5,9 2,8 47,5 

2002 6,2 2,2 35,5 

2003 7,7 3,2 41,6 

2004 9,0 3,6 40,0 

2005 10,4 7,6 73,1 

2006 12,8 7,0 54,7 

2007 14,6 7,8 53,4 

2008 20,1 15,1 75,1 

2009 6,8 2,6 38,2 

2010 10,1 6,2 61,4 

2011 14,9 4,1 27,5 

2012 13,5 1,3 9,6 

2013 43,5 3,4 7,8 

2014 55,3 6,2 11,2 

2015 48,4 9,5 19,6 

2016 55,3 12,5 22,6 

2017 59,7 12,2 20,4 

2018 67,7 9,1 13,4 
Джерело: Сформовано автором на основі даних Міністерства аграрної політики та продовольства 

України [229], [230] . 

 

Щоправда, в останні періоди частка пільгових кредитів у їх загальному 

обсязі має сталу тенденцію до спадання. Ми вже згадували порівняння 

відсоткової ставки кредитування в Україні та США. Це ключовий фактор 

зростання обсягу кредитних ресурсів у інвестиційному забезпеченні.  

У нашій державі у 2018 році середня процента ставка коливалась від 

18,0 % (у січні) до 15,6 % (у червні) з розмахом у 2,4 в.п. (табл. 3.22). 

Населенню України часто доводять через засоби масової інформації 

наскільки важливе значення іноземних інвестицій у розвитку економіки 

держави, зокрема для сільського господарства. Максимальний обсяг 

інвестицій в економіку України за останні 18 років зафіксовано у 2014 р. 

(табл. 3.23). Очевидно, це спровоковано прикутою увагою іноземних 

інвесторів на фоні постмайданних обіцянок, або (що більш ймовірно) 
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інвестуванням із виведених в офшорні зони ресурсів до та під час Революції 

гідності, які належали “політикам-утікачамˮ. 

Таблиця 3.22 

Середні процентні ставки за кредитами сільськогосподарським 

підприємствам протягом 2018 року, % 

Назва місяця Середня процентна ставка 

Січень 18,0 

Лютий 17,0 

Березень 16,4 

Квітень 15,9 

Травень 16,3 

Червень 15,6 

Липень 15,8 

Серпень 16,3 

Вересень 16,8 

Жовтень 17,4 

Листопад 16,6 

Грудень 17,7 
Джерело: сформовано автором на основі [231]. 

 

Іноземні інвестиції в значному обсязі  надходять із таких країн як 

Нідерланди, Кіпр, Росія. Зокрема, станом на кінець 2017 р. сумарний обсяг 

накопичених прямих іноземних інвестицій із територій, на яких розміщені 

іноземні компанії резидентів України (українські капітали раніше виведені з 

України, як правило, до офшорної юрисдикції), становить більше ніж 33% від 

загального обсягу прямих іноземних інвестицій [232]. На жаль, не 

спостерігаємо значної частки капіталовкладень у вітчизняну економіку з 

країн – технологічних аксакалів продукування товарів зі значною 

наукоємною часткою – таких як Німеччина, Франція, США, Японія та ін. За 

п’ять років поспіль (2014-2017 рр.) обсяг прямих іноземних інвестицій в 

економіку України зменшувався, у результаті чого опустився на 80 %. У 

сільському господарстві  спад прямих іноземних інвестицій спостерігається 

протягом двох останніх років і порівняно з 2014 роком їх обсяг в АПК 

зменшився на 27 %. Якщо у 2004 р. частка прямих іноземних інвестицій у 
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структурі всіх секторів економіки виключно на сільське господарство сягала 

2,9 %, то у 2018 р. – 1,74 %.  

Таблиця 3.23 

Динаміка прямих іноземних інвестицій у сільське господарство України 

(на початок року) за період 2002-2018 рр. 

Роки 

Прямі іноземні інвестиції, млн.дол США 

Прямі іноземні 

інвестиції, всього 

У сільське, лісове 

та рибне 

господарство 

% до підсумку в 

економіці 

На 01.01. 2002 4555,3 86,8 1,9 

На 01.01. 2005 9047,0 224,0 2,5 

На 01.01. 2006 16890,0 309,6 1,8 

На 01.01. 2007 21607,3 404,3 1,9 

На 01.01. 2008 29542,7 557,3 1,9 

На 01.01. 2009 35723,4 803,2 2,2 

На 01.01. 2010 40053,0 680,4 1,7 

На 01.01. 2011 44806,0 730,7 1,6 

На 01.01. 2012 50333,9 736,3 1,5 

На 01.01. 2013 55296,8 728,8 1,3 

На 01.01. 2014 57056,4 776,9 1,4 

На 01.01. 2015 38356,8 617,0 1,6 

На 01.01. 2016 32122,5 502,2 1,6 

На 01.01. 2017 31230,3 586,2 1,9 

На 01.01. 2018 31606,4 578,6 1,8 

На 31.12. 2018 32291,9 560,9 1,7 

Джерело: сформовано автором на основі [176]. 

 

Тому актуальним є пошук нетрадиційних факторів підвищення 

інвестиційної атракційності сільськогосподарських підприємств, зокрема 

нового джерела (інструмента) капіталовкладень – зарубіжних кредитних 

технологій, інвестиційних проєктів, проєктних капіталовкладень. Оскільки 

частка іноземних інвестицій не перевищувала 2,4 % за останні 18 років у 

структурі джерел капіталовкладень сільськогосподарських підприємств, тому 

слід змоделювати атракційність агровиробників для власних, залучених 

коштів резидентів України. 

Досліджуючи джерела інвестиційного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств, важливо визначити залежність їх 

формування з огляду на такі фактори впливу: ОПФГ, існуючий рівень 

інвестиційного забезпечення, площу використовуваних 
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сільськогосподарських угідь (для рослинництва) й обсяг реалізованої 

продукції (для тваринництва), напрям виробництва, рентабельність 

господарювання. 

Передовсім визначимо специфіку в рівні інвестиційного забезпечення 

агропідприємств з огляду на їх ОПФГ. Ми окреслили цей фактор впливу як 

внутрішній, оскільки вважаємо, що його зміну у законодавчо-врегульованих 

рамках спроможне здійснити керівництво підприємства самостійно, без 

зовнішніх втручань. Частка інвестиційних вливань з-поміж різних 

організаційно-правових форм доволі відмінна. В середньому на одне 

підприємство найвищий рівень інвестування припадає на акціонерні 

товариства і товариства з обмеженою відповідальністю, найнижчий – на 

дочірні та комунальні підприємства [218, c. 83]; темп нагромадження 

інвестицій максимальний у акціонерних товариств, мінімальний – в 

обслуговуючих кооперативів. Таким чином, різні організаційно-правові 

форми сільськогосподарських підприємств у силу певних економічних 

законів мають різні якісні та кількісні показники інвестиційного 

забезпечення, породжуючи їх подальші перетворення. Сталі позитивні 

тенденції в економіці залежать від того, наскільки економічна система 

забезпечує вихідне генерування інвестиційних ресурсів унаслідок 

відтворювального процесу на сільськогосподарських підприємствах та в 

економіці вцілому [233, с. 345]. 

Відомо, що комплекс джерел інвестиційного забезпечення аграрних 

підприємств за своїм наповненням та ієрархією відповідно складають: 

самофінансування (прибуток, амортизаційні накопичення, заощадження, 

дохід від продажу акцій та ін.), кредитно-фінансові ресурси, державна 

підтримка, іноземні капіталовкладення тощо. Кожен елемент має свої 

переваги й недоліки. Перевагами власних ресурсів слід вважати: можливість 

вільного розпорядження і негайного використання в потрібних цілях, 

відсутність обов’язку щодо компенсації відсотків за реалізацію, підтримка 

економічної ефективності господарювання. Як зазначає Павлюк А.П., саме 
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генерування власних інвестиційних ресурсів завдяки прибутковій 

господарській діяльності є найстабільнішим джерелом і передумовою 

інвестиційного процесу в державі [234]. 

Серед недоліків сучасної державної підтримки, окрім браку бюджетних 

ресурсів, слід відзначити відсутність у такій підтримці функцій джерела 

фінансування інвестицій, що в свою чергу доволі стримує використання 

потенціалу діючих агропідприємств. Попри це сучасний механізм урядової 

підтримки визначає суттєві непрямі асигнування через віднесення 

сільськогосподарських товаровиробників до четвертої групи оподаткування, 

згідно з якою вони сплачують  податки у розмірі встановленої кодексом 

частки залежно від вартості нормативної грошової оцінки площі 

використовуваних угідь. 

Щодо такої чисельної групи як фермерські господарства, то серед 

джерел інвестування їх господарської діяльності помітну частку складають 

ресурси лізингу, довгострокові зобов’язання, кошти кредитних організацій. 

Із метою детального дослідження здійснено спробу визначити 

специфіку джерел вкладення коштів з огляду на існуючий рівень 

інвестиційного забезпечення. Якщо брати за класифікаційну ознаку розмір 

інвестицій у середньому за підприємством на 1 га, то агроформування, які 

інвестують відносно незначний обсяг на 1 га, спеціалізуються на 

рослинницькій галузі й фінансові вливання зорієнтовано більшою мірою на 

обладнання, транспортні засоби. Натомість у господарствах, які з розрахунку 

на 1 га інвестують у рази більше порівняно з вищезгаданими суб’єктами, 

основний вид діяльності – тваринництво, а провідний напрямок залучення 

коштів – будівлі і споруди. Загалом можна стверджувати, що збільшення 

інвестиційного забезпечення агроформувань корелюється із подальшими 

фінансовими вкладеннями у капітальне будівництво, довгострокові 

біологічні активи, натомість середньозважене зниження видатків на одиницю 

площі показує подальше інвестування в напрямі оновлення та розширення 

машинно-тракторного парку, обладнання, інвентарю. Цікавим фактом є те, 
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що з тенденцією зниження інвестиційного забезпечення серед джерел 

інвестицій агроформування більшою мірою орієнтуються виключно на власні 

ресурси, тоді як інвестиційно-забезпечені господарства серед структури 

джерел фінансування в динаміці все більшу частку отримують із державної 

підтримки, іноземних інвестицій, банківських позик. За останні 10 років у 

підприємствах із рівнем інвестиційного забезпечення до 100 грн на 1 га угідь 

частка власних коштів у структурі джерел фінансування збільшилася з 88,2 % 

до 100 %, тоді як у підприємствах із найвищим рівнем інвестиційного 

забезпечення їх питома вага не перевищувала 78 % [218, c. 83]. 

Наступним джерелом за вагомістю у структурі інвестиційного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств після власних коштів є 

банківські позики. Як уже згадувалось, вони зазвичай використовуються 

інвестиційно-розвиненими  та економічно стійкими підприємствами (АТ, 

ТзОВ, ПП). Фінансова стабільність підприємств, їх рентабельність слугує не 

лише джерелом для власних капіталовкладень, а й вагомим аргументом при 

оформленні банківських позик. Водночас економічно слабкі підприємства 

для розширення ареалу додаткових джерел залучення ресурсів стикаються із 

низкою перешкод. До таких перешкод належать: висока вартість позик та 

підвищення вимог до потенційних позичальників; створення ризиків 

управління капіталом на підприємствах; загроза зниження ліквідності 

фінансових активів підприємств унаслідок необхідності погашення 

кредиторської заборгованості у короткостроковому періоді; зростання 

фінансово-економічної нестабільності [235, c. 40]. Отже, простежується 

«квадратура економічного кола» (теорії американських вчених, авторів  

“Економіксˮ К. Р. Макконнелла, С. Л.  рю та Ш. М. Флинна), згідно з  якою 

спроможність провадження інвестиційної діяльності загалом та 

приваблювання додаткових джерел зокрема визначаються, передовсім, 

рентабельністю діяльності цих же суб’єктів. 

Широкий спектр джерел залучення фінансових ресурсів передбачає 

розширення меж для аналізу, включаючи залежність від спеціалізації 
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діяльності. Загальновизнано, що спеціалізація аграрних підприємств 

передбачає переважальне виробництво відповідних видів продукції, для яких 

існують найсприятливіші природно-економічні умови [236, с. 357]. 

П.К. Канінський зазначає, що відповідно до виробничого напряму діяльності 

підприємств формуються певні рівні інтенсивності та економічної 

ефективності виробництва [237, с. 231].  

Ми вважаємо, що різний виробничий напрям господарювання 

корелюється з рівнем і значенням інвестиційного забезпечення, причому 

перший виступає факторною ознакою. Спеціалізацію сільськогосподарських 

підприємств розглянуто, зважаючи на результати структури товарної 

продукції. Кореляція між спеціалізацією (виробничим напрямом) у 

сільському господарстві та показником інвестиційних вливань має свої 

пояснення: зростання величини інвестицій відображає спадання частки 

рослинництва і зростання ваги товарів, робіт, послуг із тваринництва. У 

підприємств із нижчим рівнем інвестиційного забезпечення протягом 2008-

2016 рр. простежується чітка тенденція до збільшення питомої ваги 

рослинництва в структурі товарної продукції, водночас у підприємствах із 

найвищим рівнем інвестиційного забезпечення спостерігається зменшення 

питомої ваги рослинництва у структурі товарної продукції [218, c. 83]. 

Реалії часу полягають в тому, що вітчизняні сільськогосподарські 

підприємства зорієнтовані на виробництво тих видів продукції, які можна 

вигідно реалізувати. При цьому часто нехтуються екологічні, економічні 

(загальнонаціональні), соціальні та інші наслідки, звісно, якщо такі 

допускаються вітчизняним законодавством. Для прикладу, більшість слабко 

та сильно інвестиційно-забезпечених агровиробників у веденні рослинництва 

соняшник визначають провідною товарною культурою, для якої існують 

налагоджені ринки збуту (Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Франція, 

Італія), обмеження в деяких країнах ЄС через її надмірну виснажливість 

ґрунту, експорт напівфабрикатів. Соняшник вирощують також як інгредієнт 

для збалансованих кормів різних виробничих напрямів тваринництва, що 
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вважається позитивним аспектом в економічному підході, оптимізуючи 

собівартість виробництва. 

Як стверджує А.О. Калашніков, питома вага соняшнику, озимої 

пшениці та кукурудзи в структурі товарної продукції значно вища, однак 

необхідно відзначити, що спостерігається чітко визначена тенденція до 

зниження його частки в структурі товарної продукції з підвищенням рівня 

інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств [218, c. 92]. 

Тому підвищення інвестиційного забезпечення позитивно відображатиметься 

не тільки в результатах операційної, фінансової діяльності підприємств 

галузі, а й екологічному довкіллі, соціальному середовищі загалом. 

Щоправда, тут існують винятки: зростання інвестиційного забезпечення в 

рослинництві часто породжує збільшення частки іншої продукції 

рослинництва – овочівництва закритого, відкритого ґрунту, 

плодоовочівництва. Це пов’язано із необхідністю модернізації облаштування 

плодоовочесховищ, систем опалення, заморожування продукції, теплиць та 

ін., що вимагає інтеграції новітніх технологій, унікальніших, складніших і 

більш вартісних порівняно з технічними культурами. 

Окрім вищеокреслених факторів залежності від рівня інвестиційного 

забезпечення, таких як ОПФГ, спеціалізація, слід додати обсяг 

використовуваних площ. Аналітичні дослідження демонструють, що серед 

господарств із однаковим обсягом доходу сільськогосподарські підприємства 

з більшими обсягами площ залучають більші суми фінансових ресурсів, 

однак із розрахунку на одиницю площі такі інвестиційні вкладення є 

меншими, ніж у порівнюваних з ними підприємств. Водночас рентабельність 

діяльності є вищою у тих суб’єктів, де площа землекористування нижча, а 

інвестиційні вкладення вищі, для прикладу, на 1 га. 

Завершальним чинником кореляції з інвестиційним забезпеченням у 

діяльності сільськогосподарських підприємств, серед обґрунтованих нами 

факторів, є ефективність господарювання. Підприємства з вищою 

рентабельністю, зі стійкішим фінансовим становищем мають у своєму 
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арсеналі більше можливостей як для інвестування власних заощаджень, 

прибутків, амортизаційних накопичень, так і є більш привабливими для 

потенційних зовнішніх кредиторів, демонструючи свою економічну 

атракційність. За визначеннями аналітиків, у 2016 році прибутковими 

підприємствами 10,1 % інвестицій спрямовано у капітальне будівництво; 

4,6% – у довгострокові біологічні активи, тоді як збитковими господарствами 

11% інвестовано в капітальний ремонт основних засобів [218, c. 100]. З 

огляду на результативність діяльності (прибуткова чи збиткова) утворюються 

різні середовища для подальших дій: сільськогосподарські підприємства з 

високим рівнем рентабельності зорієнтовані на розширене відтворення 

(капітальне будівництво будівель та споруд, модернізація оборотних 

процесів у рослинництві, тваринництві із залученням цифрових технологій, 

інтеграції кращих світових практик господарювання), натомість 

низькорентабельні та збиткові підприємства дотримуються режиму 

мінімізації ризикових кроків, інвестуючи ресурси виключно у напрямки для 

збереження основних засобів у робочому режимі та життєвого циклу 

ключових оборотних процесів.  

  

 

Висновки до розділу 3 

 

Аналіз стану й динаміки розвитку, ефективності, модернізаційних 

процесів сільськогосподарських підприємств уможливив наступні висновки: 

1. Соціально-економічні трансформації, котрі супроводжують 

сільськогосподарські підприємства впродовж періоду незалежності України 

породжують результати радикальних змін як на загальнодержавному так і на  

мікрорівні, надаючи більшої ваги сільгоспвиробникам у розвитку економіки 

та забезпеченні суспільних потреб загалом. 

2. Інтеграційні тенденції нашої держави до Єврозони, входження до 

світового економічного простору потребують розширення бази аналітичних 
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показників щодо стану й динаміки діяльності сільськогосподарських 

підприємств за межі країни. В Україні сформувались великі 

сільськогосподарські підприємства, в результаті чого близько 80 % площ, 

оброблюваних підприємствами припадає на господарства з площею 

землекористування понад 1000 га. Україна з орною площею 33,5 млн га в 

світовому рейтингу розораності земель посідає перше місце. Значною є 

відмінність у продуктивності праці, адже обсяг виробництва на одну особу, 

зайняту в сільгосппідприємствах України є меншим в 20 раз, порівнюючи з 

Францією, Німеччиною, Швецією. Площа угідь, на одну особу, зайняту в 

сільськогосподарському виробництві, порівняно з провідними економічно-

розвинутими Європейськими країнами коливається з різницею в ±2 рази. 

3. Протягом останніх дев’яти років виробництво продукції сільського 

господарства зросло на 46 в.п., у т.ч. в рослинництві – на 52 в.п., в 

тваринництві – на 28 в.п. Однак такі зрушення на тлі розвинутих країн ЄС – 

доволі скромні. У структурі виробництва сільгосппідприємствами України 

домінує вирощування зернових і технічних культур. Надається перевага 

виробництву сировинної експорто-орієнтованої продукції. Порівнюючи 

виробіток м’ясо-молочної продукції на одну особу в Німеччині, Франції, 

Італії, можна стверджувати, що в нашій державі молока виробляється 

агропідприємствами у 3-4 рази менше, свинини – у 3-15 раз, яловичини та 

телятини – у 6-10  раз, м’яса птиці – у 1,2-1,6 рази. Ознакою низького рівня 

модернізації в аграрному секторі економіки України є значна частка 

зайнятого в цій сфері населення.  

Вітчизняні аграрії досягли вагомих успіхів в урожайності 

сільськогосподарських культур, котра відображає технологічну ефективність 

виробництва та яку можна розглядати як ознаку модернізації. Встановлено, 

що вітчизняні сільськогосподарські підприємства демонструють вищі 

показники урожайності порівняно з агровиробниками Польщі практично за 

всіма основними культурами. Щоправда, технічно й технологічно більш 
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модернізовані підприємства Франції та Німеччини демонструють значно 

вищу урожайність пшениці, ячменю, ріпаку. 

4. В динаміці спостерігається укрупнення агропідприємств, в 

основному – акціонерних товариств. У господарствах таких організаційно-

правових форм доволі зручна нормативно-правова база для інтеграції різних 

за профілем вузькоспеціалізованих структур, котрі прагнуть акумулювати 

зусилля, вміння, інвестиційні ресурси з метою максимізації прибутку. 

Використання ефекту масштабу інтеграційних структур такого роду дає 

змогу їм ефективно провадити поряд із виробництвом переробку продукції, 

імплементувати інноваційні розробки, сучасні технічні засоби, систематично 

підвищувати знання і навички персоналу, брати участь в державних цільових 

програмах. 

5. За досліджуваний період спостерігаємо ознаки модернізації щодо 

технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Тенденція 

скорочення кількості технічних засобів супроводжується заміною їх на більш 

функціональні, енергоощадні сучасні комплекси, машини та устаткування. 

Вітчизняна галузь виробництва сільськогосподарської техніки засвідчує 

спадні тенденції щодо реалізації основних її видів, що породжено 

пріоритетністю серед вітчизняних аграріїв бажанням придбавати 

прогресивніші, багатофункціональні іноземні технічні засоби. 
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РОЗДІЛ 4 

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

4.1. Рівень державної підтримки модернізації 

сільськогосподарських підприємств 

 

Сучасна економіка нашої держави перебуває на порозі трансформації 

до інноваційної структури подальшого функціонування. У такий час 

аграрному сектору економіки необхідно розв’язати низку завдань, які 

стосуються передовсім продовольчої безпеки, максимального 

імпортозаміщення продукції та сталого розвитку сільських територій. 

Сучасні зовнішні та внутрішні чинники створюють середовище, в якому 

рівень діяльності сільськогосподарських підприємств є низько ефективним. 

Поки що в Україні відсутнє широкомасштабне (тотальне) імпортозаміщення 

новітніх технологій високого рівня наукового провадження аграрної справи, 

чим давно користується західний світ й інші аграрно, економічно, науково 

розвинуті держави, що не дає вітчизняному сільському господарству 

«розправити крила» в повний розмах: модернізуватись, показати ще одну 

додаткову привабливу нішу для вкладення капіталу – інвестицій. А 

джерелом, витоком, поштовхом цьому (одним із поштовхів) повинна бути 

розроблена й впроваджувана поетапна і комплексна державна політика, 

державна підтримка. Для цього здійснюються особливі функції, 

розробляються специфічні механізми реалізації. Розуміння, що “перемагає 

швидкийˮ, можна розглядати через призму державної підтримки: перемагає 

вдала імплементація технологій. На цьому повинна будуватись регуляторна 

складова бюджетних видатків. Можливо, сьогодні ще рано говорити про 

якусь “гонкуˮ, “змаганняˮ, “перемогуˮ, оскільки вітчизняна економіка з її 

складовою – аграрним сектором радше розробляє механізм безболісного 

виходу з кризи. Однак, напрямок той же, що й у економічній боротьбі, і 
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ґрунтується на поширенні серед сільськогосподарських товаровиробників, 

поєднанні і впровадженні сучасних технологій організації виробництва, 

розподілу, доставки, контролю і розрахунків.  

Бюджетний механізм функціонує на засадах централізованого 

регулювання урядом економічних процесів. Збільшення ваги 

бюрократичного механізму, складність подолання корупційної системи, 

складність зменшення частки тіньової економіки формує певні суперечності 

щодо співпраці державного та ринкових типів регулювання. Відомі випадки, 

коли спостерігається непряме регулювання (підтримка) державою суб’єктів 

господарювання аграрного сектору економіки і при цьому вплив держави – 

значно слабший. Ми погоджуємось із тезою про обов’язкову наявність і 

дієвість державного регулювання в функціонуванні АПК. Функція органів 

влади полягає в забезпеченні справедливого соціального розподілу факторів 

виробництва і результатів праці між суб’єктами господарювання, 

споживачами, іншими проміжними посеред них ланками. Доволі непросто 

забезпечити справедливість для всіх, що є однією із складнощів ефективного 

регулювання виробничих відносин у аграрному секторі економіки України 

сьогодні. 

У різних країнах бюджетні асигнування становлять різну величину 

підтримки для сільськогосподарських товаровиробників. Наприклад, у США 

в розрахунку на 1 га ріллі щорічно виділяється до 400 дол., натомість в Україні 

– менше 7 дол., тобто співвідношення більш ніж у 55 разів не на користь 

вітчизняного сільгоспвиробника [238, с. 1220]. Ключовими проблемами в 

функціонуванні сільськогосподарських підприємств залишаються відносно 

слабка інвестиційна атракційність, значна прострочена кредиторська 

заборгованість, неналежне забезпечення основними засобами. Суттєвим 

недоліком слід вважати високий відсоток імпортної сільськогосподарської 

продукції, зокрема тієї, яку можна вирощувати, переробляти в українському 

селі. Здебільшого це стосується продукції тваринництва і продуктів із 

глибинною переробкою сировини рослинництва. Недоліком також можна 
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вважати недостатній рівень державних закупівель агропродовольчої продукції 

для регулювання негативних впливів ринкового механізму, недосконалої 

конкуренції, підтримки малого й середнього сільськогосподарського 

виробника. Вивчення теоретичних питань державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств демонструє розвиток теоретичних підходів 

до державного регулювання процесів діяльності в АПК України. Сьогодні 

представлено різні регулювальні заходи, які вживають у країнах Європи й на 

інших континентах в аграрному секторі, передумови для зародження спільної 

сільськогосподарської політики, а також основні реформи протягом багатьох 

років [239, с. 17]. У розвинених країнах державна підтримка поділяється на 

два види: надання фінансових ресурсів аграріям як наповнення їх доходів 

(пряма підтримка), оплата частини витрат агровиробників (субсидування 

виробничих витрат) здебільшого на модернізацію техніки і технологій. У 

побуті такі заходи підтримки здатні регулювати очікуваний результат для 

трьох  сторін процесу: сільськогосподарського підприємства, споживача, 

суспільства загалом. 

Аналіз засобів впливу, механізмів їх реалізації дає змогу оптимізувати 

структуру і напрями бюджетних видатків, визначитись, які цілі слід 

переслідувати в певний час і які саме цільові програми та методи для цього 

залучати. Існує думка, що місія державної підтримки полягає у згладжуванні 

нерівностей, які час від часу природно виникають у двох процесах: ринкових 

(появі нездорової конкуренції), соціально справедливому зрівноважуванню 

доходів суб’єктів АПК порівняно з іншими галузями. Загальновідомим 

фактом є те, що аграрний сектор економіки залежний від природно-

кліматичних умов, тому діяльність у ньому часто відзначається з надмірним 

ризиком. Непередбачуваність кліматичних факторів призводить до частих 

значних коливань у цінах на сільськогосподарську продукцію, нестійких 

рівнях рентабельності аграріїв. Річ у тім, що продукція сільського 

господарства – товари першої необхідності, звідси випливає, що зміна 

попиту майже не залежить від зміни ціни, а понаднормова пропозиція здатна 
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різко опустити ціни. Рівень державної підтримки в різних країнах 

обумовлений різними факторами. Економічно стійкі держави, в яких частка 

АПК у ВВП становить 1,5-2 %, спроможні за рахунок поповнення ВВП 

значною доданою вартістю з інших наукоємних галузей дотувати його в 

достатній мірі. Окрім відносно низької частки у структурі ВВП, 

модернізоване виробництво формує невисокий рівень зайнятості сільським 

господарством у цих країнах. Тому просубсидувати незначну частку 

населення, зайняту у сільському господарстві, не становить великого 

навантаження на інші сфери економіки, навіть якщо це фермери дрібні і 

середні, які формують основу підприємницького класу на сільських 

територіях. Бюджетні асигнування сільськогосподарських підприємств 

провадяться як благо, зате у своїй абсолютній величині на одного суб’єкта 

господарювання оподаткування з інших галузей – мізерні. Цей механізм 

передбачає нагромадження бюджетних ресурсів з усіх сфер економіки через 

податкове навантаження, встановлення урядом внутрішньодержавних нижніх 

високих цінових  порогів для продукції, виробництво якої слід підтримати і 

передати частину цих нагромаджених ресурсів з усього суспільства 

невеликій кількості агровиробників, економічний успіх яких значною мірою 

залежить від цієї підтримки. Така специфіка у соціально- й економічно 

розвинених державах забезпечує утримання аграрного секторц економіки, 

сільських територій, звичаїв, традицій. Кардинально інша ситуація в країнах, 

що розвиваються (в тому числі й Україні). Сьогодні частка ВВП від 

сільського господарства в Україні становить 13,3 %, частка робочої сили, 

зайнятої у цій сфері – 6-7 %, у менш розвинутих державах – ще більша. 

Насправді, відбувається прямо протилежний процес витоку ресурсів із 

аграрного сектору та їх переливання в інші галузі економіки, де необхідне 

початкове накопичення капіталу [239, с. 18]. 

Теоретично, державна підтримка сільськогосподарських підприємств 

потрібна для вирівнювання рентабельності в АПК, порівняно з іншими 

галузями, а розвиток сільських територій і продовольча безпека – похідні від 
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цього. Такий процес відбувається при плануванні тактичних і стратегічних 

цілей і є норою у більшості держав. Звісно, методика, ступінь витрат через 

специфіку (частку сільськогосподарських угідь, розвиток економіки, 

кліматичні умови) в різних країнах – різні. Однак методика оцінки державної 

підтримки має спільні показники для вимірювання: 

– обсяг бюджетних асигнувань; 

– валовий обсяг підтримки; 

– еквівалент субсидій виробника. 

Ці три індикатори є універсальними, оскільки використовуються при 

аналізі у всіх країнах-членах СОТ. Важливість окреслених індикаторів 

викликана тим, що вони надходять в єдину міжнародну базу, а їх 

невідповідність (порушення) після аналізу може бути причиною для 

накладання міжнародних санкцій на окрему державу. 

Зручність та оптимальність використання цих універсальних 

міжнародних індикаторів є ще одним підтвердженням їх незамінності й 

унікальності. Щодо показника еквівалентності субсидій виробника, то він 

цитується в періодичних  виданнях ОЕСР, показник валового обсягу 

підтримки висвітлюється  Всесвітньою торговельною організацією, обсяг 

бюджетних асигнувань відображається у річних бюджетних звітах кожної 

країни. 

Окрім статистичних індикаторів, важливими є напрацьовані схеми 

реалізації продукції, включаючи механізми держзамовлень. Досвід низки 

зарубіжних країн (Данії, Німеччини, Швеції, Угорщини, Франції та ін.) 

свідчить про те, що в цих державах сільгоспвиробники вже в січні знають, які 

замовлення на їхню продукцію надійдуть у прийдешньому році [238, с. 1227]. 

Такі договори формують надійність, що виготовлена продукція у потрібний, 

зручний період буде реалізована. Це щось на кшталт форвардних, 

ф’ючерсних контрактів із валютою, які мінімізують ризики та додатково 

виконують соціальну функцію підтримки сільськогосподарського виробника. 

Зрозуміло, що це передбачає формування нового інфраструктурного 
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забезпечення процедури держзамовлень агропродукції, об’єктів державної 

форми власності щодо процесів закупівель, доставки і зберігання 

агропродукції для отримання результату і, головне, соціального ефекту від 

провадження держзамовлень. Поетапний, комплексний розвиток аграрного 

сектору економіки в нашій державі неможливий сьогодні без модернізації, 

включаючи осучаснення державної підтримки (рис. 4.1.). У свою чергу 

перетворення в аграрній сфері неможливе без модернізації її надбудови – 

української економіки загалом, зі зміцненням державних регуляторних 

механізмів у частині контролю й удосконалення соціальної справедливості, 

економічної ефективності в ринкових умовах, формування й утвердження 

національної ідеї та основоположних цінностей для розвитку кожної галузі.  

 

 

Рис. 4.1. Модернізація державного регулювання аграрного сектору 

економіки 

Джерело: сформовано автором на основі [239]. 
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формування продовольчої безпеки в державі 

захист аграрного сектору від високомонополізованих галузей, що виробляють 
засоби виробництва для сільського господарства і закуповують його продукцію 

збереження і вдосконалення функції держави як замовника та інвестора 

сприяння розвитку ринкової інфраструктури 

захист вітчизняного продовольчого ринку від імпорту 

розвиток соціальної сфери села 

розвиток аграрної науки та підготовка кадрів для сільського господарства 
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Єдина національна ідея для українців, яка коли-небудь була – 

софійність. Софійність – це не просто антипод «русского міра», це 

принципово інша модель соціальних зв’язків, побудована на цінностях 

людини, яка приймає рішення згідно з ними, а не про абстрактну ідеологію 

[240]. Звідси й походить гуманістична традиція софійної дійсності для 

українців, на якій доречно формувати цінності, які об’єднують українців. Як 

не парадоксально, але це не “віра, мова і арміяˮ, тому що у різні часи в 

регіонах України віросповідання та мови були різними, єдиної армії не було. 

На нашу думку, до цінностей, яких прагнули українці і сходу і заходу нашої 

держави, які б консолідували націю, належать такі: 

– свободолюбність; 

– справедливість; 

– сердечність – за Григорієм Сковородою як гідність, тобто для 

українців – глибинний (духовний) вимір людської особистості та цілісності; 

– соборність – цілісність у політичній площині. 

Ці вимоги народу декларувались як колись на козацьких радах, вічах, 

майданах, сьогодні у Помаранчевій революції та Революції гідності. Це 

чотири цінності, які продемонстрували свій потенціал консолідації 

суспільства і легітимізації держави упродовж нашої історії [241]. 

Потужна вертикаль державного регулятора, система здорової 

конкуренції, кооперація, соціальна справедливість – ключові принципи 

модернізації сільськогосподарських підприємств. Транзитивний етап 

сучасної аграрної політики потребує оптимальної консолідації державного 

управління та дії ринкових механізмів, розробки та імплементації урядового 

регулювання справедливого розподілу засобів та результатів праці 

виробників. 

Оптимізація розподілу ресурсів як забезпечення соціальної 

справедливості з боку держави – важлива сьогодні, оскільки ще не 

утверджено сталу раціональну схему урядового впливу. У сучасній 

економічній літературі дискусійним залишається питання про трактування 
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таких визначень, як “державне регулювання аграрного сектору економікиˮ та 

“державна підтримка аграрного сектору економікиˮ [242, с. 97]. Таким 

чином, державне регулювання аграрного сектору економіки передбачає 

сценарій, зорієнтований на справедливу оптимізацію процесів виробництва, 

розподілу, обміну і споживання засобів і результатів праці між суб’єктами 

цієї галузі. Державна підтримка – це комплекс економічних, організаційних, 

соціальних заходів, зорієнтованих на гарантування продовольчої безпеки й 

ефективної діяльності галузей сільського господарства. 

Впровадження раціонального державного регулювання передбачає 

створення безпечних умов для діяльності АПК. Базові засади реалізації 

аграрної політики слід презентувати через досягнення консолідації нації, 

соціальної справедливості, економічної ефективності, скоординованої роботи 

влади, бізнесу й науки. 

Бюджетне асигнування в АПК сьогодні майже безрезультатне, частка 

державної підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств 

покриває не більше 20 % від їх повної необхідності. Поетапний і 

комплексний підхід у механізмі державної підтримки бажають кращого 

результату. Асигнування, спрямовані на виконання капітальних вкладень, 

неодноразово надаються без проведення конкурсів і використовуються без 

відповідної віддачі [243, с. 31]. Схожі процеси виникають  із фінансуванням 

операцій на державних ринках харчових продуктів та організації ринкової 

інфраструктури АПК [244]. 

Державний бюджет 2019 року котирується з доходами в 

1007,3 млрд грн (90 % з яких – загальний фонд), що було більше за доходи 

2018 року на 10 %. Витрат планувалося на суму 1093,0 млрд грн (при 90 % 

загального фонду), що перевищувало рівень 2018 року на 10,2 % [243]. 

Зростання ВВП склало 3,3 % (за 2017 рік цей показник зріс на 2,5 %), 

інфляція зупинилася на висоті 9,8 %, щабель безробіття піднявся до 9,1 %, 

рівень державного боргу перевищив 66,8 % ВВП (стрибок вгору на 2,7 % 

проти обсягів 2017 року) – з урахуванням 116,7 млрд дол зовнішніх позик і 
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курсу гривні 29,3 грн за 1 дол США [244]. 

Отже, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рікˮ, 

враховуючи усі поправки, обговорення в комітетах, продовжив 

модернізаційну політику бюджетних видатків на апарат Міністерства 

аграрної політики і продовольства (МАПіП), започатковану у 2018 р. 

Передусім це відобразилося на зміні концепцій, структури фінансових 

витрат. Динаміка державних видатків на розвиток сільського господарства 

ілюструє цікаві факти (табл. 4.1).  

За останні вісім років змінювалась структура видатків, викликана, 

очевидно, потребою підтримки конкретних напрямів розвитку аграрного 

сектору економіки і формування для цього конкретних цільових програм. На 

них виділялись фінансові видатки поетапно (ступінчасто) здебільшого 

протягом 3-4 років, віддаючи з кожним етапом перевагу новим програмам, 

які б підтримували більш назрілі проблеми АПК. 

Цікавим фактом, водночас не до кінця зрозумілим, визначена у 

2012 році пріоритетність фінансування державної програми розвитку 

хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за 

ними, в той час, коли у більш занедбаному (критичному) стані перебувала 

саме тваринницька галузь. 

Незрозумілим є розставлення пріоритетів: чому в 2013-2014 рр. значне 

державне фінансування здійснювалось за програмами “підготовка кадрів для 

агропромислового комплексу вищими навчальними закладами …ˮ і на це 

виділялось у рази більше коштів, ніж на з підтримку галузі тваринництва. У 

2015-2016 роках, порівняно з 2014 роком, у державному бюджеті 

скоротились видатки на апарат Міністерства аграрної політики та 

продовольства у 5-7 разів, незважаючи на зростання видаткової частини 

державного бюджету України загалом. Це пояснюється воєнними діями на 

сході України, пріоритетністю їх державної фінансової підтримки та інших 

векторів розвитку. 
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Таблиця 4.1 

Динаміка видатків на апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України у 2012-2019 рр., млн грн 
Найменування згідно з відомчою та програмною 

класифікаціями видатків та кредитування державного 

бюджету 

Разом видатків загального та спеціального фонду  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всього видатків державного бюджету України 413605,3 419330,1 462211,7 581760,8 681460,8 800026,3 991700,0 1112120,4 

Апарат Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 
4780,5 4699,5 4883,2 875,5 691,9 5808,0 6822,3 6258,8 

в
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

Фінансова підтримка створення оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 
200,0 – 200,0 – – – – – 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу 

вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів 

акредитації 

125,4 1107,2 968,5 – – – – – 

Підготовка кадрів для агропромислового комплексу 

вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів 

акредитації, методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів 

506,3 1399,9 1349,1 – – – – – 

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів 
– – – 300,0 285,0 300,0 – – 

Витрати Аграрного фонду, пов’язані з комплексом 

заходів зі зберігання, перевезення, переробки та 

експортом об’єктів державного цінового 

регулювання державного інтервенційного фонду 

765,5 500,0 300,0 100,0 100,0 51,4 – – 

Державна підтримка галузі тваринництва 732,0 650,0 900,0 250,0 30,0 – – – 

Фінансова підтримка розвитку фермерських 

господарств 
– – – – – – 1000,0 800,0 

Державна підтримка розвитку хмелярства, 

закладення молодих садів, виноградників та 

ягідників і нагляд за ними 

1,075.0 – 700.0 – – – 300,0 400,0 

Державна підтримка тваринництва, зберігання та 

переробки сільськогосподарської продукції, 

аквакультури (рибництва) 

– – – – – – 4000,0 3500,0 

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників – – – – – 4774,3 945,0 881,8 

Інші видатки на апарат Міністерства аграрної політики 

та продовольства України 
1376,4 1,042,3 465,6 225,5 276,9 682,3 577,3 677,0 

Інші у відсотках до видатків на апарат Міністерства 

аграрної політики та продовольства України 
28,79 22,18 9,53 25,76 40,02 11,75 8,46 10,82 

Джерело: сформовано автором на основі [245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252]. 
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2017 рік формує враження кардинальних структурних змін у частці 

фінансування державних програм. Створена нова програма “Фінансова 

підтримка сільськогосподарських товаровиробників”, на яку виділяється 

82 % коштів серед усіх програм державної підтримки сільського 

господарства. Це відбувається з одночасним зростанням, порівняно з 

попереднім періодом видатків на апарат Мінагропрому України у вісім разів. 

2018-2019 роки ілюструють небачену досі, за останні вісім років, 

пріоритетність, надану програмам підтримки тваринництва та розвитку 

фермерських господарств. 

У структурі видатків державного бюджету на підтримку всього 

аграрного сектору економіки частка фінансування на програму № 28801540 

“Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)” становить 56 %. 

Частка видатків на розвиток тваринництва, фермерських господарств та 

сільгосптоваровиробників у структурі видатків на всі об’єкти та заходи 

Міністерства аграрної політики та продовольства складають загалом 83 %, 

що досить відрадно і визначає пріоритетність цих напрямів. Однак обсяг 

видатків державного бюджету залежить від його дохідної частини, а дохідна 

частина –залежить в основному від податків, обсяг яких залежить від 

кількості вироблених товарів, виконаних робіт та наданих послуг у країні за 

рік. Оскільки обсяг вироблених товарів та наданих послуг в Україні, тобто 

ВВП у рази нижчий, а в окремих випадках – у десятки разів, стосовно 

порівнюваних розвинених європейських держав, то й відповідно державна 

підтримка вітчизняного сільського господарства – у рази менша, що ілюструє 

дод. К.  

У травні 2016 року вступила в силу нова редакція Закону України 

“Про фермерські господарстваˮ, згідно з яким вони отримали право 

працювати в статусі фізичної особи-підприємця, однак членами таких 

господарств можуть бути лише фізичні особи-підприємці та члени їхніх 

сімей [246]. Тобто уряд дав селянам можливість легалізувати власне 
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фермерське господарство без традиційної реєстрації, при цьому воно набуло 

можливості отримувати державну підтримку [253]. 

Щодо цінового регулювання державної підтримки сільського 

господарства, то прес-служба ПАТ “Аграрний фондˮ повідомила, що з кінця 

2018 року фонд розширив форвардну програму із закупівлі зерна врожаю 

2019 року [254]. 

Продовжуючи вищеназвані державні ініціативи та в рамках виконання 

завдань, визначених Законом України “Про Державний бюджет України на 

2020 рікˮ [255] і програмами розвитку економіки, Уряд продовжив 

розширювати комплекс підтримки сільськогосподарських підприємств. 

У період економічного, політичного, соціального напруження, пошуку 

оптимального напряму розвитку усіх цих концепцій, в тому числі 

утвердження ефективної модернізації сільськогосподарських підприємств у 

Законі України “Про державний бюджет України на 2020 рікˮ задекларовані 

певні видатки в частині державної підтримки АПК, зокрема статті витрат на 

апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, які найбільшою мірою мають відношення до аграрного сектору 

економіки, передбачені в таких обсягах: 

– “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексіˮ –

видатки розвитку зі спеціального фонду (5000 тис грн); 

– “Витрати Аграрного фонду, пов’язані з комплексом заходів із 

зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного 

цінового регулювання державного інтервенційного фондуˮ – видатки 

споживання із спеціального фонду (89100,0 тис грн); 

– “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробниківˮ – видатки 

розвитку загального фонду (4000000,0 тис грн); 

– “Організація і регулювання діяльності установ у системі 

агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фондуˮ 

(146929,5 тис грн); 
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– “Формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування 

кредитівˮ – видатки розвитку загального фонду (240000,0 тис грн); 

Існують деякі перестороги щодо впровадження окремих державних 

програм: 

– декларативність окремих програм полягає в тому, що частина 

передбачених ними заходів не досягає поставлених цілей або ж взагалі не 

виконуються; 

– недостатня кількість фінансових ресурсів для ліквідації 

дестабілізуючих чинників успішного функціонування сільськогосподарських 

товаровиробників; 

– наразі не виконується принцип “переходу кількісних змін в якісніˮ; 

– напрямів державної підтримки за останнє десятиліття  сформовано 

доволі багато, однак ефективність від результату їх упровадження досі 

потребує покращення. 

Динаміка провадження бюджетної політики демонструє  то збільшення, 

то зменшення кількості програм державної підтримки. Впродовж 2012-

2019 рр. змінювався і обсяг підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників. Бюджетна підтримка сільськогосподарських підприємств 

включає видатки загального та спеціального фонду, окрім цього і спеціальні 

режими оподаткування ПДВ, віднесення частки аграріїв до окремої – 

четвертої групи оподаткування. 

У різні роки по-різному визначають пріоритетні напрями фінансування. 

Сьогодні проводяться асигнування на рослинницьку та тваринницьку галузь 

сільського господарства. Однак не повною мірою реалізовано у структурі 

видатків державної підтримки аграріїв такий механізм, як здешевлення 

кредитів. При цьому зростання у 2019 році фінансових видатків із бюджету 

більш ніж у 7 раз, порівняно з 2016 роком, не демонструє чіткої кореляції між 

цим показником і  валовою продукцією сільськогосподарських підприємств, 

яка за цей період зросла тільки на 25 %. Це відбувається з урахуванням тих 

обставин, що понад 80% бюджетних асигнувань отримують власне юридичні 
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особи в аграрному секторі економіки. Зростання обсягів державної 

підтримки агропідприємств за восьмирічний період не позначилось ні на 

різкому покращення ефективності їх діяльності ні на зростанні 

конкурентоспроможності між ними, при цьому середовище їх 

функціонування втрачає інвестиційну атракційність як для іноземного, так і 

для внутрішнього інвестора. Тому виникає потреба переглянути непрацюючі 

механізми програм державної підтримки, навести лад у їх функціонуванні та 

забезпеченні поставлених результатів. Державні асигнування повинні 

стимулювати розвиток конкуренції, інших ринкових механізмів, бути 

спрямованими на досягнення конкретних цілей і розрахованими на 

відповідну цільову групу отримувачів бюджетних коштів [256, с. 125].  

Необхідно цілі державних програм пов’язувати з оцінюванням потреб 

сільськогосподарських товаровиробників. Таким чином, на мезорівні слід 

враховувати інтереси, слабкі сторони, загрози ефективної діяльності 

підприємства із зазначенням необхідних обсягів асигнувань, планових 

фінансово-економічних показників господарювання і, виходячи з цього, – 

формувати механізм, принципи підтримки, розробку бюджетних програм. 

Обов’язковим елементом тут є гласність – поширення інформації до кожного 

кінцевого потенційного користувача, створення рівних умов як у 

поінформованості, так і у можливостях використання бюджетних ресурсів. 

Зміна принципових механізмів цільових програм полягає також у ліквідації 

компенсаційно-витратного підходу і трансформації у бік модернізації – 

підвищення конкурентоспроможності, мотивація до інтеграції цифрових 

технологій у виробництво, запозичення іноземних методик і техніки для 

підвищення рентабельності з одночасним збереженням самобутності, 

унікальності господарювання, адаптація до швидкозмінних природних 

процесів, дотримання екологічних норм та нормативів. До того часу, доки 

цілі модернізації державної підтримки та  вплив бюджетних витрат на їх 

досягнення чітко не визначені, немає достатніх підстав робити висновок 
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щодо обґрунтованості обсягів бюджетних витрат на підтримку сільського 

господарства [257, с. 127]. 

Можна  констатувати, що вітчизняні урядові програми підтримки 

сільського господарства мають низку суттєвих недоопрацювань, які не 

використовують повністю потенціал такого механізму, зменшують віддачу 

від кожної вкладеної грошової одиниці. Одним із ключових недоліків, 

пов’язаних із недосконалістю бюджетного процесу, є відсутність 

обґрунтованих норм планування бюджетних витрат на аграрний сектор [258, 

с. 23]. Окрім вищезазначених принципових механізмів модернізації 

державної підтримки, вважаємо за доцільне виділити пріоритетні напрями 

для формування цільових програм: відродження тваринництва, збереження й 

примноження лісових масивів, дотримання екологічних норм сівозмін із 

паралельним підвищенням урожайності зернових культур, оновлення 

технологій для рентабельнішого овочівництва. 

Аналіз імплементації механізму часткової компенсації ставок за 

кредитами комерційних банків уможливлює зробити висновок про те, що 

практично було відновлено дію фінансово-кредитного механізму з метою 

задоволення потреби в обігових коштах сільськогосподарських підприємств, 

що в свою чергу допомогло поступовій відмові від схем товарного 

кредитування та прямої бюджетної підтримки галузі [257, с.137]. 

Дослідження пільгового кредитування засвідчує окремі слабкі сторони 

у його організації. Зокрема: механізм часткової компенсації не позбавлений 

недоліків, які перешкоджають ефективній його дії; зокрема: нестабільність; 

непрозорість механізмів та громіздкість процедур надання; нерівномірний 

розподіл за регіонами; тривалі затримки з поверненням компенсації; жорстка 

прив’язка розміру компенсації до облікової ставки НБУ; обмеженість строків 

дії механізму бюджетним роком; слабкий контроль за розподілом та 

використанням; відсутність координації процесу видачі банківських кредитів 

за компенсаційною схемою відповідно до розміру бюджетних коштів, 

передбачених на окреслені цілі [259]. 
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Важливим моментом залишається те, що субсидування 

сільськогосподарських товаровиробників шляхом пільгового оподаткування 

набуло такого масштабу, який у своїй сукупності щодо грошової маси займає 

чи не найбільшу частку у структурі бюджетних видатків, однак не виконує 

при цьому функції утворення інвестиційної привабливості середовища в 

аграрному секторі економіки. Тому рекомендуємо хоча б частково замінити 

цей метод підтримки на бюджетне фінансування, яке за своєю природою 

більш здатне націлити, залучити сільськогосподарського виробника до 

освоєння модернізованих технологій, впровадження їх у практику, 

становлення інвестиційної атракційності галузі, порівняно з пільговим 

оподаткуванням. 

Виникає потреба у ретельному доопрацюванні, розробці дієвого 

механізму пільгового кредитування аграріїв із використанням 

взаємовигідних угод між банками, як кредиторами, сільськогосподарськими 

підприємствами, як вигодонабувачами та державою, як гарантом, суб’єктом 

підтримки й отримувачем соціального ефекту від ефективної роботи в 

дотаційній, продовольчо-забезпечувальній аграрній галузі країни. Сьогодні 

відсутні спеціалізовані банки у сфері кредитного забезпечення суб’єктів 

сільського господарства, не зважаючи на те, що ця галузь була, є і 

залишатиметься кредитно залежною. Тому доволі актуальною є необхідність 

на загальнодержавному рівні пом’якшити або подолати вакуум браку 

функціонування спеціалізованих банків, прописаних правил забезпечення 

обов’язкової наявності пільгового кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників у нормативно-правовому полі. Для формування кращого 

ніж сьогодні ефекту віддачі від державної підтримки суб’єктів АПК, варто 

бюджетні асигнування сконцентрувати у трьох напрямах: прискорення 

нагромадження випуску сільськогосподарської продукції цивілізованими 

формами господарювання – підприємствами різних ОПФГ, з акцентом на 

середні та малі, як основу формування середнього класу на селі; 

забезпечення (гарантування) продовольчої безпеки країни і розвитку 
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сільських територій; збереження традицій, звичаїв і докладання зусиль до 

зменшення виїзду молоді з сіл за кордон і в міста. 

На зразок того, що розвинені країни формують бюджетні видатки у 

аграрний сектор економіки як певна частка доходу, пропонуємо у вітчизняній 

системі бюджетування розвивати цей механізм до рівня 10 % від вартості 

валової продукції суб’єкта господарювання. Вважаємо, що таке асигнування 

(шляхом фінансування, а не пільгового оподаткування) є доцільним до того 

періоду, доки не буде досягнуто середнього показника державної підтримки    

з-поміж країн-учасників Світової організації торгівлі. 

Часткова фінансова підтримка передбачає для більшості 

сільськогосподарських підприємств декларативний характер і не виконує 

повністю завдання, які покладено на державну підтримку суб’єктів аграрного 

сектору економіки. 

Отже, в часи економічної дестабілізації, невизначеності на політичній 

арені, пошуку економічного вектора розвитку та його частини – аграрного 

сектору, фінансова підтримка, зафіксована в Законі України “Про Державний 

бюджет Україниˮ, має для більшості сільськогосподарських виробників 

формальний характер і несуттєво впливає на їхній економічний стан. 

Тому змінена структура державної підтримки сільськогосподарських 

підприємств у динаміці внесла позитивні корективи у стимулювання 

розвитку тваринництва, проте якісних зрушень у цьому напрямі слід 

очікувати при досягненні середніх показників державної підтримки рівних (у 

розрахунку на одиницю вартості випущеної продукції) до розвинених 

держав. 

Для формування стратегії модернізації державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств важливо проаналізувати не тільки 

допущені помилки, а й досвід розвинених країн. Доволі актуальним є 

запозичення досвіду щодо новітніх розробок у державних програмах 

Європейського Союзу (ЄС-28), тим більше, коли доступна інформація щодо 

планових бюджетних виплат країнам-учасницям ЄС-28. 
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Вітчизняні науковці при аналізі діяльності сільськогосподарських 

підприємств  часто обмежуються міжобласними порівняннями, виключно в 

межах території України, а саме – у динаміці, не використовуючи при цьому 

досвід, практику, компетентності у веденні сільського господарства, якими 

володіють агропідприємства інших держав. Тому, як ознака модернізації, 

завданням є аналіз та порівняння  державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств у країнах Європейського Союзу та 

України. 

Сформовано передбачуваний для фінансування суб’єктів сільського 

господарства бюджет на 2021-2027 рр.  Для України важливо побачити не 

тільки розміри видаткової частини, а й структуру, визначальні напрями, 

фінансування, які повинні нас зорієнтувати на сучасні тенденції, потреби, 

підтримка яких покликана з максимальною  віддачею розвивати аграрний 

сектор економіки і сільські території загалом. 

Сільське господарство ЄС-28 характеризується такими елементами: 

–  мала частка великих сільськогосподарських підприємств: 

господарства з площею понад 100 га становлять 2,7 % в той час, коли в 

Україні серед сільськогосподарських підприємств такий показник становить 

97,4 %; 

–  молоді фермери: 5,9 % господарів – у віці менше 35 років, лише 

30,6 % – старші 64 років;  

– значний внесок в економіку країни, однак слабший за рівнем 

зайнятості: сільське господарство складає 1,6 % у ВВП ЄС-28 і 4,7 % від 

загальної зайнятості, в Україні – 12 % та 6,7 % відповідно. 

Згідно з останнім опитуванням Євробарометра, опублікованим у січні 

2016 року, жителі ЄС-28 вважають, що діяльність фермерів повинна 

виконувати два важливі завдання:  “пропонувати населенню широкий спектр 

якісної продукціїˮ (42 %) та “захист довкілляˮ (30 %) [260].  

Що стосується основних цілей політики  щодо сільського господарства 

та розвитку сільських територій, то 49 % жителів  ЄС-28 головною умовою  
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для того, щоб сільськогосподарська продукція була якісною, безпечною та 

надійною вважають “необхідність забезпечення справедливого рівня  життя 

фермерівˮ [261]. Ці та ряд інших опитувань стали основою подальших 

розробок щодо майбутньої державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників у Європейському Союзі. 

На семирічну  державну підтримку сільського господарства (2021-

2027 рр.)  генеральний уряд ЄС-28 пропонується витратити 365 млрд євро (у 

поточних цінах). Це складає в середньому 28,5 % загального бюджету на 

вказаний період. Такі видатки поділяються на три складові: на адресні 

платежі планується застосувати 265,2 млрд євро, 20 млрд євро – на заходи 

підтримки ринку та 78,8 млрд євро – на розвиток сільських територій. 

Відомо, що комісія з планування підтримки сільського господарства 

Європейського Союзу формує концепцію розвитку щоразу на семирічний 

термін. Таким чином, на 2014-2020 рр. було визначено 64 основних напрями 

діяльності у сфері розвитку аграрного сектора економіки. Однак на наступну 

семирічку планується звузити (згрупувати) минулі напрями,  концепцію ССП 

 у 10 загальних цілей із наданням більшої свободи країнам-членам ЄС-28, 

можливості  їм співпрацювати з фермерами, щоб самостійно визначати, які 

дії слід вжити на національному або регіональному рівні. 

До дев’яти узагальнених цілей належать: 

1) підтримка гідних доходів фермерських господарств та стійкості в 

усьому Європейському Союзі (для посилення продовольчої безпеки); 

2) підвищення ринкової орієнтації та конкурентоспроможності із 

залученням досліджень, технологій та оцифрування; 

3) поліпшення становища фермерів серед інших видів приватних 

підприємців; 

4) орієнтація на зменшення кліматичних змін та адаптації до них, стале 

виробництво енергії; 

5) підтримка сталого розвитку та ефективне управління природними 

ресурсами: вода, ґрунт, повітря; 
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6) сприяння охороні біорізноманіття, зміцненню екосистемних послуг 

та захисту місць існування та ландшафту; 

7) залучення молодих фермерів та підтримка розвитку господарської 

діяльності у сільській місцевості; 

8) сприяння зайнятості, зростанню, соціальній включеності та 

місцевому розвитку в сільській місцевості, включаючи біоекономіку та стале 

лісове господарство; 

9) покращення реакції сільського господарства ЄС на соціальні потреби 

в продуктах харчування та здоровʼї, включаючи безпечну, збагачену 

поживними речовинами та стійку їжу, а також добробут тварин; 

10) просування знань, інновацій та оцифрування в сільському 

господарстві та сільській місцевості [262]. 

Така структура державної підтримки суб’єктів сільського господарства 

є цілком виправданою з огляду на поточні й потенційні  екологічні, 

кліматичні та соціальні дисбаланси. Проте вітчизняна підтримка 

сільськогосподарських підприємств кардинально відрізняється за своїми 

цілями і структурою. Не вдаючись у деталі порівняння вартісної складової, 

згадаємо структуру державної підтримки Міністерства аграрної політики і 

продовольства України з огляду на назви основних цільових програм 

упродовж 2013-2019 рр., визначених бюджетами України за відповідні 

періоди:  

– фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської 

продукції; 

– підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 

навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації; 

– підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими 

навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації, методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів; 

– фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів; 
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– витрати Аграрного фонду, пов’язані з комплексом заходів зі 

зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного 

цінового регулювання державного інтервенційного фонду; 

– державна підтримка галузі тваринництва; 

– фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; 

– державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, 

виноградників та ягідників і нагляд за ними; 

– державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва). 

– фінансова підтримка сільгосптоваровиробників [185]. 

Із переліку назв вітчизняних цільових програм державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників (зрештою і в їхньому змісті також) 

не спостерігається акцентів на збереження довкілля та клімату, залучення 

молодих фермерів; інструменти управління ризиками; знання та інновації, 

що натомість концептуально заплановано впровадити в Європейському 

Союзі. Для України важливо запозичити концепції десяти напрямів планової 

державної підтримки та імплементувати у вітчизняні цільові програми, 

стимулюючи молодих господарів і власників землі до екологічно чистого, 

кліматично раціонального, ризиково-захищеного, інноваційного 

обґрунтованого  сільськогосподарського виробництва. 

Для досягнення вказаних цілей ЄС змінив тактику на перенесення 

фокусу з дотримання правил і вимог на ефективність і досягнення цілей. 

Перехід від загальноприйнятого підходу до індивідуального забезпечує 

наближення безпосередньо до тих, хто займається сільськогосподарським 

виробництвом. Такий підхід створює державам-членам ЄС більший простір 

для свободи у вирішенні питань щодо оптимального досягнення спільних 

цілей, реагуючи на конкретні потреби сільськогосподарських підприємств, 

сільського населення та широкої громадськості. Господарі на аграрних 

підприємствах найкраще знають, яку підтримку їм потрібно для покращення 

результатів. 



230 
 

 

Нова система підтримки сільськогосподарських товаровиробників 

сприятиме фермерам та органам влади використовувати інноваційні 

технології, щоб допомогти їм у роботі. Наприклад, розроблена нова система 

моніторингу на основі систематичного, цілорічного дистанційного 

спостереження за сільськогосподарською діяльністю. Це покликано замінити 

традиційні методи верифікації, такі як перевірки на місцях. Заявникам буде 

запропоновано використовувати новітні цифрові інструменти, зокрема 

геопросторовий додаток (GSA), залучаючи супутникові технології, щоб 

фермери могли подавати точні заявки на свою землю, при цьому знижуючи 

рівень помилок у деклараціях та уникаючи штрафних санкцій. 

Відповідно до нової спільної сільськогосподарської підтримки (ССП), 

від держав-членів вимагається надати фермерам систему консультативних 

послуг, що охоплюють широке коло питань, викладених у самому 

регламенті. Вони включають: консультації щодо всіх вимог та умов на рівні 

сільськогосподарських підприємств, які випливають із стратегічного плану 

загальної політики в галузі сільського господарства; способи забезпечення 

дотримання екологічного законодавства щодо води, пестицидів, чистого 

повітря тощо; управління ризиками;  доступ до інновацій та технологій. 

Цікавим для наслідування є зниження верхньої межі фінансування 

сільгоспвиробників (як правило, найбільші за обсягами видатки  припадають 

на доволі фінансово стійкі великі аграрні підприємства) з метою 

перерозподілу адресних платежів між малими та середніми господарствами. 

Для цього комісія планування державної підтримки сільського 

господарства ЄС-28 пропонує зменшити виплати з 60000 євро та 

обов’язковий верхній ліміт для платежів понад 100000 євро на ферму [263]. 

Збережені асигнування розподіляться у кожній державі-члені або шляхом 

перерозподілу адресних платежів, або у формі фондів розвитку сільського 

господарства, насамперед, щоб більша частка видатків прямих платежів у 

кожній країні надходила на малі та середні господарства. 
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Згладжування проблеми мотивації молодих фермерів планується 

здійснити за допомогою додаткового фінансування. Держави-члени ЄС 

повинні виділяти щонайменше 2 % національного розподілу на прямі 

виплати молодим фермерам, які працюють за професією, у вигляді виплат, 

що доповнюють їх базову підтримку доходу або стартові субсидії; якщо 

країни визнають свою потребу, вони зможуть витратити більше коштів на 

заохочення молодих фермерів до створення сільськогосподарського 

підприємства та провадження підприємницької діяльності [263]. 

У плануванні розподілу видатків на спільну сільськогосподарську 

політику серед двадцяти восьми держав-членів ЄС зберігається значна вага 

за п’ятіркою лідерів, про що свідчать дані табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Планові частки асигнувань для окремих держав-членів ЄС-28 

за поточними цінами на період 2021-2027 рр. 

Країни-

учасники 

ЄС-28 

Прямі платежі Ринкові заходи 
Сільський 

розвиток 
Разом 

млн євро % 
млн 

євро 
% 

млн 

євро 
% 

млн 

євро 
% 

Франція 44464,1 16,8 3385,1 16,1 7522,4 9,5 55371,6 15,2 

Німеччина 30003,0 11,3 263,5 1,3 6158,0 7,8 36424,5 10,0 

Іспанія 29750,3 11,2 2921,7 13,9 6228,2 7,9 38900,2 10,7 

Італія 22146,8 8,4 2262,1 10,8 7902,2 10,0 32311,0 8,9 

Польща 18859,5 7,1 31,3 0,1 8198,2 10,4 27088,9 7,4 

Інші 119976,3 45,2 12136,3 57,8 42791,0 54,3 174903,8 47,9 

Разом 265200,0 100,0 21000,0 100,0 78800,0 100,0 365000,0 100,0 

Джерело: складено автором за даними Євростату [169]. 

 

Три з десяти конкретних цілей майбутньої ССП стосуються довкілля та 

охоплюють питання зміни клімату, природних ресурсів, біорізноманіття і 

ландшафтів. 
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У своїх стратегічних планах ССП держави-члени повинні уточнити, як 

мають намір досягти своїх цілей та забезпечити, щоб їхні фермери 

відповідали всім екологічним та кліматичним вимогам. Вони докладно 

описують, як використовуватимуть ресурси з трьох стовпів ССП для 

підтримки своєї стратегії табл. 4.2. Кінцеві цілі будуть встановлені, а прогрес 

оцінюватиметься щороку. 

Амбітні припущення щодо клімату, довкілля та біорізноманіття будуть 

реалізовуватися різними способами: нова система “обумовленостіˮ визначить 

усі форми підтримки доходів для фермерів (та інші виплати, пов’язані з 

площею та тваринами) відповідно до використання екологічних та 

кліматичних методів ведення сільського господарства. Посилення державної 

підтримки, залежно від дотримання підвищених стандартів – це поступ 

вперед, порівняно з положеннями, що діють відповідно до чинної ССП. 

Нова система екологічних програм, що фінансуються за рахунок 

розподілу на прямі платежі, буде обов’язковою для держав-членів, тоді як 

фермери не будуть зобов’язані брати в цьому участі. Екологічні програми 

слугуватимуть досягненню кліматичних та екологічних цілей. Однак кожна 

держава-член ЄС-28 формуватиме їх на власний розсуд. Прикладом може 

виступати фінансування екопрограми, яка передбачає повну відмову від 

використання добрив для покращення якості води. Пов’язані платежі можуть 

бути запропоновані як “додатковіˮ прямі платежі фермерам або у вигляді 

окремих програм [264].  

Державам-членам доведеться виділити щонайменше 30 % бюджету на 

розвиток сільських територій для екологічних та кліматичних заходів [265]. 

Кошти, на так звані “Зобовʼязання щодо агроекології та кліматуˮ, які, як і 

описані вище інструменти, будуть обов’язковими для держав-членів, але 

добровільними для фермерів. Програми розвитку сільського господарства 

можуть також використовуватися для фінансування низки інших видів 

діяльності, таких як передача знань, екологічно чисті інвестиції, інновації та 
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співпраця. Така підтримка може бути спрямована на фермерів, лісівників та 

інших організацій у сільській місцевості. 

Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища в районах із природними обмеженнями, таких як гірські або 

прибережні регіони, буде додатково до 30 % зі стовпця розвитку сільських 

територій (табл. 4.2). 

Відповідно до зобов’язань Союзу щодо виконання  Паризької угоди та 

цілей ООН стосовно сталого розвитку, очікується 40 % загальних видатків 

ССП виділяти на кліматичні дії. 

Отож, плановою комісією з питань спільної сільськогосподарської 

підтримки ЄС-28 визначено три блоки пріоритетних концепцій державної 

підтримки на 2021-2017 рр., які сьогодні є актуальними і для України. 

1. Підвищення екологізації виробництва в аграрному секторі 

економіки: 

– диверсифікація сільськогосподарських культур: більша 

різноманітність сільськогосподарських культур робить ґрунт та екосистеми 

більш стійкими; 

– постійні пасовища: пасовища утримують вуглець та формують 

біологічне різноманіття у сільській місцевості. Співвідношення постійних 

сільськогосподарських земель встановлюється країнами ЄС на 

національному або регіональному рівні. Країни ЄС призначають зони 

екологічно чутливих постійних луків. Фермери не можуть орати або 

перетворювати постійні пасовища на ріллю; 

– фермери з ріллею, що перевищує 15 %, повинні становити принаймні 

5% від загальної чисельності, що належить до зони екологічного 

спрямування; 

– пропагування здорового способу життя, включаючи виробництво і 

споживання безпечної, збагаченої поживними речовинами їжі. 

2. Підтримка доходів сільськогосподарських підприємств із акцентом 

на стимулювання зайнятості, припливу молодих кадрів у галузь. 
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3. Розробка програм щодо підвищення інноваційно-інвестиційної 

атракційності сільськогосподарських товаровиробників, залучаючи 

оцифровування, інтернет-комунікації. 

Як відомо, здійснення технологічного оновлення виробництва та 

модернізація діяльності сільськогосподарських підприємств у цілому 

потребують вкладення значних фінансових ресурсів, зокрема на проведення 

власних наукових досліджень або придбання ліцензій на використання 

технологій, розроблених іншими підприємствами, установами, 

організаціями; матеріально-технічне забезпечення процесу виробництва; 

заробітну плату працівників, їхнє навчання, підвищення кваліфікації, 

підготовку й перепідготовку; оплату відряджень з метою обміну досвідом і 

співпраці із зарубіжними й вітчизняними колегами, партнерами; захист 

винаходу тощо. Безперечно, державна фінансова підтримка має важливе 

значення для функціонування й розвитку сільськогосподарських 

підприємств. Фінансове забезпечення реалізації програм розвитку 

агропромислового комплексу щодо окремих аспектів технологічного 

оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах визначається 

Законом України «Про державний бюджет» на відповідний рік у вигляді 

фінансування конкретних бюджетних програм.  

Питання державного регулювання розвитку аграрного виробництва, 

державної підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема 

бюджетної, були об’єктом розгляду багатьох вчених. Однак, детальнішого 

висвітлення потребує визначення напрямів та аналіз бюджетної підтримки 

матеріально-технічного забезпечення заходів технологічного оновлення 

виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств в 

розрізі відповідних бюджетних програм. Важлива роль у реалізації 

технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах належить забезпеченню матеріальними (насіння, добрива, 

засоби захисту рослин, корми, паливно-мастильні матеріали) й технічними 
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засобами; наявності й стану виробничих приміщень і комплексів, закупівлі 

тварин для подальшого відтворення тощо. 

Серед бюджетних програм, спрямованих на фінансування матеріально-

технічного забезпечення технологічного оновлення виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах, тобто тих, які прямо пов’язані зі 

здійсненням відповідних техніко-технологічних заходів впродовж 2010–2018 

рр., виокремлено:  

– часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості 

будівництва й реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та 

підприємств із виробництва комбікормів;  

– бюджетну тваринницьку дотацію та державну підтримку 

виробництва продукції рослинництва;   

– державну підтримку галузі тваринництва;  

– здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та 

компенсації лізингових платежів;  

– фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів;  

– фінансову підтримку (розвитку) фермерських господарств; – часткову 

компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного 

виробництва;  

– часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних 

комплексів;  

– фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі [245-

252].  

Розглянемо детальніше кожну із них. Бюджетна програма «Часткове 

відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та 

реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з 

виробництва комбікормів» діяла тільки у 2011 р. Виділений обсяг 

фінансування становив 500000 млн грн або 4,8% до видатків на аграрний 
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сектор у відповідному році. Бюджетні кошти виділялися для відшкодування 

суб’єктам господарювання до 50% вартості завершених у 2009–2011 рр. 

етапів будівництва й реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, у яких, 

згідно з проєктом, повинно утримуватися не менш як: 500 голів великої 

рогатої худоби або 1200 свиноматок, або 1 млн голів птиці. Крім цього, 

відшкодуванню підлягали до 30% вартості завершених у 2009–2011 рр. 

етапів будівництва й реконструкції підприємств з виробництва комбікормів. 

Кошти на реалізацію бюджетної програми «Бюджетна тваринницька дотація 

та державна підтримка виробництва продукції рослинництва» виділялись у 

державному бюджеті у 2009 р. у сумі 500000,0 млн грн (11,3%) і у 2011 р. – 

100000,0 млн грн (1,0%). Необхідними умовами для отримання такої дотації 

було: екологічно чисте молоко для виробництва продукції дитячого 

харчування; вовна; поголів’я корів молочного та м’ясного напрямів 

продуктивності; закупівля племінних корів і племінних нетелів молочного та 

м’ясного напрямів продуктивності; прирощення власного відтворення корів 

молочного та м’ясного напрямів продуктивності; поголів’я телиць, 

закуплених у населення; корів м’ясного напряму продуктивності; наявне й 

прирощене поголів’я вівцематок і ярок, старших одного року; бджільництво 

(за наявні племінні 20 і більше бджолосімей); проведення ідентифікації та 

реєстрації поголів’я великої рогатої худоби. Вищеописана фінансова 

підтримка мотивує сільськогосподарські підприємства до запровадження 

новітніх технологій, розширення виробництва, досягнення високих 

показників продуктивності та виробництва екологічно чистої продукції. 

Бюджетна програма «Державна підтримка галузі тваринництва» діяла у 

2011–2018 рр., за винятком 2015 р. Обсяг фінансування зазначеної програми 

значно відрізнявся впродовж 2011–2018 рр. і складав від 30000,0 до 

3021000,0 млн грн (1,4–25% обсягу видатків на агропромисловий комплекс у 

відповідному році). Суттєве зростання обсягу видатків спостерігалося 2018 р. 

в порівнянні з 2017 р. – у 17,8 раза, що свідчить про врахування державою 

необхідності та важливості розвитку тваринницької галузі. Бюджетна 
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програма «Здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та 

компенсації лізингових платежів» реалізовувалася 2009 р. і 2011 р. у розмірі 

300000,0 млн грн (6,8%) і 531416,5 млн грн (5,1%) відповідно. Програма 

передбачала часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими 

суб’єктами господарювання агропромислового комплексу в банках. 

Бюджетна програма «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів» почала діяти з 2016 р. і фактично є 

продовженням попередньої програми. Кошти спрямовувалися суб’єктам 

господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію 

відсоткової ставки за залученими в національній валюті банківськими 

кредитами на конкурсній основі суб’єктам господарювання 

агропромислового комплексу за укладеними кредитними договорами за 

умови, що сума відсотків за користування кредитами та розмір плати за 

надання інших банківських послуг, пов’язаних із цим кредитом, не 

перевищує 30% річних. Розмір фінансування зазначеної програми у 2016 р. 

склав 285000,0 млн грн (13,5% видатків на агропромисловий комплекс), у 

наступному році – 300000,0 млн грн (3,2%), а у 2018 р. зменшився у 4,6 раза і 

становив лише 66000,0 млн грн (0,5%). «Фінансова підтримка (розвитку) 

фермерських господарств» передбачена в державному бюджеті окремою 

програмою у 2009 р. – 20000,0 млн грн (0,5%) і у 2018 р. – 150000,0 млн грн 

(1,2%).  

 Таким чином, програма забезпечувала можливість започаткування 

фермерської діяльності та її належного техніко-технологічного оснащення. 

Як окрема позиція в державному бюджеті, зазначена програма фінансувалася 

тільки у 2011 р. Обсяг фінансування складав 10000,0 млн грн (0,1% обсягу 

видатків на агропромисловий комплекс). Надалі фінансування зазначених 

заходів здійснювалося в межах програм «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» і «Фінансова підтримка розвитку фермерських 

господарств» за напрямом «Часткова компенсація вартості 
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сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». 

Фінансування програми здійснювалося у 2011 р. і склало 50000,0 млн грн 

(0,5%). Як зазначено в Пояснювальній записці до проекту Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2012 рік» [245], уніфікована назва 

бюджетної програми дозволить спростити процедуру оперативного 

реагування Урядом на вимогу сучасності щодо напрямів спрямування 

бюджетних коштів. Сума коштів, виділена на реалізацію зазначеної 

програми, протягом аналізованих років різнилась, не мала чіткої тенденції: 

найбільший розмір видатків передбачено у 2012 р. – 827376,3 млн грн (9,8%), 

у 2013 р. сума скоротилася у 8,6 раза і склала 96777,9 млн грн (1,1%). У 2014 

р. у порівнянні з попереднім роком видатки зменшилися ще у 19,4 раза і 

становили 5000,0 млн грн (0,08%). У 2015 р. фінансування вищезазначеної 

програми відсутнє. У 2016 р. фінансування досягло рівня 2014 р. – 5000,0 

млн грн (0,2%). 2017 р. видатки зросли у 12 разів і склали 60000,0 млн грн 

(0,6%), тоді як у 2018 р. скоротились у 12 разів і склали 5000,0 млн грн 

(0,04%). Отже, якщо врахувати масштабність заходів фінансування, на які 

спрямована програма, можна констатувати низький рівень її фінансування.  

Таким чином, протягом 2009–2018 рр. діяли дев’ять бюджетних 

програм, спрямованих на матеріально-технічне забезпечення технологічного 

оновлення виробництва та модернізацію діяльності сільськогосподарських 

підприємств. З 2012 р. значно скоротилася кількість бюджетних програм в 

агропромисловому комплексі, які фінансувалися з бюджету. Деякі із цих 

програм частково включені в інші бюджетні програми розвитку 

агропромислового комплексу, а за деякими фінансування припинено. Тобто, 

спостерігаємо нестабільний рівень фінансування бюджетних програм, 

спрямованих на технологічне оновлення виробництва, простежується 

тенденція до скорочення їх кількості та розміру виділених коштів впродовж 

аналізованого періоду, що має негативний вплив на розвиток 

сільськогосподарських підприємств та модернізацію їхньої діяльності. 
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Технологічне оновлення виробництва сільськогосподарських 

підприємств, як складова їхнього інноваційного розвитку, що спрямована на 

удосконалення та модернізацію діяльності, потребує значних фінансових 

ресурсів. Такими ресурсами є власні, залучені, запозичені кошти 

підприємства, а також державна фінансова підтримка інноваційної 

діяльності, задекларована у нормативних документах.  

Проблематика  державної  фінансової  підтримки  інноваційної  

діяльності сільськогосподарських підприємств та їхнього інноваційного 

розвитку буда об’єктом дослідження багатьох вчених. Однак, критичний 

огляд публікацій авторів засвідчив, що недостатньо вивченим залишається 

питання напрямів державної фінансової підтримки технологічного оновлення 

виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Серед форм державної підтримки в сфері інноваційної та технологічної 

діяльності вагоме місце належить саме фінансовій підтримці. Серед видів 

державної фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання, в тому числі й аграрного сектору, передбачених 

законодавством, виокремлено:  

1. Бюджетну підтримку.  

2. Створення необхідних умов для фінансування.  

3. Пільгове кредитування.  

4. Страхування інноваційної діяльності.  

5. Створення спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-

кредитних установ.  

6. Пільгове оподаткування.  

1.  юджетна підтримка. До джерел фінансування інноваційної 

діяльності, відповідно до ст. 18 Закону України “Про інноваційну діяльність” 

[266], належать: кошти Державного  бюджету  України;  кошти  місцевих  

бюджетів;  власні  кошти спеціалізованих державних і комунальних 

інноваційних фінансово-кредитних установ; власні чи запозичені кошти 

суб'єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і 
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юридичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством України. 

Відповідно до “Концепції науково-технічного та інноваційного розвитку 

України” [267] серед заходів бюджетної підтримки інноваційного розвитку 

передбачено:  

– систематичне підвищення частки витрат на науку в державному 

бюджеті;  

– віднесення статей витрат державного бюджету, за рахунок яких 

забезпечується фінансування розвитку науки, до числа захищених;  

– забезпечення прямих бюджетних витрат на науково-дослідні, 

дослідно- конструкторські роботи не менш як на три чверті від загального 

обсягу національних витрат з подальшим зменшенням їхньої частки до 50–55 

%;  

– запровадження для малих і середніх науково-виробничих організацій, 

штат яких не перевищує 500 працівників, за рахунок коштів Державного 

інноваційного фонду України безповоротних субсидій у розмірі до 25 % від 

загальної суми витрат на створення і впровадження нововведень;  

– формування системи місцевих джерел фінансування науково-

дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інноваційної діяльності, у 

тому числі спеціальних фондів підтримки регіональних програм, 

забезпечення правового механізму їх утворення і використання.  

2. Створення умов для фінансування. Концепцією науково-технічного 

та інноваційного розвитку України [267] з метою забезпечення державної 

фінансової підтримки інноваційного розвитку передбачено:  

– створення  умов  для  фінансування  науково-дослідних,  дослідно- 

конструкторських робіт із різних джерел;  

– забезпечення умов для обов’язкового виділення коштів на придбання 

обладнання і матеріалів, капітальне будівництво та інші витрати з 

обов’язковим пільговим оподаткуванням;  

– лібералізація порядку акумуляції приватного капіталу для реалізації 

значних інноваційних проєктів, шляхом запровадження гнучкої форми 
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поєднання капіталів комерційних банків і підприємств через створення 

пайових інвестиційних фондів; 

– запровадження спеціального порядку створення інноваційних 

асоціацій, які є інвестиційно-виробничими об’єднаннями юридичних і 

фізичних осіб, що беруть участь у здійсненні інноваційного проекту та 

випуску нової конкурентоспроможної продукції;  

3. Пільгове кредитування. Напрями пільгового кредитування 

виконання інноваційних проектів передбачені статтею 17 Закону України 

“Про інноваційну діяльність” [266]. Це, зокрема:  

– повне або часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування (на умовах 

інфляційної індексації) інноваційних проектів за рахунок коштів Державного 

бюджету України та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до 

фінансування проєкту решти необхідних коштів виконавця проекту і/або 

інших суб’єктів інноваційної діяльності;  

– повна або часткова компенсація (за рахунок коштів Державного 

бюджету України та коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних 

суб'єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-

кредитним установам за кредитування інноваційних проєктів;  

– надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють 

кредитування пріоритетних інноваційних проектів.  

Відповідно до “Концепції науково-технічного та інноваційного 

розвитку України” [267], серед заходів сприяння кредитуванню 

інноваційного розвитку передбачено:  

– установлення для комерційних банків, які здійснюють пільгове 

довгострокове кредитування  інноваційних  проєктів,  знижену  ставку  

норми  обов’язкового резервування коштів; 

 – стимулювання створення спеціалізованих інноваційних банків, а 

також фондів довгострокового кредитування комерційних банків, які 

функціонують шляхом установлення відповідних пільг з оподаткування 

коштів, які інвестуються для досягнення технологічних змін.  
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4. Страхування інноваційної діяльності. Майнове страхування 

реалізації інноваційних проектів у страховиків визначено відповідно до 

статті 17 Закону України “Про інноваційну діяльність” [266] та Концепції 

науково-технічного та інноваційного розвитку України [267] :  

– запровадження механізму державного страхування кредитів, виданих 

малим підприємствам, що розробляють і впроваджують інноваційну 

високотехнологічну продукцію і діяльність яких пов’язана зі значним 

інвестиційним ризиком;  

– розроблення державної системи страхування ризиків інноваційної 

діяльності за рахунок спеціально створеної страхової компанії.  

5. Створення спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-

кредитних установ. З метою фінансової підтримки інноваційної діяльності, 

відповідно до статей 19–20 Закону України “Про інноваційну діяльність” 

[266], створюються спеціалізовані державні небанківські інноваційні 

фінансово-кредитні установи, які на конкурсних засадах надають фінансову 

підтримку. Кошти таких установ формуються за рахунок Державного 

бюджету України, залучених згідно з чинним законодавством вітчизняних та 

іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, добровільних внесків 

юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної фінансово-господарської 

діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України.  

Спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-кредитні 

установи створюються Кабінетом Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері інновацій і підпорядковується центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної 

діяльності. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа подає у 

засобах масової інформації щорічний звіт про фінансування інноваційних 

проектів та результати їх виконання, а також періодично інформує 

громадськість про результати своєї діяльності.  
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З метою фінансової підтримки місцевих інноваційних програм органи 

місцевого самоврядування  можуть  створювати  комунальні  спеціалізовані  

небанківські інноваційні фінансово-кредитні установи, які 

підпорядковуються виконавчим органам місцевого самоврядування,  

6. Пільгове оподаткування. Відповідно до “Концепції науково-

технічного та інноваційного розвитку України” [267], серед заходів 

пільгового оподаткування заходів інноваційного розвитку передбачено:  

– застосування пільг для всього циклу інноваційного процесу – від 

фундаментальних досліджень до впровадження у виробництво – за умов 

використання інновацій для збільшення обсягу й підвищення якості 

виготовленої продукції;  

– диференціація розмірів податкових пільг залежно від активності в 

інноваційному процесі конкретних підприємств, організацій і окремих осіб за 

умов щорічного збільшення ними витрат на науково-дослідні, дослідно-

конструкторські роботи не менш як на 25 %;  

– звільнення від оподаткування тієї частини прибутку, що 

спрямовується підприємствами, організаціями, приватними особами до 

Державного інноваційного фонду  України,  Державного  фонду  

фундаментальних  досліджень,  галузевих інноваційних фондів, галузевих 

фондів технологічного розвитку й реконструкції виробництва тощо або 

місцевих фондів розвитку науки і технологій, а також на виконання науково–

дослідних, дослідно–конструкторських робіт за міжнародними, загально-

державними програмами та проектами;  

– звільнення від податків, включаючи валютні кошти, наукових 

установ, діяльність яких здійснюється за рахунок державного бюджету;  

– введення податкових пільг на прибуток і додану вартість для 

наукових організацій, які входять до національної системи науково-технічної 

інформації;  

– заохочення комерційних банків до купівлі акцій підприємств, що 

виробляють високотехнологічну продукцію, шляхом звільнення від 
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оподаткування тієї частини прибутків банків, яка інвестується в акції 

зазначених підприємств.  

Вищезазначене свідчить, що на законодавчому рівні закріплене та 

врегульоване комплексне забезпечення заходів державної фінансової 

підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, зокрема щодо: 

бюджетної підтримки; створення необхідних умов для фінансування; 

пільгового кредитування; страхування інноваційної діяльності; створення 

спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ; 

пільгового оподаткування; фінансово-економічного забезпечення трансферу 

технологій. 

 

4.2. Кадрове забезпечення модернізації сільськогосподарських 

підприємств та інфраструктурне забезпечення розвитку сільських 

територій 

 

Сільське господарство як основа аграрної галузі економіки посідає 

чільне місце не лише в її структурі, а і серед інших сфер економіки. 

Сільськогосподарські продукти складають більше половини попиту, 

враховуючи те, що звичайна українська сім’я близько половини сімейного 

бюджету витрачає на продукти харчування. Важливим фактором розвитку 

аграрної галузі та конкурентоспроможності продукції сільського 

господарства є кваліфікаційно-якісний склад персоналу, про що свідчить 

висновок при аналізі вивчення організації виробництва товарів аграрного 

сектору економіки. 

Вважається, що у країнах з високим рівнем розвитку від 50 до 90 % 

зростання валового внутрішнього продукту відбувається завдяки 

нововведенням та якості технологічного забезпечення, що і є основним 

фактором розвитку всіх галузей індустрії. Як зазначалось у параграфі 2.1, 

фундаментальними факторами модернізації сільськогосподарських 

підприємств є: інноваційне, інвестиційне, інфраструктурне забезпечення, 

державна підтримка, система управління, кадровий потенціал. Ось чому 
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підбір кваліфікованого персоналу для сільськогосподарської сфери на 

сучасному етапі є стратегічним завданням на макрорівні. 

Аналізуючи діяльність  аграрних організацій,  виділено формування 

таких основних питань: 

‒ незадовільний рівень кваліфікаційних знань та умінь персоналу; 

‒ слабка мотивація до роботи в даній галузі; 

‒ систематична плинність кадрів, пов’язана з сезонною зайнятістю в 

аграрній сфері, частими дестабілізуючими процесами в агросфері; 

‒ недостатнє державне фінансування для проведення ефективних 

модернізаційних процесів у діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз дослідження виявив, що вузівська підготовка кадрів для роботи 

в аграрному секторі економіки не вирішує проблеми підготовки кадрів для 

роботи у сільськогосподарських підприємствах у сучасних умовах, оскільки 

“золотий резерв країни” (молодь і працездатне населення) виїжджає до 

великих міст, за кордон у пошуках кращої роботи з вищими доходами. 

За результатами вивчення організації управління персоналом аграрного 

сектору економіки, в сільськогосподарських підприємствах зостається 

працювати  лише п’ята частка усіх випускників закладів вищої освіти 

відповідного профілю, обираючи місце роботи згідно фаху. Нестабільність 

виробничого персоналу, як і плинність спеціалістів, керівників 

агропідприємств ‒ доволі значуща. Разом з тим, центри управління 

агропромислового комплексу не задіяні ані у залученні випускників до 

роботи у даній галузі, ані у їхньому  подальшому  працевлаштуванні. Саме 

тому при звітуванні закладів вищої освіти щодо студентів з цільовим 

направленням і виявляється що більше половини випускників отримують ці 

направлення, однак порівняння цих цифр зі  звітністю центрів 

агропромислового комплексу засвідчує, що поповнення кадрів молодими 

спеціалістами виявляється в розбіжності 20-25 % у сторону їхнього 

зменшення. Аналіз дослідження свідчить, що збереження такої тенденції 

загрожує ще більшим обезлюдненням сіл, їх зникненням з мапи України. 
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Рівень умов проживання у сільській місцевості, погана інфраструктура, 

зменшення і закриття дитсадків і шкіл, погіршення побутових умов і є тими 

чинниками, що  впливають на небажання молодих спеціалістів проживати на 

сільських територіях. Для заохочення кваліфікованих працівників роботою 

на сільськогосподарських підприємствах необхідно створити такі умови, щоб 

залучати у аграрні заклади вищої освіти тих випускників, які прагнуть 

працювати в аграрному секторі економіки, бачить, як робити своє село 

розвиненим і налагодити конкурентоспроможне виробництво, заохотити 

умовами праці, облаштувати та вдосконалити власну справу. Належним 

чином сформувати профорієнтаційну стратегію з випускниками сільських 

шкіл щодо вступу саме до аграрних закладів вищої освіти. Додаткове 

фінансування можливе за умови залучення різних фондів та сприяння 

міністерства освіти і науки України. Для заохочення студентів, аграрні 

заклади вищої освіти можуть пропонувати продукцію агропромислового 

виробництва разом із наданням освітніх послуг, таким чином, залучаючи 

студентів до роботи на дослідних ділянках. 

Сьогодні для підготовки висококваліфікованих спеціалістів необхідно 

створити таке єдине освітнє середовище, що забезпечує всі освітні рівні: від 

професійно-технічної – до післядипломної. Планується, що за таких умов 

відбуватиметься безперервне навчання та вдосконалення кваліфікаційного 

рівня, а також,  покращення практичних навичок, необхідних на 

підприємстві. 

Наступною концепцією для залучення школярів у аграрні заклади 

вищої освіти є їх подальше працевлаштування в аграрному секторі 

економіки, спеціальне навчання  в агрокласах у школі в поєднанні з 

практичними заняттями. І саме тоді, коли сільськогосподарські підприємства 

будуть зацікавлені  у кваліфікованих кадрах, пропонуватимуть стипендії, 

проходження виробничої, навчальної та переддипломної практики,  

працевлаштування кращих випускників, вимагатимуть якісної фахової 
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підготовки, такі спеціальності й стануть престижними та 

конкурентоспроможними на ринку. 

Система мотивації містить щонайменше три основні складові: 

‒ навчання персоналу без податкового навантаження; 

‒ пільгова підтримка підприємств, установ та організацій, котрі 

передають  закладам освіти необхідне устаткування для модернізації 

навчально-методичної бази, осучаснення навчального процесу; 

‒ систему переваг для підприємств аграрного сектору, котрі формують 

та підтримують комунікативні, ознайомлювальні, практичні зустрічі для 

учнівської молоді. 

Такий підхід покликаний забезпечити залучення кваліфікованих 

кадрових працівників. Забезпечення новітніми технологіями теж покращить 

стан агропромислового комплексу. Ефективним буде аналіз та вивчення 

якості кадрового  забезпечення, наповнення освітніх порталів новітніми 

технологіями.  Для цього доцільним є створення такої бази, яка включатиме 

освітні форуми й блоги, залучення (співпрацю) зовнішніх структур : освітніх 

установ лабораторії та наукових інститутів, науково-дослідницьких 

організацій інших суб’єктів, використовуючи переваги інтеграції інтернет-

порталів. 

Сучасний потенціал таких віртуальних ресурсів уможливлює: 

‒ оцінку та підбір необхідного персоналу в залежності від потреб 

конкретної сільської території чи продовольчої, екологічної безпеки в країні 

загалом; 

‒ сприяння у кваліфікованій підготовці, підвищенні якості освіти 

аграрних кадрів; 

‒ оперативний та ретельний аналіз сучасних вимог ринку праці, 

підприємств та організацій щодо працівників з належною кваліфікацією 

(вміннями, знаннями, компетентностями); 
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‒ сприяння  працевлаштуванню молодих фахівців шляхом створення 

он-лайн моніторингу, комунікатора між базою даних щодо пропозицій 

менеджерів підприємств та попиту з-поміж спеціалістів. 

Один із сценаріїв забезпечення сільськогосподарських підприємств  

кваліфікованими кадрами може відбуватися за таких умов: 

‒ підвищення рівня життя на сільських територіях; 

‒ формування такого освітнього середовища, яке б містило всі галузі 

навчання (від професійно-технічних до післядипломних); 

‒ тісна взаємодія закладів освіти та сільськогосподарських підприємств 

в науковій, навчальній, економічній, продовольчій та інших сферах; 

‒ утворення системи контролю трудових ресурсів та вибору 

працівників на основі використання новітніх  цифрових засобів моніторингу. 

Визначальним елементом у процесі модернізації 

сільськогосподарських є кадровий потенціал. Економічний потенціал ‒ 

можливість різних сфер економіки виготовляти аграрну продукцію, 

транспортувати вантаж, надавати послуги для населення. Економічний 

розвиток у значній мірі залежить від трудових резервів та рівня їх якісної 

підготовки, інтенсивності, роботи промислово-будівельних галузей, 

можливостей аграрної сфери, наявності транспортних засобів та рівня 

розвитку напрямів соціальної сфери, успішності в науковій та технічних 

сферах. Маємо на увазі наявність синергічного ефекту від взаємодіє тих 

складових, які визначають виробничі відносини та продуктивні сили в 

державі.  

Існує безліч факторів, які впливають на складові економічного 

розвитку. Саме такі терміни як “персонал”, “управління кадрами”, “трудові 

ресурси” визначають та обґрунтовують кадрову складову економічного 

розвитку сільськогосподарських підприємств. Виходячи з цього, одним із 

важливих завдань постає обґрунтування змісту та значення вищезгаданих 

понять у розумінні ринкових відносин. Помилковим є твердження, що ринок 

не має своїх правил, принципів і законів. Варто зазначити наявність взаємодії 
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між вивченими термінами: спільні та відміні риси, поетапний характер 

функціонування; визначення приналежності певній галузі, місцевості. 

Термін “потенціал працівників підприємства” не має чіткого 

визначення та характеристики, через недостатнє вивчення його як поняття. 

Для розкриття змісту цього терміну у аграрному секторі економіки необхідно 

проаналізувати й інші поняття.  Інтереси роботодавців, з одного боку, 

робітників ‒ з іншого, представників державних, міських, громадських та 

інших органів перетинаються на ринку праці. Ось чому значну увагу слід 

звернути саме на працездатну частину суспільства, оскільки саме ця верства 

населення є найбільш вагомою. 

Трудовий потенціал ‒ це та верства населення, що має необхідну 

освіту, навички та здібності, професійну кадрову підготовку та фізіологічний 

розвиток. Кордони трудового потенціалу мають верхнюю і нижню межі 

працездатності. Економічні межі залежать від ступеня розвитку 

продуктивних сил та виробничих відносин, соціально-економічного 

забезпечення населення, і не корелюються в значній мірі із природними 

ресурсами. 

Забезпечення якісних особистісних потреб здійснюється через вплив 

множинності факторів, враховуючи кількісні та кваліфікаційні ознаки 

трудових ресурсів. Що ж розуміється під терміном “трудові ресурси” у 

порівнянні з “робочою силою”. З етимології поняття “робоча сила” випливає, 

що це спроможність суб’єкта до праці, наявність достатнього фізіологічного 

розвитку у процесі виробництва якої-небудь споживної цінності. Натомість 

“трудові ресурси” ‒ це суб’єкти, а робоча сила, це належні їм фізичні та 

духовні задатки, принади. Ключова різниця в сутності цих понять 

виражається тим, що термін “трудові ресурси” містить кількісні обмеження, а 

“робоча сила” позбавлена цього і є наслідувачем першого поняття, 

визначаючи їх соціально-економічну характеристику.  

Найбільш повно відображає роль трудових ресурсів В.П. Решетило, 

вказуючи, що “трудові ресурси ‒ сукупність членів суспільства, здатних 
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брати участь у виробництві при даному розвитку продуктивних сил і в 

рамках даних виробничих відносин” [268]. 

Треба зазначити, що трудові ресурси характеризуються особливим 

характером, який можна проаналізувати, використати, приєднувати до 

процесу виробничої діяльності, або ж залишати без змін. Говорячи про 

використання трудового потенціалу, головною метою є підвищення рівня 

його залучення на виробництві. 

Неоднозначним є тлумачення такого терміну як “трудові ресурси 

підприємства” у новій економічній публіцистиці. Виходячи з того, що даний 

термін має на увазі осіб, які знаходяться у пошуку роботи в певному регіоні, 

працюючи в іншому місці та мають бажання змінити роботу за наявності 

пропозицій. Тому термін “трудові ресурси підприємства” включає 

непрацюючий та працюючих персонал. Отже, слушно характеризувати 

“трудові ресурси підприємства” в територіальній площині, у співвідношенні 

до меж макро-, мезо- або мікро рівня, а не у їх поєднанні.  

Якщо мова ведеться про галузеву сферу, доцільніше вживати термін 

“кадри”, оскільки мається на увазі персонал конкретної галузі зі спільним 

напрямом кваліфікаційних умінь та навичок, компетентностей. У зв’язку з 

тим, що  метою кожного підприємства є залучення кваліфікованих кадрів, 

необхідним є ретельний аналіз кваліфікації, професійної майстерності та 

морально-духовних якостей кадрового складу. 

Необхідно звернути увагу на те, що основним повинен бути рівень 

працевлаштованості населення, а не посада. Кадри  ‒ це така частина 

населення, яка завжди задіяна в певній сфері. Ось чому залучення цієї 

складової у будь-якій сфері послуг і є трудовим потенціалом держави. 

Працюючому населенню притаманні такі специфічні ознаки як: кількість, 

віковий ценз, кваліфікаційний рівень, якість наданих послуг. 

Працююче населення умовно поділяють на чотири кваліфікаційні 

групи: робочий персонал, спеціалісти, діловоди, керівники. Ці групи 

формують цілісну категорію “кадри”, принциповим для якої є базова та 



251 
 

 

спеціальна підготовка. Термін “кадри” означає саме діючий персонал, 

управління яким передбачає підхід до їхнього  кваліфікаційного, 

особистісного рівня та вікового цензу. Саме тому, розглядаючи терміни, що 

характеризують працююче населення, треба аналізувати працюючих, 

трудовий потенціал, робочий склад як елементи одного цілого. Це допомагає 

удосконалити шляхи вирішення різноманітних завдань щодо різних 

категорій. 

Для розуміння впливу людини на виробництво, порівняння фаховості, 

компетентності з результатами найпоширенішим є мовний термін “трудовий 

потенціал”. Це сукупність умінь, навичок, можливостей, засобів та 

інструментів, які застосовуються для досягнення результативності в певній 

сфері. 

Термін “трудовий потенціал” раніше застосовувався при розгляді і 

взаємодії працюючого та місця його зайнятості, рівня кваліфікації, 

технічного забезпечення, якості виробництва. Трудовий потенціал 

передбачає якісну визначеність потенційних можливостей працюючих, котрі 

з часом набувають сутності що відповідає значенню “кадри”. 

Кадрове забезпечення ‒ це ознака якості та компетентності кадрового 

потенціалу, тобто сукупність знань, умінь та навичок і їх раціональне 

застосування. Такі два поняття як “трудовий потенціал” та “кадровий 

потенціал” є суміжними, оскільки останній  є носієм трудового потенціалу. 

Різниця полягає у тому, що люди, які є складовою кадрового потенціалу 

володіють певними професійними навичками.  

У чому ж різниця між терміном “працівники” та “забезпечення 

працівниками”? Отже, працівники це ‒ працюючий персонал, а забезпечення 

працівниками охоплюють навіть тих, хто може працювати, але через певні 

обставини не працюють у тій чи іншій сфері. Кадрове забезпечення пов’язане 

із рівнем соціального забезпечення ‒ працівників та престижності 

виробництва  чи підприємства. 
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Кадрове забезпечення висвітлює взаємопов’язаність та організованість 

виробництва, суспільний характер та форми, ‒ і це є головним напрямом. 

Кадрове забезпечення показує, як відбувається взаємодія між кваліфікацією 

окремого працівника та всім колективом, їх якістю роботи. Кадрове 

забезпечення надає шанс якісному колективу, так і кожному зокрема втілити 

у життя усі плани. Кадрове забезпечення можна переглянути та 

проаналізувати на всіх етапах, враховуючи тактику й стратегію 

удосконалення, покращення кваліфікаційного рівня та якості роботи, освіти 

на всіх ланках. Хоча, слід зауважити, що такий спосіб призводить не до 

вирішення проблеми, а лише до її мінімізації, адже покращення кадрового 

забезпечення не означає що працівники будуть більш кваліфікованими. Для 

підвищення рівня фахової майстерності працівників необхідна система, що 

містить можливості для удосконалення. Це допоможе покращити не лише 

роботу всього персоналу, але й забезпечить особистісно-орієнтований підхід 

до кожного працівника, передбачаючи динаміку розвитку. Працюючий 

персонал характеризує якість наданих послуг своєї організації, сфери, 

обʼєднання. Це характеризується такими чинниками: значущість, властивість 

та попит. Слушним буде організувати обсяг трудового та кадрового 

забезпечення через відпрацьований час, не зважаючи на навантаження. 

Погоджуємося з тим, що вагомим важелем для підсумків сукупного фонду 

робочого часу слід вважати людино-години, оскільки чітко відслідковується 

час роботи осіб, що мають неповну зайнятість (особи похилого віку, особи з 

обмеженими можливостями, студенти). На нашу думку, трудовий потенціал 

це та частина працездатного населення, чисельність якого залежить від 

кваліфікаційної освітньої підготовки, рівня суспільного розвитку.  

Обсяги кадрового забезпечення характеризуються за кількістю 

працівників, їх віком, кваліфікаційним рівнем, характеристикою, рівнем 

наповнюваності спеціалістами, кількістю фахівців у запасі, зростанням 

професійної та фахової майстерності. Це стосується як агропромислового 

комплексу загалом так і сільськогосподарських підприємств зокрема.  
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Формування кадрового забезпечення має свою структуру та 

послідовність, що починається від макрорівня (загальнодержавного), і, 

закінчуючи, окремими підсистемами на мікрорівні (підприємства, установи, 

організації). 

Потреба у фахівцях узгоджується зі структурою господарства, зі 

зростанням  масштабів виробництва, підвищенням науково-технічної 

оснащеності, зростанням загальної чисельності працівників на підприємстві 

[269]. При цьому вагоме значення відводиться трансформації структури 

виробництва в аграрному секторі економіки. 

Сучасна економіка відчуває нестачу кваліфікованих працівників 

агрогросфери. Держава витрачає фінансові ресурси на підготовку та 

перекваліфікацію кадрів, що призводить до незапланованих бюджетних 

витрат. Найбільшу потребу сучасна економіка відчуває через нестачу, брак 

кваліфікованих спеціалістів так званих виробничих спеціальностей, що 

зумовлюється  рівнем розвитку економіки, матеріальним забезпеченням 

тощо. 

Вважається, що більший рівень конкурентоспроможності підприємства 

породжує більшу нестачу кваліфікованих працівників. Відбувається 

зростання вимог до якісних параметрів кваліфікації, попит на фахово-

підготовлених спеціалістів у таких виробничих структурах є достатньо 

високим. Хоча з іншої сторони, якщо попит на продукцію відсутній, це 

відповідно зменшує обсяги виробництва, а інколи й відбувається скорочення 

кадрів. Подекуди основна увага звернена на вивченні проблеми кадрового 

забезпечення, яка ґрунтується на таких особливостях як динаміка розвитку, 

обсяги технічного забезпечення, концепції інституційного розвитку. Хоча 

взагалі доволі рідко аналізується кореляція економічних потреб з 

суспільними. 

Вагому роль у виборі професії відіграє  соціум та популярність 

спеціальності, особистісні орієнтири, особиста думка, менше значення при 

цьому відводиться пораді друзів, рекомендаціям батьків. На сьогоднішній 
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день затребуваним у вищій освіті не є такою, як у минулому десятилітті, що 

породжено багатьма факторами, в тому числі відсутністю цінностей щодо 

таких орієнтирів. 

Сільськогосподарські підприємства та аграрний сектор економіки в 

цілому завжди відчувало потребу в кваліфікованих спеціалістах та кадровому 

забезпеченні. За масштабністю на попит впливають чимало речей: динаміка 

прогресивності підприємства, економічна стабільність, рівень розвитку 

аграрної промисловості. Щодо професійної затребуваності, то тут слід 

наголосити на кваліфікаційній категорії, фаховості. Затребуваність у фахових 

спеціалістах відбувається на усіх рівнях модернізації галузей сільського 

господарства. Ключова потреба формується на підприємствах. Саме на рівні 

організаційно-правових форм господарювання відбувається послідовне 

формування кадрів, підвищення їх кваліфікаційного рівня. На етапі 

формування робочого місця й відбувається зародження кадрового 

потенціалу. Специфіка галузевих технологій виробництва товарів сільського 

господарства, заготівельного функціонування, виконання робіт і надання 

послуг породжує своєрідну особливість організації праці фахівців [270].  

У процесі управління сільськогосподарськими підприємствами 

результативність модернізації кадрового забезпечення залежить від 

економічних, соціальних та технічних факторів впливу. Розвиток аграрного 

сектору економіки корелюється із погодними умовами, кліматом, 

техногенною ситуацією, оскільки виробництво продукції цієї галузі 

пов’язане із рослинництвом і тваринництвом. В аграрній сфері ключові 

виробники використовують землю як основний засіб виробництва. 

Важливим підґрунтям є такі чинники як різниця між рівнем 

інфраструктурного забезпечення міста і села, відмінності у кваліфікації між 

сільським і міським населенням, проблема браку спеціалістів, адже рівень 

розвитку побуту, освіти, культури при аналізі у міській та сільській 

місцевостях завжди була і залишається на користь першої. Проблема браку 

спеціалістів поділяється на основну і тимчасову. Тобто, основна ‒ це нестача 
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кваліфікованих фахівців для виробництва, тоді як тимчасова потреба 

з’являється у зв’язку з міграцією, модернізацією техніко-технологічних 

процесів на підприємствах, частковою зайнятістю. 

Визначення потреби у фахівцях відбувається одним із двох способів: 

‒ у масштабі всього аграрного сектору економіки, економічного району 

з деталізацією по галузях, спеціальностях ‒ централізовано (зверху вниз); 

‒ на рівні галузі або підприємства, з підсумовуванням потреби при 

виході на рівень регіону і всього аграрного сектору економіки ‒ 

децентралізовано (знизу вгору) [271]. 

У попередньому варіанті попит на спеціалістів певної професії 

визначається із передбачуваної динаміки розвитку і не є достовірним. Хоча 

сьогодні жодна система не потребує великої кількості спеціалістів, 

враховуючи те, що їх навчання, підвищення кваліфікації збитково 

відображається на дохідній частині виробничих систем. Аналізуючи, чи 

достатньо спеціалістів на агровиробництвах, варто звернути увагу на те, 

наскільки насправді фахівців потребує дане підприємство, якщо 

збільшуватиме обсяг кадрів за допомогою власних ресурсів. Попит на 

спеціалістів з вузівською та спеціальною освітою є різним, зважаючи на різні 

причини, результати яких концентруються у витратах праці за виконання 

поставлених обов’язків будь-якого фахівця. Важливо аналізувати попит  на 

спеціалістів, базуючись на попередніх даних  статистичної звітності 

підприємства, котрі найчіткіше формують потребу у фахівцях для конкретної 

галузі. 

Слід зазначити, що сучасні підприємства, маючи нагоду вирішувати 

кадрові питання ігнорують ситуацію браку чи надлишку спеціалістів. Низькі 

якості та ефективність використання фахівців, незадовільна організація 

матеріального стимулювання при переході, внаслідок модернізаційних 

рішень, на нові економічні відносини ведуть до абсолютного скорочення 

потреби у спеціалістах для виробничої сфери [272]. Такий розвиток подій дає 
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можливість підприємствам сформувати належний рівень кадрового 

забезпечення спеціалістами менше допустимого. 

У зв’язку з тим, що недостатньо прослідковується затребуваність у 

спеціалістах на різних рівнях, виникає безробіття, перевантаження сфери 

послуг спеціалістами. Державні кошти витрачаються без належної 

ефективності. Ось чому так важливо достовірно визначити чисельність 

затребуваних фахівців для подальших чітких прогнозів на усіх наступних 

рівнях. Таке прогнозування передбачає яка кількість спеціалістів буде 

потрібна для тих чи інших підприємств у різних регіонах. 

Для успішного розвитку економіки створюють стратегію рівності 

попиту і пропозиції на фахівців і це допомагає запобігти невідповідності у 

кінцевому результаті. Створення такої пропозиції сприяє динамічному 

розвитку ринкової економіки. 

Варто оцінювати початкові показники, оскільки вони пов’язані з 

основним прогнозуванням. Доцільно зазначити, що прогнозування у цих 

показниках мінімальне, або й відсутнє. Сюди відносяться дані про кількість 

працюючих у аграрному секторі економіки, міграційні дані, технічні та інші 

показники. Зважаючи на труднощі в точних початкових показниках, виникає 

невідповідність у прогнозуванні, тому надзвичайно важливим є початкові 

показники, які максимально точно віддзеркалюють динаміку розвитку 

підприємств. 

На сучасному етапі розвиток модернізаційного процесу в 

сільськогосподарських підприємствах привів до разючого зниження їх 

потреби у спеціалістах у зв’язку зі скороченням потреби у робочій сили в 

цілому [273]. Перспективними у формуванні кадрового потенціалу основних 

суб’єктів аграрного сектору економіки будуть дві тенденції: 

‒ з одного боку, складовою модернізації та розвитку галузевої 

кластеризації поступово повинні стати приплив робочої сили в 

сільськогосподарські регіони і вирівнювання забезпеченості різних 
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підприємств кваліфікованими кадрами працівників, фермерів, спеціалістів та 

новітніх категорій робітників [272]; 

‒ з другого боку покращення розвитку виробництва, інноваційні 

технології будуть стартом до зменшення кількості працюючих у цій галузі. 

Впровадження інновацій призведе до реконструкції системи зайнятості, 

зростатиме попит на спеціалістів з високим кваліфікаційним рівнем, тоді як 

чисельність низько кваліфікованих фахівців буде зменшена, оскільки це 

забезпечуватимуть працівники з неповною зайнятістю. 

Покращення системи роботи сільськогосподарських підприємств 

сприятиме переформатуванню діяльності кадрового забезпечення. Це 

відбудеться через технічні та наукові трансформації в розвитку економіки, 

анулюватимуться робочі місця і скорочуватиметься штат працівників, 

відбуватиметься поєднання професій, зменшення деяких типів виробництв, 

посилюватиметься конкуренція. Не зважаючи на все це, зростатиме попит на 

висококваліфікованих спеціалістів. Ось чому питання про попит на фахівців 

буде важливим. Основним завданням є передбачення необхідних фахів та 

актуалізація їх динамічного зростання, що сприятиме коледжам, професійно-

технічним училищам та закладам вищої освіти створити всі необхідні умови 

для освітнього процесу і підготувати спеціалістів до часу їх затребуваності в 

ринкових умовах. Існує чимало наукових праць на таку тематику. Їх 

відмінність полягає у принципах і способах використання. Вони поділяються 

за такими характеристиками: регіональна; кваліфікаційна; структурна; 

методична. У підґрунті методів дослідження, спрямованих на минуле, 

доцільно визначати величини та спрогнозувати майбутнє. Основними 

принципами прогнозування є статистичний та математичний.  

Факту кадрово-фахового наповнення штату передує чимало чинників, 

таких як: технічні, економічні, ціннісно-орієнтовані та інші. Це сприяє 

прогнозуванню кількості різногалузевих спеціалістів. Аналізуючи тісноту 

взаємозв’язків між даними, реально передбачити попит на фахівців. 

Використання економіко-математичного методу допускає ефективно 
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прогнозувати потребу в умовах сталого розвитку економіки, якщо визначено 

концепцію модернізації явищ або процесів, при якій тенденція минулого 

періоду зберігатиметься і в майбутньому [274]. 

У період модернізаційних змін, при суттєвих змінах виробничих 

відносин, значних відхиленнях від усталених тенденцій, задіювати 

вищезгадані методи не доцільно. Обновлювані методи прогнозування 

кадрової забезпеченості базуються на експертних даних, на передбачуваності 

розвитку економіки та загально соціального попиту. За цією ж схемою 

будується й проекція розвитку попиту в спеціалістах й у інших розвинених 

країнах. Хоча варто зазначити, що різниці у соціально-економічному рівні 

зумовлюють застосування цього методу разом з іншими. Такі способи 

прогнозують та надають неточні дані щодо кадрових потреб. Для більш 

точних даних важливим є використання деталізації.  

Для вирішення питання щодо кадрових потреб слід передбачати 

загальну та додаткову згідно фаху потребу та спрогнозувати формування 

таких стратегій, які б однаково сприяли вирішенню проблем на усіх ланках 

та етапах. 

Базою трансформації структури персоналу сільськогосподарських 

підприємств, адаптації до мінливого зовнішнього середовища визначається 

виважена кадрова політика, котра є концептуальним стрижнем в управлінні 

колективом, передбачає принципові методи формування і співпраці 

персоналу, розробляє мету, тактику, стратегію її досягнення у відповідності 

до непорушних приписів статуту підприємства [275]. Потреба в модернізації 

і становлення внутрішнього позитивного середовища посеред персоналу 

підприємства є особливо важливою в умовах невизначеності. Непорозуміння 

в колективі опосередковано впливає на результати господарювання кожного 

підрозділу й організації в цілому, позаяк кожна стратегія і тактика розвитку 

підприємства базується на потенціалі команди, кадровій політиці. 

Для левової частки агропідприємств питання сталого професійного 

колективу є ключовим, позаяк більшість аграріїв стикнулися з диспаритетом 
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цін, невизначеністю в мінливому вітчизняному економічному просторі. 

Звісно, кадри сільськогосподарських підприємств не бажають працювати за 

найменшу посеред галузей економіки платню. Тобто постає потреба 

зменшення поглиблення плинності кадрів з подальшим її усуненням, початок 

якої заставлений на соціально-психологічному рівні.  

Чимало аграрних підприємств у силу своєї непрофесійності проводять 

безнадійну кадрову політику на кшталт мінімізації витрат щодо пошуку, 

навчання, мотивації персоналу. Така концепція з самого початку націлена на 

зниження професіоналізму, командної роботи, які так важливі на етапі 

осучаснення економіки. Це все нагнітається малопривабливою, ризиковою 

галуззю сільського господарства. 

Часто трудові колективи утворюють шляхом реструктуризації 

попереднього колективу, використовуючи різні наукові підходи і це 

необхідно проводити з огляду на такі дві позиції: 

– люди як ресурс виробничої системи – важливий елемент процесу 

виробництва й управління; 

– люди як особистості з власними потребами, мотивами, цінностями, 

поглядами, вимогами, стосунками – субʼєкти і об’єкти управління [276, c. 

115]. 

Важливу роль слід приділити персоналу як одночасно суб’єкту і 

об’єкту управління, оскільки саме від прояву потенціалу колективу в 

майбутньому залежить успішне складання договорів з контрагентами, 

рентабельність господарювання та імідж компанії.  

Кінцевий результат роботи працівників компаніх корелюється із їх 

задатками та бажанням задіяти, проявити їх у трудовій діяльності. Наслідок 

багато в чому залежить від адаптації специфіки особистості до затребуваних 

особливостей виконуваної роботи. Як виявляється, більшість з цього процесу 

піддаються управлінню через призму соціо-психологічних методів. Задля 

отримання максимального ефекту при імплементації такої методики, 

вдаються до модернізованих систем управління колективом. Питанням 
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трансформації кадрового складу та формування на його основі сучасної 

організаційної культури приділили доволі багато уваги в своїх дослідженнях 

такі вчені як: Макс Вебер, Уільям Оуччі, Олена Бородіна та інші. Ґрунтовні 

розробки стратегічних змін у плануванні й розвитку структури персоналу 

агропідприємств подають українські вчені-аграрники Л. Довгань та 

В. Нємцов [277], Науковці-аграрії з метою утвердження трудового колективу 

на підприємстві рекомендують втілювати комбінований підхід з акцентом на 

такі процеси: 

– планування, набору, наділення обов’язками персоналу; 

– покращення результатів та спеціалізація персоналу; 

– стимулювання. 

Базуючись на такому підході, ключові стратегічні пріоритети кадрової 

політики – систематичне підвищення кваліфікації персоналу, задоволення 

його потреб при одночасній синхронізації із місією підприємства. 

Ефективним засобом вивчення творчого потенціалу працівника та його 

професійної придатності, що набуває сьогодні значного поширення, може 

бути психологічна професіограма, яка простежується з метою не тільки 

ознайомлення з можливостями людини, а й шляхом ґрунтовного 

психологічного досліджування її професійної діяльності [278, с. 123; 279, c. 

28]. Це комплекс методів, шляхом яких передбачають майбутні творчі 

можливості, котрі визначають фахове утвердження робітника. 

Професіографування необхідне під час набору спеціалістів, власне у галузях, 

де необхідно володіти специфічними компетентностями. 

Зазвичай професіограма включає мірило кваліфікаційної відповідності. 

Сформоване на базі професіограми обрання до складу персоналу компанії 

покликане забезпечити подальше комфортне психологічне внутрішнє 

середовище для розкриття потенціалу кожної особистості, запобігати 

конфліктам. 

Базуючись на минулих помилках, під час трансформації організаційно-

правових форм господарювання чи зміни власника, складу персоналу, будь-
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якої іншої реорганізації, мудрий керівник підприємства імплементує нові 

методи консолідації персоналу довкола ідеї компанії. Менеджер здатний 

спромогтися навіть на модернізацію певних цінностей задля мотивації 

колективу. Ті агроформування, котрі керуються вибудуваною, 

кристалізованою філософією господарювання, їхні працівники більш чітко 

уявляють значення і здатні сприйняти основоположні настанови соціально-

психологічних цінностей кадрової політики, що в подальшому формує кращу 

співпрацю між працівниками. 

На тих сільськогосподарських підприємствах, де є відпрацьована 

адаптивна під місію компанії структура комунікації, ключова роль в її 

формуванні належить використанню соціально-психологічних методів. 

Звичні для більшості державних компаній комунікації типу щотижневі, 

щомісячні наради, засідання, звіти – для сільськогосподарських підприємств 

приватної форми власності добрі критерії комунікації. Такі формальні 

зустрічі забезпечують необхідною інформацією кожного члена колективу. 

Однак, дедалі більшу соціальну вагу мають неформальні зустрічі. Важливим 

сьогодні на підприємстві є менторство, відзнаки кращих спеціалістів у своїй 

кваліфікації, командна робота у складі трьох-семи осіб. 

Чільне місце в організації посідає існуючий  внутрішній рівень 

управлінської культури. До цього слід віднести ретельно сплановану 

господарську діяльність багатьох сільськогосподарських підприємств, 

свідченням чому є такі документальні підтвердження як календарне річне, 

піврічне планування тощо. Важливим є також відкрите обговорення 

запланованих обов’язків і результатів з кожним членом колективу, в тому 

числі і звіт діяльності за рік керівника (менеджера) компанії. Також 

оцінюють за наперед розробленими шкалами і системами внесок працівника 

у наближення до поставлених цілей компанії. 

Доволі важливим в модернізованому сільськогосподарському 

підприємстві є система мотивації. У вільний від роботи час адміністрація 

стимулює персонал до привітних, щирих і добрих взаємин. Вирівнювання 
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відносин між підлеглими та керівництвом, хоч і у вільний від роботи час, 

утверджують спокійний і сприйнятливий для усіх працівників характер праці 

в організації. Такі мотиваційні заходи хоча й формують у рядових робітників 

справедливу самооцінку, сприяють старанності виконати покладені функції 

на них, однак не доведено однозначно, чи такі стимули і мотиваційні заходи 

формують у працівника відчуття гордості за свою компанію, що є доволі 

важливим фактором. 

Впровадження елементів організаційної культури на підприємстві 

повинно забезпечувати такі можливості: 

– модернізації обладнання згідно сучасних норм робочого місця для 

топ-менеджерів та керівників середнього рівня; 

– ініціювання  двосторонніх діалогів адміністрації з рядовими 

робітниками у позаробочій неформальній, невимушеній обстановці; 

– долучення персоналу до прийняття вагомих ухвал; 

– утвердження умов, за яких рядовий працівник не відчуватиме себе “м’ячем 

у гріˮ, а “гравцем у командіˮ. 

Водночас із подальшою модернізаціює підходів до прогнозування 

потреби у кадрах слід формувати спрощені методи, котрі на поточному етапі 

(в умовах недостатнього інформативного забезпечення аграрного сектору 

економіки), давали б практичу ефективність. 

Чинники, що сприяють виробництву, розподілу, обміну, процесам 

доставки продукції до споживача; чинники, які сприяють зростанню 

продуктивності праці; чинники, що забезпечують рівновагу між “соціальною 

справедливістюˮ та “економічною ефективністюˮ; екологічні чинники – 

визначаються як концепції інфраструктури. 

Відповідно цим концепціям, різні вчені, досліджуючи поняття 

інфраструктури, поділяють її на відповідні групи: 

– виробнича інфраструктура – комплекс галузей, що забезпечують 

зовнішні умови безпосередньо процесів виробництва. До неї включено 

вантажний транспорт, оптову торгівлю, складське господарство, електро-, 
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газо- і водопостачання, зв’язок, інформаційне обслуговування та ін.; 

– соціальна інфраструктура – комплекс галузей, пов’язаних з 

відтворенням робочої сили: охорона здоров’я, освіта, роздрібна торгівля, 

пасажирський транспорт, зв’язок, сфера організації дозвілля; 

– інституційна інфраструктура – комплекс галузей і сфер діяльності, 

які здійснюють макроекономічне регулювання економіки, підтримують 

найбільш оптимальні макроекономічні пропорції розвитку національного 

господарства; 

– екологічна інфраструктура – комплекс сфер діяльності та 

інженерних споруд, що забезпечують екологічні умови розвитку суспільного 

виробництва, охорону навколишнього середовища від негативного впливу 

економічної діяльності людини. [280]. 

Побутує багато тверджень відносно визначення соціальної 

інфраструктури.Це підтверджує вагомість та неоднозначність водночас щодо 

такої категорії і доводить ще раз необхідність узагальнення наукових 

напрацювань і критичний аналіз, породження нового тлумачення даного 

терміну. 

Порівняльний аналіз визначень терміна “соціальна інфраструктураˮ з 

ґрунтовними коментарями висвітлено у табл. 4.3.  

Структурування думок вчених дає можливість уточнити поняття 

“соціальна інфраструктураˮ і визначити  його як система взаємозалежних 

складових, які перебувають у зручній просторово-часовій доступності для 

населення, а їх призначенням є задоволення потреб суспільства. 

Відповідно цьому тлумаченню можна виокремити певні специфічні 

риси даного поняття в умовах модернізації економіки: 

– передовсім це система взаємоузгоджених, взаємозалежних, 

взаємодоповнюючих складових, зорієнтованих на формування комфортного 

середовища для життя і розвитку; 

– діяльність соціальної інфраструктури повинна орієнтуватись на 

формування комфортних умов не лише робітничого класу, а й  інших 
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(передусім – осіб з обмеженими можливостями, осіб пенсійного віку, дітей); 

Таблиця 4.3 

Порівняльний аналіз визначень поняття “соціальна інфраструктураˮ 

Автор Визначення Коментарі 

Кулагіна Е. Н. 

Сфера життєдіяльності суспільства, в якій 

забезпечується визначений рівень добробуту, 

якості життя населення поза безпосередньою 

сферою виробництва [281] 

Загальне визначення, з 

якого не зовсім зрозуміло, 

що конкретно належить 

до об’єкту соціальної 

інфраструктури 

Кочерга А. В. 

Виробничі відносини стосовно діяльності 

різних об’єктів як виробничого, так і 

невиробничого характеру, спрямованих на 

створення комплексу умов для розвитку 

економіки й забезпечення життєдіяльності та 

інтелектуального розвитку індивідуумів, 

тобто загальних умов зростання суспільного 

виробництва [282] 

До комплексу умов для 

розвитку економіки та 

забезпечення 

життєдіяльності входить 

не тільки соціальна 

інфраструктура 

Рандалов Ю. Б. 

Сукупність об’єктів торгівлі, громадського 

харчування, побутового, комунального 

господарства, пасажирського транспорту, 

зв’язку, охорони здоров’я, фізичної культури 

і спорту, народної освіти, культури і 

мистецтва, діяльність яких спрямована на 

задоволення особистих потреб, забезпечення 

життєдіяльності, духовного та 

інтелектуального розвитку [283] 

Узагальнене визначення 

засноване на простому 

перерахунку об’єктів, що 

входять в соціальну 

інфраструктуру, не 

відбиває особливості їх 

взаємозв’язків і 

особливостей 

функціонування 

Петров А. Ю. 

Систему відносин між людьми щодо 

раціонального використання ресурсів, що 

виділяються суспільством для задоволення 

соціальних потреб населення, формування 

дієздатної особистості, покращення 

ефективності національного виробництва й 

переходу суспільства на шлях будівництва 

постіндустріальної економіки [284]  

Соціальна інфраструктура 

– це відносини не тільки 

між людьми, й 

визначення, встановлені 

державними й 

громадськими 

інститутами 

Костарев A. B. 

Доцільно сформоване матеріально 

просторове середовище, необхідною умовою 

організації якого є максимальна доступність і 

просторово-часова наближеність її галузей 

до сфер соціальної та індивідуальної 

активності людини [285; 286]  

Не відображається 

особливість елементів 

соціальної 

інфраструктури та 

потреби, на задоволення 

яких вона спрямована 

Джерело: сформовано автором на основі [281; 282;283; 284; 285; 286]. 
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– визначальною умовою до інфраструктурних об’єктів є їх 

доступність для населення в територіальному та часовому вимірах; 

– діяльність на сільській місцевості забезпечувальних організацій для 

ведення особистого селянського господарства, зокрема – 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Інші три групи інфраструктурного забезпечення розкриватимуться 

через призму їх участі в процесі модернізації сільських територій та 

сільськогосподарських підприємств зокрема. 

Упродовж періоду сучасних аграрних перетворень в Україні 

спостерігається тенденція занепаду соціально-економічного розвитку 

сільських територій. З кожним роком очевиднішою є відмінність між містом 

і селом у рівні життя, побуту, умов праці, всьому інфраструктурному 

забезпеченні. Через помітний спад виробництва на селі, високий відсоток 

безробіття, демографічну кризу, зменшення закладів просвітницької сфери 

зникає частина культурного потенціалу країни.  

Діяльність органів влади повинна спрямовуватись на формування 

сприятливих умов для розвитку виробництва на селі, якісного виконання 

робіт, надання послуг. При цьому важливим є гарантування соціального 

захисту суб’єктів господарювання, без огляду на їхній організаційно-

правовий статус, форму власності, рівень економічного розвитку. Ключову 

роль у такому оновленні відіграє інфраструктурне забезпечення. 

Безперечно, проблемі розвитку інфраструктури сільських територій 

приділено чимало уваги з боку науково-дослідних центрів, вітчизняних 

учених, органів влади. Ще 1990 року прийнято Закон України “Про 

пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві” [287], Національний інститут стратегічних 

досліджень підготував аналітичну записку “Щодо проблем розвитку 

соціальної інфраструктури сільських населених пунктів” [288], Л. Г. Чернюк 

зосередив свою увагу на дослідженні стану виробничої інфраструктури АПК 

України [289], М. В. Смушак дослідив сільські території з погляду їх 



266 
 

 

системного розвитку як цілісної структури [290]. Однак проблема 

модернізації інфраструктури сільської території, з огляду на сучасний стан її 

складових, є малодослідженою. 

Аналіз складових інфраструктури соціального розвитку аграрної сфери 

економіки підтверджує її деградуючий характер як простору для 

життєдіяльності за різними напрямами, окресленими далі. 

Скорочення кількості освітніх закладів. За період незалежності України 

закрито більш ніж 40 % дошкільних закладів освіти. Сьогодні тільки кожна 

третя дитина відвідує дошкільні навчальні заклади в сільській місцевості. 

Той факт, що молоді сім’ї разом із дітьми в пошуках кращих умов життя, 

побуту й праці покидають села та переїжджають у міста, став причиною 

утворення малокомплектних шкільних класів на селі, формування програми 

“Шкільний автобус” для доїзду з віддалених поселень у ще функціонуючі 

школи. Натомість тенденція в містах зовсім інша. Міським освітнім закладам 

складно розмістити дітей у дошкільні та шкільні навчальні заклади, 

створюються складнощі під час вступу до них, подекуди проводиться 

навчання у дві зміни. На сільських територіях значна кількість освітніх 

закладів працює без належних умов: приміщень для фізичної культури 

(30 %), дослідних ділянок (25 %), підключення до мережі Інтернет (40 %), 

гуртків фізичного естетичного й розумового виховання молоді (30 %) [288]. 

Неналежний рівень медичного обслуговування. Серед основних причин 

низької тривалості життя селян – недостатній рівень медичних послуг, 

неповне забезпечення медичними закладами сільських територій, 

недостатній рівень усвідомлення суспільством важливості систематичного 

проведення оглядових та профілактичних заходів. Серйозним недоліком слід 

вважати недостачу медичного персоналу на сільських територіях, морально 

й технічно застаріле обладнання, дефіцит якісних безкоштовних препаратів. 

Так, наприклад, з 2000 року кількість медичних закладів, дільничних 

лікарень зменшилася більш ніж у три рази, диспансерів, фельдшерсько-

акушерських пунктів – у шестеро, кількість станцій та відділень швидкої 
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медичної допомоги – на третину [288]. У сільських медичних закладах 

відсутня повна укомплектованість як обладнанням, так і медпрепаратами, 

котрі використовуються у випадку надання першої медичної допомоги. 

Місцями за одним медпрацівником закріплено 5 - 6 тисяч сільських жителів. 

Із цього випливає необхідність більш якісної вторинної та екстреної 

медицини. Щодо автопарку, то, за даними Міністерства охорони здоров’я 

України, він зношений більш ніж на 80 % [289]. 

Житловий фонд сільських територій. Понад третина площі житлового 

фонду України розташована в селі. При цьому селяни на 20 % краще 

забезпечені житловою площею порівняно з міським населенням. Для 

прикладу, у 2012 р. частка домогосподарств із житловою площею, меншою 

за санітарну норму (13,65 м
2
 на одну особу), у великих містах склала 47,5 %, 

у малих – 37,5 %, у сільській місцевості – 38,6 % [291, с. 15]. Вкрай поганим 

залишаються якісні показники житла на селі: 80 % його збудовано до 1970 р., 

14 % – у період 1970-1990 рр., 6 % – після 1991 р. Житловий фонд сільських 

територій застарілий морально та фізично. Побутові умови також 

незадовільні. Частка будівель, облаштованих водопостачанням і 

водовідведенням складає 36 %, індивідуальним опаленням – 53 %, ванною – 

30 %. 

Дорожньо-транспортні споруди та автопарки. За інформацією 

Міністерства інфраструктури України, станом на 01. 01. 2015 р. 109 

населених пунктів не мають доріг із твердим покриттям, 70 % доріг із 

твердим покриттям потребують ремонту. Транспортні засоби, закріплені за 

сільськими маршрутами, майже вичерпують свій технічний ресурс, 

вимагають оновлення автопарку. 

Заклади культури. На сільських територіях нашої держави функціонує 

приблизно 30 тис. будинків культурного призначення: клуби, бібліотеки 

(дитячі, масові, шкільні), музеї, світлиці. Від початку незалежності України 

їхня чисельність скоротилася на 25 %, окрім цього діючі осередки культури 

потребують модернізації (технічної, інвестиційної, кадрової, інформаційної). 
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Паралельно із занепадом об’єктів культурного й естетичного виховання 

молоді, остання шукає і знаходить зацікавлення та проведення вільного часу 

в інших небажаних заняттях. 

Основними складовими виробничої інфраструктури є: заготівлі, 

транспортне і тарне господарство, матеріально-технічне й ремонтне 

обслуговування, а також специфічні для сільського господарства підрозділи 

– агротехнічне й ветеринарне обслуговування, служби захисту рослин та ін. 

[292, с. 64]. 

Важливий вплив на розвиток сільських територій відіграють 

підприємства аграрного сектору економіки, зокрема на зайнятість та доходи 

сільського населення. 

У результаті проведених трансформацій зайнятості на селі частка 

працюючих у сільськогосподарських підприємствах вдесятеро менша від 

працюючих винятково в особистих (селянських) господарствах [290, с. 107]. 

Тому відчувається вплив цих підприємств на забезпеченість робочими 

місцями в сільській місцевості. 

Функціонування великих сільськогосподарських підприємств на 

сільських територіях характеризується таким чином: 

– розміри аграрних підприємств впливають на частку зайнятості в 

сільських територіях; 

– потужні підприємства сприяють модернізації благоустрою сіл, 

спрямовуючи власні заощадження в дорожньо-транспортну інфраструктуру, 

осучаснення культурно-просвітницьких закладів, облаштування стадіонів, 

дитячих майданчиків, проведення культурно-масових заходів та спортивних 

змагань; 

– у поселеннях із чисельністю жителів понад 1 000 осіб спостерігається 

природний приріст населення. 

Такі процеси налаштовують на необхідність відновлення роботи 

великих сільськогосподарських підприємств на сільських територіях. Поряд 

із цим ведеться пошук формування підприємництва на селі, яке базується на 
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несільськогосподарських видах зайнятості. Забезпечується диверсифікація в 

різних галузях сільської економіки: рекреації, будівництві, наданні 

побутових послуг, торгівлі тощо. У цьому сенсі І. Яців та І. Щербата 

зазначають, що перспективи українського села пов’язуються з його 

багатофункціональним розвитком. Досвід розвинутих країн свідчить, що для 

формування сприятливого соціального середовища на сільських територіях 

розміщуються підприємства агросервісу, харчової та переробної 

промисловості, сфери послуг, рекреаційного бізнесу тощо [293, с. 18]. 

Важливим є розмежування розвитку сільських територій та аграрного 

сектору економіки. Для інфраструктурного розвитку сільської місцевості, 

підвищення доходів домогосподарств слід поглиблювати 

несільськогосподарські види зайнятості, базуючись на природно-ресурсних 

особливостях територій. 

Такому осучасненню інфраструктури сільських поселень сприяє 

утвердження адміністративно-територіальної реформи в Україні, як 

результат – децентралізації центрального бюджету, зміни уявлення про 

місцеве самоврядування як про орган надання якісних послуг. 

Подальше поглиблення політики децентралізації має стати дієвим 

фактором стабілізації соціально-економічної ситуації, виходу з фінансової 

кризи, подолання суперечностей між різними рівнями влади, організації 

відносин між центром, регіонами та територіальними громадами на 

принципах розподілу сфер відповідальності й компетенції, а також 

партнерства у сфері забезпечення громадян України державними й 

місцевими благами, сприяти підвищенню ефективності використання 

бюджетних коштів на всіх рівнях управління [294]. 

Серед елементів модернізації виробничої та соціальної інфраструктури 

доречно віднести ті, які є вимогою часу на сільських територіях та 

однозначно сприятимуть покращенню зайнятості й підвищенню доходів 

їхніх мешканців: вільний доступ до інформації (стійкий мобільний зв’язок та 

доступ до всесвітньої мережі Інтернет, пропозиція жителям з боку органів 
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місцевого самоврядування проєктів бізнес-планів у різних галузях економіки 

з використанням природо-ресурсних переваг місцевості для широкого 

розвитку підприємництва); створення умов для особистих (селянських) 

господарств щодо реалізації вирощеної продукції, згідно з попередньо 

укладеною угодою, на зразок розвинених країн; створити належні умови 

життя та побуту, за яких селяни, їхні діти під час візиту до міст чи вступу в 

навчальні заклади не відчуватимуть дискомфорту, порівняно з міщанами; 

пільгове кредитування й оподаткування на перших етапах функціонування 

підприємця будь-якої сфери тощо. 

Довгостроковий варіант модернізації соціальної та виробничої 

інфраструктури на селі потребує усіх складових та їх інтеграцію в цілісну 

систему, яка б формувала середовище для покращення економічного 

зростання, базуючись на кооперативних відносинах між 

сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових 

форм, рівні та масштабів з імплементацією цифрових технологій. Найбільш 

оптимальний вплив модернізації на виробничу та невиробничу 

інфраструктуру здійснює економічне оновлення, котре визначає:: Рівень 

економічної кон’юнктури, стан інвестиційної атракційності у галузі та країні 

в цілому; рівень економічної демократії чи можливість коригування 

інфраструктурних складових, лібералізація галузі перед зовнішніми 

інвесторами, потенціал використання міжнародних інновацій; рівень 

безробіття сільських жителів, обсяги заощаджень середньостатистичної 

селянської сімʼї, загальнодержавну аграрну політику. 

Кореляція між прийнятним рівнем економічних показників діяльності та 

ступеня модернізації виробничої й невиробничої інфраструктури сільської 

сфери доволі значна. Наразі кожен сучасний інвестиційний проект враховує 

різнобічні екологічні ризики, фактори впливу, інші процеси. В іншому 

випадку продовження розширення екологічно нераціонального виробництва 

провокуватиме ряд негативних наслідків, які пожинатимуть майбутні 

покоління. У цьому значенні доцільно вважати, що екологізація 
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менеджменту виробничої та невиробничої інфраструктури села є 

першоджерелом формування соціологічного менеджменту. 

Бувають випадки, коли екологічні чинники вступають в антагонізм з 

науково-технічним прогресом, керуючись такими аспектами, що техногенне 

втручання людини у природні процеси, в більшості випадків завдає проблеми 

довкіллю. Вважаємо, що категоричні висновки з цього приводу не можуть 

бути однозначними.  

Поміняти конкуренцію наростаючих потреб, що в свою чергу означає 

вилучати науково-технічний прогрес із чинників макросистем соціальної 

інфраструктури недоцільно за обставини: що повинен бути баланс 

збереження екосистеми та науково-технічного прогресу, а не їх боротьба, 

таким чином останній повинен сприяти збереженню довкілля.  Такий 

факторів у аграрному секторі економіки існує доволі багато. Ось чому 

розвиток соціальної та виробничої інфраструктури повинен використовувати 

той набір інноваційних розробок, які покликані задовольняти виробничі та 

соціальні потреби сільських жителів, систематично розвивати якісний рівень 

надання послуг.  

На етапі трансформації наукових відносин відчутно збільшується 

цінність інформаційного забезпечення виробничих процесів.  та юридичним 

особам, які провадять свою діяльність на сільських територіях, включаючи 

виробничу та невиробничу сфери, потрібен швидкий доступ до інформації, 

яка б сприяла виконанню поставлених ними завдань, функцій, тощо. 

Чинники інформаційного забезпечення у третьому тисячолітті є пріорітетною 

складовою для модернізації інфраструктури сільських територій, оскільки 

значною мірою впливають на модернізацію інноваційного, інвестиційного, 

інституційного, інфраструктурного та кадрового середовища.  В умовах 

інвестиційного голоду цифрові технології часто виступають тим механізмом, 

який здатен перекрити дефіцит фінансово-кредитних ресурсів та створити 

умови для підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських 

підприємств.  
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Ось чому доцільно управлінським підрозділам інфраструктурного 

забезпечення на сільських територіях запозичувати, вивчати та 

впроваджувати на практиці модернізовані механізми, які в майбутньому 

зосереджуватимуться на екологічно й технологічно збалансованому сталому 

сільському розвитку. 

Ефективність управління інфраструктури сільських територій природно 

пов’язана з функціонуванням допоміжних служб, котрі через свою 

однотипність, пропускну здатність й усталений попит уможливлюють (при 

зростанні витрат на виготовлення продукції, виконанні робіт і послуг) 

скорочувати частку на собівартість продукції, пов’язаної з експлуатацією 

інфраструктури, використовуючи перевагу ефекту масштабу. 

Службовими підрозділами комплексу елементів інфраструктури 

сільських територій слушно запропонувати створення регіональних служб 

експертизи (РСЕ) та інноваційно-консультаційного забезпечення. 

Наразі відтворюється демонстративно неконкурентоспроможна 

конструкція мікро- та малих сільськогосподарських підприємств, оскільки 

інвестицій у покращення стану об’єктів інфраструктури сільських територій 

недостатньо для створення конкурентоспроможного середовища (більша 

частина інвестиційних ресурсів – власні кошти сільськогосподарських 

підприємств, яких бракує для здійснення масштабних задумів). За таких 

обставин процес формування регіональної служби експертизи аграрної 

сфери має стати виконанням цілісної інвестиційної політики, поєднуючи 

таке завдання з управлінськими вчинками, першочергово обґрунтовуючи 

доцільне використання територій під будівництво, дотримання санітарних і 

протипожежних норм, екологічних заходів тощо. 

Для формування комфортного інвестиційного клімату, якого 

надзвичайно бракує інвесторам, необхідно на практиці змінити усталені в 

Україні стереотипи жорстких підходів дозвільних служб на етапі 

формування нового підприємця. Зупинити функціонування системи 

ущемлення прав вільного підприємництва інвестора та підрядника й 
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переорієнтувати механізм перевірки дотримання стандартів дозвільними 

службами на механізм співпраці, сприяння досягненню необхідної технічної, 

технологічної, правової підготовленості нового підприємця до його 

становлення в нових економічних умовах. Тому завдання нових дозвільних 

служб має полягати не стільки в тому, щоб почати з перевірки нового 

суб’єкта господарювання, скільки в наданні йому консультативної допомоги, 

прийняття безпосередньої участі в досягненні встановлених рівнів 

експлуатації, порядків, ГОСТів тощо. 

Усталена проблема безробіття в сільській місцевості, як ознака давно 

назрілих проблем соціальної сфери, з однієї сторони, і потреба 

висококваліфікованих, вузькоспеціалізованих спеціалістів для 

сільськогосподарських підприємств – з іншої, диктує пошук зайнятості у 

несільськогосподарських видах діяльності. Деякі автори однією із всіх 

модернізацій сфери зайнятості вбачають саме такий реверанс. Для цього при 

тактичному й стратегічному плануванні слід зосередитись на трансформації 

існуючої виробничої сфери у сільському господарстві та переході на сферу 

послуг, задіюючи й аутсорсинг. Звісно ж, продуктивна зайнятість селян у 

значній мірі корелюється із економічним становищем агропідприємств, 

потенційною можливістю інфраструктурного забезпечення на селі для нових 

напрямів виробництва, обслуговування, переробки та доставки продукції до 

споживача. Місія якісної забезпеченості таких послуг покладена 

щонайменше на дві структури: сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи (організація), дорадчі служби (інформування). Проаналізуймо 

ключові напрями, можливості задіювання трудових ресурсів, з огляду на 

існуючі проблеми зайнятості сільського населення (рис. 4.2). 

Для визначення назрілих і водночас актуальних питань зайнятості 

сільського населення доречно сформувати  оптимальне макросередовище 

ринку праці, через трансформацію виробничих структур та подальшу 

глибинну переробку сільськогосподарської продукції з пріоритетом на 

становлення дрібних та середніх підприємств.  
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Передусім слід трансформувати існуючий стереотип мислення про 

переваги повної зайнятості. Концепція підтримки рентабельних робочих 

місць повинна орієнтуватися на ефективні вузькоспеціалізовані 

(диверсифіковані в умовах економічної невизначеності) послуги. Можливість 

самозайнятості, реалізації власних стартапів,  залучення інвестицій у 

розроблені проєкти, бізнес-плани сільськогосподарської і 

несільськогосподарської видів діяльності є настільки широкою сьогодні, що 

здатна поглинути не тільки вивільнених з агропідприємств працівників (в 

результаті технічної й технологічної заміни персоналу), а й іншої частки 

робочої сили на сільських територіях. Використання інтернет-площадок 

дозволяє залучити різні верстви населення для  дистанційної зайнятості, 

вирішуючи назрілі соціальні питання, зокрема – безробіття. 

 

 
Рис. 4.2. Напрями підвищення оптимізації задіювання трудового 

потенціалу ( за Гриненко А., Кожан Т.)  
Джерело: сформовано на основі джерела: [295, c. 8] 
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Становлення демократичних ринкових відносин – неможливе без 

приватної власності, аналогічно цьому, нерозумно розвивати сьогодні 

аграрний сектор економіки, підвищувати рентабельність 

сільськогосподарських підприємств без соціального та економічного 

розвитку селянина. 

Малі та середні форми господарювання окрім використання цифрових 

технологій – як інструменту мінімізації рівня безробіття потребують 

підтримки  таких інфраструктурних елементів, як інноваційні дорадчі центри 

з базою технологій  з рентабельного виробництва, послуг на селі. Ініціативна 

роль в цьому процесі повинна належати керівному складу об’єднаних 

територіальних громад та їх структурним підрозділам. Вони мають 

виступити ланкою комунікаційних зв’язків  між сільськогосподарськими 

підприємствами, населенням, інвесторами й університетами тощо.  Це 

повинно допомогти  знайти інвестору об’єкт для вкладень, а розробнику 

технологій – виконавця і споживача, формуючи таким чином  замкнутий 

цикл між виробником і споживачем із задіюванням всіх необхідних 

елементів виробничого процесу: технологія-інвестиція-виробник-послуги-

споживач. 

Додатковим ресурсом для зростання ефективності залученого 

трудового потенціалу є кваліфікованість каднів. Динамічна модернізація 

процесів виробництва та послуг визначає необхідність не тільки у 

висококваліфікованих працівниках, а й  потенціалу в адаптації до мінливих 

вимог сьогодення. Механізм регулювання ринку праці зорієнтований на 

здійснення попереджувальних заходів стосовно потенційного збільшення 

безробіття, надання керованого характеру працевлаштуванню, 

територіально–галузевому перерозподілу, профорієнтації, фаховому 

навчанню і консультативній підтримці звільнених працівників, розумному 

використанню фонду сприяння зайнятості тощо [296, c. 112]. 
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Вищеописані напрями оптимізації задіювання трудового потенціалу 

покращуватимуть економічне становище аграрного сектору і всієї  

макроекономічної ситуації за умови їх покрокового впровадження. 

Оцінений стан та особливості діяльності соціальної й виробничої 

інфраструктури сільських територій дозволили запропонувати механізм 

стратегічної модернізації її елементів як нероздільної територіальної 

соціально-економічної системи. Остання визначається особливим 

комплексом широко розвинених науково-технічних, інформаційних, 

соціально-трудових, екологічних, інституційних, інвестиційних чинників 

становлення інфраструктури сільських поселень, розвитку у них мікро-, 

малих- та середніх сільськогосподарських підприємств. 

 

 

4.3. Прогнозування показників модернізації сільськогосподарських 

підприємств з використанням програм системної динаміки 

 

Сучасні сільськогосподарські підприємства України функціонують у 

конкурентному ринковому середовищі. Це передбачає необхідність 

постійного пошуку модернізувати діяльніяльність, враховуючи наявні 

ресурси виробництва, внутрішні й зовнішні умови господарювання, 

інтеграцію інновацій, використання прикладних програм для передбачення 

процесів, зокрема, системної динаміки. У попередньому параграфі (зокрема 

2.4) ми обґрунтували методику дослідження розвитку сільськогосподарських 

підприємств із використанням таких пакетів прикладних програм (ППП), як 

“STATISTICА 12” та “STELLA”. У даному параграфі здійснено спробу в 

практичній площині провести прогноз вартості валової продукції сільського 

господарства на 1 га та чотирьох чинників впливу на неї, котрі пов’язані з 

модернізаційними процесами, що відбуваються в сільськогосподарських 

підприємствах. 
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Для побудови системної моделі (рівняння) відображення присутньої 

залежності між факторними ознаками та результативною за період 23 роки 

важливими є підсумки регресійного аналізу для результативної змінної – 

PRODUCTION. Після проведення низки методичних процесів, 

обґрунтованих у параграфі 2.4, отримуємо результати регресійного аналізу, 

де спостерігаємо нульові показники значущості “p” для ознаки 

PRODUCTION (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Візуалізація регресійного аналізу результатів  

для залежної змінної PRODUCTION у ППП “STATISTICА 12ˮ 
Джерело: власні узагальнення автора. 

 

З огляду на показник Beta  (рис. 4.6) визначено, що максимальний 

вплив на зміну результативної ознаки PRODUCTION здійснює така факторна 

ознака як середньооблікова чисельність найманих працівників 

(EMPLOYEERS); другою за ранжуванням впливу на PRODUCTION є 

наявність енергетичних потужностей (ENERGY); на третьому місці цього 

ранжованого ряду – капітальні інвестиції (з урахуванням інтегрального 

дефлятора) INVESTMENTS; найменший вплив із факторних ознак чинять 

внесені мінеральні добрива (FERTILIZATION). Надалі слід розглянути 

стандартизовані відхилення. Для цього в пункті меню REZIDUALS 1 

вибираємо Standardized (рис. 4.4) і позначаємо Case no & res. 
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Сама модель STELLA (Structural Thinking, Experimental Learning 

Laboratory with Animation) є новаторською моделлю, яка призначається для 

побудови прогностичних комп’ютерних моделей і базується на теорії 

системної динаміки [130, c. 4]. Програма STELLА вдало поєднала 

математичні диференціальні рівняння й добре розвинений графічний 

інтерфейс [131, c. 155]. 

 

Рис. 4.4. Контекстне меню для визначення стандартів відхилень  

у ППП “STATISTICА 12ˮ 
Джерело: сформовано на основі джерела: [131, c. 63]. 

 

Аналіз залишків для результативної змінної виявив відсутність значень 

за межами ± 3  (рис. 4.5), що свідчить про наявність нормального розподілу 

випадкової величини. 
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Рис. 4.5. Графічне відображення нормального розподілу результативної 

змінної PRODUCTION 
Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Сформоване пакетом прикладних програм “STATISTICА 12ˮ рівняння 

регресії для прогнозу набуло такого вигляду (рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.6. Прогностичний поліном для залежної змінної на базі ППП 

“STATISTICА 12ˮ 
Джерело: власні узагальнення автора. 
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Для подальшої імплементації рівняння (полінома) у ліцензованому 

ППП STELLA слід замінити деякі елементи (коми на крапки, видалити лапки 

поруч із назвами). У результаті цього рівняння набуває такого вигляду: 

 

Prediction equation for: 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. 

 

Далі прогностична функція імпортується до елемента INFLOW 

PRODUCTION.  

Перейшовши до програми STELLA, ми за аналогією попереднього 

прикладного пакета працюємо із чотирма факторними ознаками, котрі мають 

достатній рівень статистичної достовірності з визначеним порогом істотності 

p≤0,05 (маємо на увазі лише такі показники, у яких результат є статистично 

достовірним). Отже, для ППП STELLA обрано чотири факторні ознаки: 

середньооблікова чисельність найманих працівників (EMPLOYEES), 

наявність енергетичних потужностей, (ENERGY), мінеральні добрива на 1 га 

(FERTILIZATION), капітальні інвестиції (з урахуванням інтегрального деф-

лятора) (INVESTMENTS) й одна результативна – валова продукція 

сільського господарства у постійних цінах 2010 р. з розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь  (PRODUCTION). 

Програма дає можливість застосувати графічний елемент Graphical 

Function. Крім цього, використано як додаток графічну функцію Graph Pad і 

графоаналітичний компонент (Table Pad), які демонструють результати 

прогнозу. Детальний опис інтерфейсу програми STELLA та методику можна 

знайти у вітчизняній науковій літературі [134]. 

Як уже згадувалося, до моделі долучено відомості за період 1996–

2018 рр. Конкретно значення останнього періоду – 2018 року – необхідні для 

перевірки правильності прогрогнозної моделі. Однією з вимог прогнозної 

моделі є  побудова такої функції, щоб теоретичні значення збігались із 



281 
 

 

останніми фактичими числами (у нашому випадку – 2018-го року). Після 

верифікації моделі здійснено прогноз імовірних модифікацій (розвитку) 

аналізованих показників до 2030 року. 

Після введення відомостей одержуємо результати в різних інтер-

претаціях: інтерфейсу моделі (рис. 4.7), графіків (рис. 4.8, 4.9), таблиць 

(рис. 4.10, табл. 4.4).  

На рис. 4.7 показано блок-схему моделі. Зв’язки між змінними оформ-

лені як графічні функції у мові STELLA. Зручність такого методу в тому, що 

вигляд функції можна змінювати безпосередньо на екрані комп’ютера за 

допомогою курсору мишки. Бачимо створений у моделі прямокутник 

PRODUCTION у вигляді запасу (Stock) для валової продукції сільського  

господарства у постійних цінах 2010 р., грн, з розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь. 

 

Рис. 4.7. Контекстне меню сформованої моделі у програмі STELLA 
Джерело: сформовано на основі джерела: [52, c. 115]. 
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Цей резерв доповнюється потоком (FLOW PRODUCTION) зі стрілкою 

зворотної дії. На PRODUCTION завдяки FLOW PRODUCTION спричиняють 

вплив чотири конвертори: FERTILIZATION, EMPLOYEES, ENERGY, 

INVESTMENTS. Праворуч розташовані компоненти графіків (Graph Pad) під 

найменуванням Graph of PRODUCTION і Graph of regressors (змінних), а 

також табличний компонент (Tabel Pad) під найменуванням Table of 

prognosis. 

Принципи, на яких базується системна динаміка, дозволяють моде-

лювати динамічні системи практично необмеженої складності, тому будь-яка 

інформація щодо проблеми може бути формалізована та “вбудованаˮ в 

модель, отже, системно-динамічні моделі формують реальну структуру 

досліджуваних бізнес-систем і структуру прийняття рішень стосовно їхнього 

соціально-економічного чи організаційного розвитку [137, c. 125]. 

Формування моделі за методом системної динаміки здійснюється за 

допомогою діаграм причинно-наслідкових зв’язків, при цьому діаграми 

визначають, у яких відношеннях знаходяться між собою змінні та що 

являють собою розмічені графи [137, c. 125]. 

Перевірка моделі потрібна для порівняння теоретичних даних із 

фактичними 2018-го року. Спостерігаємо, що модель на 97 % збігається із 

показниками держстату. У 2018-му році фактичні дані для результативної 

змінної PRODUCTION становили 7 520,43 грн із розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь, для FERTILIZATION ‒ 121 кг внесених 

мінеральних добрив на 1 га, для середньооблікової чисельності найманих 

працівників, EMPLOYEES ‒ 0,02 особи на 1 га, для наявності енергетичних 

потужностей ENERGY ‒ 1,47 кВт на 1 га, для INVESTMENTS ‒ 214,82 грн. 

На рис. 4.8 бачимо, що у 2018-му році показник змодельованих даних 

для PRODUCTION набув значення 7 751,79 грн на 1 га. 

Теоретичні  (модельні) значення для чотирьох факторних ознак 

продемонстровано на рис. 4.9: для FERTILIZATION – 118,9 кг добрив на 
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1 га; для EMPLOYEES – 0,02 особи на 1 га; для ENERGY 1,58 кВт на 1 га; 

для INVESTMENTS – 215,82 грн на 1 га сільськогосподарських угідь. Такі 

відомості (на світлому тлі) відображені на рисунках, показують значення для 

факторних і результативної змінних станом на 2018 рік для додаткової 

вертикальної лінії, нанесеної між 2013-м та 2021-м роками. Це дає 

можливість зазначити дані з будь-якого року за допомогою додаткової 

вертикальної лінії  з підсвічуванням вибраного року, а також висвітлити 

значення аналізованих параметрів у потрібному році [137, c. 125]. 

 

 

Рис. 4.8. Візуальне відображення прогнозу розвитку показника змінної 

PRODUCTION у ППП STELLA 
Джерело: власні узагальнення автора. 

 

І це валова продукція сільського господарства у постійних цінах 

2010 р., з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, грн 

(PRODUCTION). 
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1. Середньооблікова чисельність найманих працівників (осіб) на 1 га 

сільськогосподарських угідь (EMPLOYEES). 

2. Наявність енергетичних потужностей (кВт), на 1 га сільськогос-

подарських угідь  (ENERGY). 

3. Внесено добрив ( кг) на 1 гектар (FERTILIZATION). 

4. Капітальні інвестиції (з урахуванням інтегрального дефлятора), грн 

(INVESTMENTS).  

Для зручності, під час побудови діаграми (графічного відображення) 

модельних даних за період 1996–2030 років, кожну лінію пронумеровано та 

позначено різними кольорами, як це зображено на, на рис. 4.9.:  

 

Рис. 4.9. Графічне представлення прогнозу розвитку у програмі STELLA 

факторних ознак (предикторів) 
Джерело: власні узагальнення автора. 

 

середньооблікова чисельність найманих працівників на 1 га сіль-

ськогосподарських угідь  (EMPLOYEES) має на цьому рисунку номер 1; 
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наявність енергетичних потужностей на 1 га сільськогосподарських угідь 

(ENERGY) – номер 2; внесення мінеральних добрив на 1 га 

(FERTILIZATION) – номер 3; капітальні інвестиції (з урахуванням 

інтегрального дефлятора), грн, на 1 га сільськогосподарських угідь 

(INVESTMENTS) – номер 4. 

Ліворуч на рис. 4.8 і 4.9 зображено параметри шкали для кожного  з 

показників окремо.  

 

Рис. 4.10. Прогноз потенційних змін аналізованих даних  

за період 1996-2018 рр. 
Джерело: власні узагальнення автора. 

 

Конкретно:  

– для PRODUCTION (1) (рис. 4.8) – від 0 до 10 000 грн на 1 га; 
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– для  EMPLOYEES (1) (рис. 4.9) – від 0 до 1 осіб на 1 га;  

– для ENERGY (2) – від 0 до 5 КВт на 1 га; 

– для FERTILIZATION (3) – від 0 до 200 кг добрив на 1 га; 

– для INVESTMENTS (4) –  від 0 до 300 грн на 1 га. 

Прогнозні дані ППП STELLA свідчать, що від 2020-го до  

2022-го року можливе незначне послаблення темпів виробництва валової 

продукції сільського господарства з розрахунку на 100 га сільськ-

огосподарських угідь, із подальшим посиленим зростанням до 2030-го року. 

Отож, модель прогнозує певні коливання показника PRODUCTION із 

загальним її динамічним збільшенням. Результати прогнозу показали 

можливе збільшення валової продукції сільського господарства 

(PRODUCTION), особливо за рахунок збільшення кількості внесених 

мінеральних добрив з розрахунку на 100 га (FERTILIZATION), а також 

інвестицій (INVESTMENTS). Крім того, відображено цифрові дані на 

рис. 4.10 модельного ряду за минулі періоди. У ППП STELLA є обмеження 

щодо табличних розрядів – два знаки після коми. У програмі є знак розподілу 

тисяч від інших одиниць, наприклад, у стовпці PRODUCTION. 

Спостерігаємо дані валової продукції сільського господарства у постійних 

цінах 2010 р. (PRODUCTION), з розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь (775279 грн) для 2018 р., за якими модель була зверифікована, а також 

значення (916965 грн) аналізованого параметра у 2030 р. виконаного 

прогнозу (табл. 4.4). 

Як видно з рис. 4.10, табл. 4.4, сформована модель у програмі STELLA 

прогнозує, що до 2030 року за сталого скорочення середньооблікової 

чисельності персоналу (EMPLOYEES) на рівні 19 осіб на 100 га 

сільськогосподарських угідь, наявності енергетичних потужностей 

(ENERGY) на рівні 145 кВт на 100 га, збільшення кількості внесених 

мінеральних добрив на 100 га (FERTILIZATION) до 14700 кг, збільшення 

капітальних інвестицій (INVESTMENTS) – до 26850 грн в Україні можуть 

спостерігатися позитивні зміни модернізації сільськогосподарських 
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підприємств, у результаті яких вартість валової продукції сільського 

господарства на 100 га сільськогосподарських угідь може досягнути рівня 

916965 грн. 

 

Таблиця 4.4 

Прогнозні значення окремих показників модернізації  

сільськогосподарських підприємств України (з розрахунку на  

100 га сільськогосподарських угідь)* 

 

Рік 

Вартість  

продукції 

сільського 

господарства у 

постійних цінах 

2010 р., грн 

Середньооблі-

кова чисель-

ність найманих 

працівників, 

осіб 

Енергет

ичні 

потуж-

ності, 

кВт 

Внесення 

міне-

ральних 

добрив, 

кг д.р. 

Капітальні 

інвестиції 

(з урахуван-

ням 

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.  

 

У результаті використання функціонала ППП STELLA отримано дані, 

які сприятимуть удосконаленню методичного досвіду щодо імплементації 

підходів системної динаміки для аналізу й моделювання економічних 

процесів. Використання інтегрованих у програму STELLА типових 

складових (Stock, Flow, Converter, Action Connector) забезпечує доволі точний 

прогноз власної моделі процесу чи явища. 

Використання STELLи як спеціальної програми економічного 

моделювання є досить перспективним, якщо цього типу моделі активно 
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застосовуються за кордоном, наприклад, у США та у європейських країнах 

[140, c. 121]. 

Представлені у статтях й опрацьовані за допомогою програми STELLА 

прогностичні зміни валової продукції сільського господарства з розрахунку 

на 100 га можуть бути добрим підґрунтям для подальшого розроблення 

державних цільових програм розвитку аграрного сектору економіки та 

планування діяльності профільних міністерств і відомств. 

На вартість виробництва валової продукції, з розрахунку на 100 га сіль-

ськогосподарських угідь, в аграрних підприємствах України впливають такі 

фактори модернізації, як середньооблікова чисельність найманих 

працівників, наявність енергетичних потужностей, внесені органічні добрива 

та капітальні інвестиції (з урахуванням інтегрального дефлятора). 

У процесі прогнозування виробництва валової продукції сільського 

господарства створено оригінальну модель у програмі STELLA. За її 

допомогою визначено вплив середньооблікової чисельності найманих 

працівників, наявності енергетичних потужностей, внесених мінеральних 

добрив та капітальних інвестицій на виробництво валової продукції 

сільського господарства. З метою визначення прогнозу на статичну 

(еталонну) одиницю виміру все вищезазначене змодельовано з розрахунку на 

1 га сільськогосподарських угідь. 

У цілому, результати прогнозу можуть бути використані у подальшому 

дослідженні підходів системної динаміки. Йдеться про вплив факторних 

показників модернізації сільськогосподарських підприємств на забезпечення 

суспільних потреб. 

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, врахування 

результатів сучасних пакетів прикладних програм, у тому числі STELLи, 
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безсумнівно сприятимуть прискоренню модернізації сільськогосподарських 

підприємств в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Державна підтримка сільськогосподарських підприємств є вагомим 

чинником у процесі зрівноважування рентабельності в аграрному секторі 

економіки порівняно з іншими галузями. Обсяг видатків, які виділялися з 

державного бюджету на апарат Міністерства аграрної політики та 

продовольства України не набув однозначної тенденції. При цьому за період 

2012-2019 рр. обсяг бюджетних асигнувань в зазначеному напрямі зріс на 

30 % (з 4,8 до 6,3 млрд. грн). Збільшення обсягів державної підтримки не 

спричинило зростання ефективності діяльності сільськогосподарських 

підприємств у цілому. Суттєвим недоліком у системі державної підтримки 

аграріїв зостається недоступність отримання бюджетних асигнувань для 

значної кількості сільськогосподарських підприємств, зокрема дрібних та 

малих суб’єктів господарювання. При цьому вагомим зостається брак 

поінформованості господарств, суттєву роль у процесі чого повинні 

відігравати дорадчі служби. 

2. На законодавчому рівні закріплене та врегульоване системне 

забезпечення процедури державної фінансової підтримки інноваційної 

складової функціонування   сільськогосподарських підприємств,  для 

прикладу: бюджетних асигнувань; створення необхідних процедур для 

фінансування; пільгового кредитування; страхування інноваційної 

діяльності; формування спеціалізованих коменційних інноваційних 

фінансово-кредитних підприємств, установ, організацій; фінансово-

економічного підкріплення трансферу технологій. 

3. Щодо визначення концепцій модернізації державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників, актуальним є поєднання 
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органічного та неорганічного типів модернізації, враховуючи власні та 

запозичені нововведення. Пропонуються підходи, які впроваджуються в 

країнах Євросоюзу: запозичити, адаптувати та інтегрувати у вітчизняну 

систему державної підтримки ключові цілі майбутньої спільної 

сільськогосподарської політики, зорієнтовані на довкілля. Визначено три 

блоки пріоритетних концепцій державної підтримки: підвищення екологізації 

виробництва в аграрному секторі економіки; підтримка доходів 

сільськогосподарських підприємств з пріоритетністю залучення молодих 

фахівців; покращення інноваційно-інвестиційної атракційності на основі 

імплементації цифрових технологій. 

4. З метою оцінки перспектив модернізації сільськогосподарських 

підприємств виконано прогнозування виробництва валової продукції 

сільського господарства (у постійних цінах 2010 р.) на період до 2030 р., 

базуючись на сформованій за допомогою пакету прикладних програм 

STELLA і STATISTICA, та використанні методів системної динаміки моделі. 

Серед множини показників діяльності сільгосппідприємств визначено, що 

найбільш істотними, які чинять вплив на модернізацію та корелюють із 

результативним показником є: середньооблікова чисельність найманих 

працівників, енергетичні потужності, внесення мінеральних добрив і 

капітальні інвестиції. Результати прогнозу значень цих показників 

засвідчують, що продовжуватиметься тенденція до зменшення потреб у 

робочій силі за рахунок посилення механізації, автоматизації виробничих 

процесів. Визначено, що 2030 року, порівняно з 2018 роком (з розрахунку на 

100 га сільськогосподарських угідь) збільшиться обсяг капітальних 

інвестицій на 24,4 %, внесення мінеральних добрив – на 23,6 %. 

Розрахунками підтверджено, що такі зміни в системній динамічній взаємодії 

призведуть до зростання вартості продукції сільського господарства за 

прогнозований період на 18,3 %. 

5. Спостерігається приріст освітнього рівня та матеріальної 

зацікавленості персоналу в сільському господарстві, однак він є нижчим, 
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порівняно з промисловістю. Суттєве значення у кадровому забезпеченні 

належить фаховій компетентності персоналу підприємств аграрного сектору 

економіки, систематичне здійснення заходів щодо стажування працівників, 

активізація соціальної відповідальності, котра своїми результатами 

сприятиме приверненню уваги засобів масової інформації, і, як наслідок, 

суспільства, потенційних робітників до діяльності конкретних господарств.  

Основними освітніми закладами в забезпеченні персоналу для 

сільгосппідприємств залишаються професійно-технічні училища, коледжі, 

університети аграрного профілю, проте швидкість модернізації теоретичних і 

практичних знань та умінь, якими володіє випускник сьогодні не відповідає в 

повній мірі потребам агровиробників, особливо тим, які використовують 

новітні (багатофункціональні та енергоощадні) закордонні технічні засоби, 

машини, устаткування. Це потребує модернізації освітніх програм та 

відповідної фінансової підтримки,  адаптації до  швидкозмінних потреб і 

запитів роботодавців, імплементації в навчальний процес вимог побажань 

стейкхолдерів. 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

5.1. Удосконалення кадрового забезпечення та підвищення рівня 

ефективного сприйняття модернізації сільськогосподарських 

підприємств 

 

Керівництво агропідприємством доцільно визначати як багатогранну 

систему, кожен елемент функціонування якої зорієнтований на єдину ціль – 

утвердження результативної роботи підприємства і його поетапної 

інноваційної модернізації. Таким чином, підготовка персоналу є вихідною 

складовою для управління діяльністю сільськогосподарського підприємства і 

переплітається з іншими сферами діяльності виробництва, будучи 

забезпечувальним фактором. 

Повернімося до ключової одиниці системи підготовки кадрів 

сільськогосподарського підприємства – персоналу, який поділяють на 

керівників, спеціалістів (головний інженер, головний економіст, головний 

бухгалтер) і виробничників. У звичному промисловому підприємстві та в 

агропідприємстві частка виробничого персоналу сягає 80 %. У 

модернізованому суспільстві збільшення наукоємності в технології 

виробництва затінює умовну межу між традиційно усталеними категоріями 

“менеджер” і “працівник”. 

Систематичність підготовки людей, що складається з низки 

громадських інститутів професіонального процесу, є знаряддям, яке дасть 

змогу сформувати розумову здібність сільськогосподарського виробництва. 

У такому разі не слід забувати, що досягнення навчальних дослідів, 

дослідницько-конструкторських винаходів і підприємницької рентабельності 

залежить від особистих задатків людей і рівня їхньої готовності: досягнути 
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мети виробництва можливо, покладаючись на досвід і майстерність 

робітників, синергічний ефект від їх співпраці. Готовність працівників у 

такий спосіб визначає безпрецедентне вміння ведення кадрового управління. 

Наприклад, збільшення фахових здібностей потребує тісної співпраці у таких 

подальших галузях, як: 

– політика праці в компанії: зустріч підлеглих, ураховуючи їхню 

грамотну здібність, гарантування тривалих зв’язків із ціллю одержання 

максимального результату від застосування одержаних певних рівнів; 

– управління колективом: заохочувати персонал долати нововведені 

труднощі, постійні розмови із працівниками, в підсумку – контакт і 

досягнення певних висот у навчальній діяльності; 

– налаштування робочого процесу: чітко поставити мету, спонукати до 

праці в розумових групах, що стимулюватиме розвиток спеціальної 

підготовки персоналу, зміни працівників з метою збільшення обсягу досвіду; 

– процес засвоєння знань працівників: зростання спеціальної 

підготовки на різноманітних сходинках кар’єри. 

На самому початку дуже потрібна навчальна дисциплінованість. Вона 

дасть можливість зрозуміти, які уміння потрібно передати своєму колезі під 

час підготовки. Готуючи людину, потрібно дати правильно оцінити його 

вмінням і навики. 

Йдеться про розкриття невідповідності між фаховими вміннями, які 

мають бути притаманні працівникам сьогодні і на майбутнє щоб уникнути 

суперництва у сфері формування попиту й пропозиції на робочу силу. Дуже 

проста ситуація: на підприємстві є чітко сформований аналіз роботи 

співробітників. Таким чином, як би не проводилось оцінювання, їхній 

підсумок буде головним для того, щоб були складені управлінські рішення. 

Виходячи із цієї ситуації, сформується чітка дія підготовки. Необхідність 

виокремлення в професійній освіті певного співробітника потребує усіх 

старань для готовності працівників: відділу праці з людьми, керуючого й 

самих кадрів. Кожен із цих людей певну ситуацію бачить по-своєму і тому 
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необхідний ще результат професійного зростання. 

Покращення ефективності господарювання вимагає систематичного 

росту фахової компетентності персоналу. Витоком стабільного 

господарювання у швидкозмінному інформаційному просторі є знання. Ще 

одним ґрунтовним доказом визначального значення людського потенціалу в 

конкурентній боротьбі за ефективність господарювання, інноваційні 

зрушення та безліч інших поступів підприємства є дослідження Світового 

банку. За його даними, “економічне зростання на 64 % залежить від людини і 

на 36 % – від природних та виробничих чинників” [297, с. 45]. 

Наявне теоретико-методологічне підґрунтя, здійснений аналіз 

трансформацій сільськогосподарських підприємств доводять, що 

визначальним чинником модернізації сільськогосподарських підприємств,  

поряд із природними, інноваційними та іншими ресурсами, є людський. 

Науковими дослідженнями вже напрацьовано багато концепцій у сфері 

стимулювання, мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств, і це 

ми спробуємо обґрунтувати в цьому параграфі. 

Потреба в зростанні кількісних і якісних показників діяльності 

агропідприємств вимагає, щоб на виробництві працювали фахівці своєї 

справи. І не важливо, обере підприємство стратегію “червоного” чи 

“блакитного” океану, збільшення ринків збуту продукції неодмінно 

вимагатиме зростання рівня професіоналізму кадрів. 

На етапі зародження  (формування) кадрового потенціалу підприємства 

суттєвим поштовхом є визначення конкретної мети. У процесі всього 

життєвого циклу розвитку підприємства керівний склад заради підвищення 

кваліфікаційного рівня персоналу повинен систематично покращувати 

ефективність кадрів, формувати здорову атмосферу в колективі, закладати в 

робітників креативність мислення, почуття відповідальності, усвідомлення 

того, що місія сучасного підприємства – задоволення потреб не лише клієнта, 

а й працівника.  

Стабільність у розвитку й динамічне нарощування виробничих позицій 
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у великих сільськогосподарських підприємствах пояснюється їхньою 

активною позицією щодо розвитку персоналу. 

Серед численної палітри концепцій розвитку кадрового потенціалу 

виділимо такі: 

– націленість на розкриття і розвиток індивідуальних якостей фахівця; 

– широкопрофільне (диверсифіковане)  навчання; 

– вузькоспеціалізоване навчання. 

Серед закордонних економістів побутує теорія лідерства. Вона 

передбачає такі етапи, як: “розморожування”, “рух”, “заморожування”. Цей 

механізм розвитку персоналу забезпечується впровадженням рефреймінгу. 

Зарубіжні економісти, зокрема Мері Паркер та Елтон Мейо, критикували та 

піддавали сумніву твердження з приводу того, що права робітників 

обмежуються лише їхнім привілеєм на заробітну плату, а їхні обов’язки 

визначають виконання наказів, розпоряджень та повну віддачу трудовим 

функціям [298]. Вищеназваних економістів вважають авторами фреймінгу 

людського потенціалу. За їхніми тлумаченнями, індивідуальні якості, 

енергетика, власне талант, розуміння ситуації, цілісності персоналу є 

ключовими чинниками, спроможними “блокувати” і “стимулювати” розвиток 

підприємства. 

Серед концептуальних засад фрейму персоналу виділяють такі: 

– підприємство повинно задовольняти нужди працюючих, а не 

навпаки; 

– створення постійної необхідності у взаємопідтримці персоналу і 

фірми: працівники повинні брати участь у результатах діяльності, відчувати 

задоволення від впливу на досягнення мети підприємства, виконання 

поставлених завдань, бажання керівництва підприємства допомогти, 

моральне стимулювання діяльності у вигляді особистого розвитку, 

кар’єрного росту і т. д.; 

– доброзичливість у взаєминах керівництво–персонал; 

– присутність паритетності в задоволенні потреб підприємства й 
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персоналу, які не обмежуються виплатою заробітної плати та виконанням 

наказів. 

Наявність взаємного співвідношення  є додатковим стимулом чесності 

й довіри, задоволеності кадрового складу  своєю зайнятістю. Це передбачає 

відданість підприємству, бажання працювати на повну силу, задіюючи всі 

свої вміння, навички, компетентності, знання та інші можливі важелі для 

успіху підприємства. 

Безперервний потік інформації в модернізованому суспільстві, 

швидкість зміни зовнішнього середовища потребують новітніх підходів до 

персоналу підприємства, які базуються на динамічному, постійному й 

системному навчанні та адаптації. 

Сьогодні у виграшному становищі залишаються сільськогосподарські 

підприємства, управлінський та виробничий персонал яких систематично 

наповнюється інформацією про нові техніко-технологічні розробки, наукові 

проєкти, методи досягнення компромісу й мети, тобто організації, що 

використовують методику “колеса навчання” відомого вченого К. Ганди. 

Отже, завдання рефреймінгу полягає в трансформації уяви менеджерів 

сільськогосподарського підприємства в бік розвитку працівників на засадах 

обов’язкового й постійного процесу, коригування оперативних, тактичних і 

стратегічних планів на складову невідкладного задоволення (передовсім 

нематеріальних) потреб працівників. 

Разом із цим відбувається руйнація стереотипів керівництва. Вважаємо, 

що варто трансформувати звичний для покоління “Х” підхід управління 

персоналом підприємства в напрямі ринкового навчально-мотиваційного 

підходу та глянути на нього під іншим кутом – нових поколінь “Y” та “Z” 

(див. табл. 5.1). 

Ключовий фактор цього процесу такий: мотивація персоналу дасть 

ефект у тому випадку, якщо вона буде врахована у процесі побудови 

стратегії підприємства. З іншого ж боку, кожен працівник 

сільськогосподарського підприємства повинен усвідомлювати, що його 
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власний успіх пов’язаний зі стратегією та успіхом підприємства, а 

забезпечення нужд і потреб, досягнення  цілей у його приватному житті – 

частина стратегії компанії, у якій він працює, і місія компанії полягає не 

тільки в збільшенні капіталу, а й у задоволенні індивідуальних інтересів 

персоналу. Такі науковці, як Д. Нортон та Р. Каплан, також наголошували, 

що “коли працівник зрозуміє, що його винагорода залежить від досягнення 

стратегічних цілей, тоді стратегія, за своєю суттю, стане повсякденною 

працею кожного” [299]. 

Таблиця 5.1. 

Погляди покоління Х та Y на шляхи розвитку кадрового 

потенціалу сільськогосподарських підприємств 

 

Погляд покоління Х Погляд покоління Y 

Нічого поганого, якщо учні пасивні Дуже погано, якщо учні пасивні 

Між вчителем та учнем повинна існувати 

уявна віртуальна межа (дистанція) 

Начальна атмосфера повинна бути у 

формі гри з елементами жартів та діалогу 

Левова частка належить теорії Левова частка належить практиці 

Планування та постановка розвитку 

кадрового потенціалу 

Колегіальні рішення за участю усього 

кадрового складу (загальних зборів) у 

обговоренні подальших концепцій 

розвитку кадрового потенціалу 

Предметно-функціональний метод пізнання 

нового 

Міждисциплінарний підхід до пізнання 

нового 

Джерело: сформовано автором. 

 

Один з елементів мотивації полягає в прямій участі робітника компанії 

в реалізації інтересів компанії, які передбачають досягнення власних цілей і 

потреб працівника. 

Сьогодні часто мотивуючим фактором для персоналу є метод KPI – 

Key Performance Indicator. Психологія людини побудована таким чином, що 

працівник завжди порівнює ставлення керівництва до інших колег і до  нього 

та визначає за цим співвідношенням справедливість або проявляє 

незадоволеність. Зміна поведінки робітника й внутрішнього бажання до праці 
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корелюється  з оцінкою правильних дій, ставлення до нього та інших 

усередині підприємства, підрозділу тощо. Тому варто з’ясувати ефективність 

роботи начальника відділу кадрів або іншої особи, яка відповідає за 

стратегічний розвиток персоналу. Ми пропонуємо постановку цілей, 

специфікою якої є системна взаємодія цілей різних рівнів та їхня 

відповідність SMART-умовам. Під системною взаємодією цілей  

сільськогосподарського підприємства мається на увазі взаємозв’язок цілей 

компанії (максимізація вартості компанії), цілей підрозділу (оптимізація 

якості виконаних робіт, наданих послуг, випущених товарів), цілей кадрів 

(зростання професіоналізму як запорука досягнення власних очікувань). 

Smart-умови – це певні визначники якості системи взаємодії цілей. 

Розшифрування такої абревіатури слід розуміти як: 

– specific – специфічність для підприємства, підрозділу, співробітника, 

а така специфічність цілей визначається стратегією підприємства й наявними 

проблемами в компанії [300, с. 162]; 

– measurable – вимірювання, що забезпечується наявністю критеріїв, 

конкретних формул розрахунку [300, с. 163]; 

– achievable – реалістичність, оскільки цілі, яких майже не можливо 

досягнути, неминуче ведуть до зниження мотивації [300, с. 164]; 

– relevant – важливість, релевантність, а  нерелевантність цілей 

виникає тоді, коли співробітники не мають можливості впливати на їх 

досягнення [300, с. 164]; 

– time-based –  обмеженість у часі, тобто базування на чітких термінах 

виконання [300, с. 164]. 

Якщо такий принцип мотивації діятиме й надалі, то слід очікувати, що 

в недалекій перспективі результативність функціонування підприємств 

зводитиметься до перегонів у розвитку персоналу. Звісно ж, це потребує 

набуття додаткових якісно нових компетентностей, умінь, інколи опанування 

нового фаху, а також вивчення кожного працівника як особистості, 

гармонійний і професійний його розвиток. Імплементація таких концепцій, 
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як менеджмент персоналу, тайм-менеджмент, KPI, SMART  та інші напрями 

розвитку персоналу в умовах поточного швидкого старіння теоретичних 

знань, визначатиме орієнтир сільськогосподарського підприємства на 

майбутнє. 

Саме цей процес повинен позитивно вплинути на результативність 

функціонування підприємства, його рентабельність, якість продукції та 

морально-психологічний клімат в аграрному підприємництві. 

Таким чином, під час становлення стратегічних пріоритетів 

покращення кадрового забезпечення необхідно задіювати різні методи, 

зважаючи на поставлені завдання. В агропідприємствах зі слабким 

економічним становищем, наприклад ТОВ “Агрістейт”, “Агро 

Богуславщини”, ПАП “Авангард”, СОК “АгроГуків”, доречно застосувати 

такі модернізовані підходи до системи підготовки кадрів, як secondment – 

навчальне відрядження, budding – менторство, shedowing – метод відбитків. 

Такі підходи сприятимуть адаптації працівників до мінливого зовнішнього 

середовища та особливої зайнятості. 

Для агропідприємств, в яких розвиток кадрів набув високого рівня, 

варто в перспективі запозичити досвід господарств із акордно-преміальною 

формою оплати праці, які відрізняються соціальним нахилом 

функціонування. У таких організаціях при виплаті заробітних плат 

враховується доплата за науковий ступінь (17–25 %), за високий фаховий 

рівень у разі виконання додаткових завдань (10–15 %), поетапне (через 2–3 

роки) підвищення по службі молодих спеціалістів за умови якісного 

виконання службових обов’язків. Такі традиції властиві підприємствам 

“Агроекологія” (Полтавської області), “Гудвеллі” (Івано-Франківської 

області), “Сварог Вест Груп” (Житомирської області). 

Ще одним методом покращення кадрового забезпечення 

сільськогосподарських підприємств є запровадження новаторських 

технологій, оптимізація матеріального та нематеріального стимулювання 

кадрового складу робітників аграрної сфери, мінімізація плинності кадрів. 
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Передумовою цьому може стати аналіз сильних і слабких сторін процесу 

розвитку персоналу. Таке обґрунтування пропонуємо здійснити через 

розширену матрицю SWOT-аналізу (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Розширена матриця SWOT-аналізу мінімізації плинності персоналу 

                                

                               Зовнішнє  

                               середовище 

 

 

 

Внутрішнє  

середовище 

Можливості Загрози 

- збільшення прибутків 

населення; 

- збільшення мінімальної 

заробітної плати; 

- приплив туристів; 

- зростання витрат громадян 

на соціальні гарантії (здоров’я, 

екологія); 

- підвищення соціальних 

стандартів на державному рівні 

(зменшення % за кредити 

молоді на житло, збільшення 

фінансування на освіту, 

підвищення екостандартів) 

- зростання відсотку 

безробіття; 

- відтік молодих спеціалістів 

за кордон; 

- плинність кадрів; 

- непристижність професій, 

пов’язаних із аграрним 

сектором економіки; 

- зменшення бажаючих 

здобувати вищу освіту в 

Україні; 

- зростання кількості 

пенсіонерів на одного 

працюючого 

Сильні сторони СіМ СіЗ 

– підвищення продуктивності 

праці; 

– укомплектуванням 

агропідприємств новітнім 

технічним обладнанням; 

– збільшення частки 

альтернативних джерел енергії; 

– зростання чисельності 

робітників, котрі пройшли 

стажування та підвищили 

кваліфікаційний рівень; 

– впровадження методики 

“тактика доручень” 

1. Залучення зовнішніх 

інвестицій. 

2. підвищення кваліфікації, 

набуття нових знань, умінь, 

оволодіння інноваційними 

технологіями, в результаті чого 

вчорашні працівники зможуть 

самостійно приймати рішення, 

аналізуючи виклики й 

використовуючи можливості, 

які породжені змінами 

зовнішнього і внутрішнього 

середовища. 

3. Збільшення прибутків 

населення передбачатиме шанс 

на отримання освіти вищої 

кваліфікації 

1. Інноватизація та модернізація 

сільськогосподарських 

підприємств передбачатиме 

зацікавленість молоді в 

професіях агросфери. 

2. Розвиток Smart-ферм, поступ 

дрібного і середнього 

підприємництва. 

3. Продовження війни на сході 

країни блокуватиме імідж 

України як надійного партнера в 

інвесторів, сприятиме 

зменшенню інвестицій у 

сільське господарство, 

зменшенню вкладень у 

матеріально-технічну базу 

сектору 

Слабкі сторони СліМ СліЗ 

– низький рівень оплати праці в 

аграрній сфері; 

– ліквідація робочих місць в 

результаті автоматизації 

процесів у 

сільськогосподарському 

виробництві та вирощуванні; 

– деградація тваринництва як 

частини сільського 

господарства з усіма його 

складовими; 

– відтік персоналу закордон, 
особливо на сході та заході 

України. 

1. Збільшення оплати праці й 

покликань знизити плинність 

кадрів. 

2. Підвищення інноватизації 

сільськогосподарських 

підприємств та зростання їх 

рівня привабливості покращить 

рівень захисту зовнішньої 

екосистеми та внутрішніх умов 

праці. 

1. Більшість зайнятих рук 

припадають на тваринницьку 

галузь, деградація якої суттєво 

знизила чисельність персоналу в 

сільському господарстві. 

2. Спад економічно активного 

населення відчутно впливає на 

скорочення бажаючих молодих, 

активних та освічених кадрів 

працювати на підприємствах 

сільського господарства. 

Джерело: сформовано автором. 
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Досягнути зростання мотивації персоналу шляхом  зіставлення власних 

цілей зі стратегічними цілями компанії, досягти комфортного клімату в 

колективі, на нашу думку, можна завдяки такій концепції менеджменту, як 

“тактика доручень”. З назви такої концепції стає зрозумілим, що основним її 

інструментом  є передача повноважень у сфері відповідальності, прав і 

контролю. 

Тобто це своєрідна децентралізація влади всередині персоналу 

агропідприємства, яка супроводжується передачею не тільки повноважень, а 

мимоволі тягне за собою мотивацію до реалізації стратегії компанії, 

отримуючи задоволення від успіху. Працівники при цьому відчувають себе 

більш вільними й водночас такими, що результат залежить не тільки від 

виконаних ними завдань, а й від мудрого прийняття ними рішень. 

Ілюструючи цю ситуацію, А. Бобич і Є. Сімутсико наводять вислів 

класика делегування повноважень (“тактики доручень”) Розабет М. Контера: 

“Делегування не тільки допомагає вирішити конкретну тактичну проблему. В 

стратегічних відносинах його ефективність оцінюється перш за все з позицій 

розвитку персоналу. Людина більше не відчуває себе “пішаком”, “м’ячем у 

грі”. Одержуючи владу й стратегічну ініціативу на своїй безпосередній 

ділянці роботи, вона одержує можливість самостійно управляти ходом подій 

і здійснювати значний внесок в загальну справу” [301]. 

Результат проведеного анкетування подано в табл. 5.3. 

Якщо не намагатися здійснювати такі заходи, котрі мотивують 

працівників до сповненої віддачі й ентузіазму, то за найближчі роки ще 

більше працездатних українців стануть мігрантами з потенціалом професії в 

межах винятково виробничої спеціалізації. Результат цифрових даних 

табл. 5.3 доречно подати у вигляді такого рис. (5.1). 

Причиною є надто низький освітньо-кваліфікаційний рівень персоналу 

сільськогосподарських підприємств із такими їх складовими, як: 

професіоналізм, низький рівень економічно-активного населення, 

престижність професії аграрія, оплата праці тощо. 
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Таблиця 5.3 

Основні складові анкетного опитування персоналу 

сільськогосподарського підприємства щодо впровадження концепції 

“тактика доручень” 

Перелік питань 

Так Ні 

усього, 

осіб 

у % до 

загальної 

кількості 

всього, 

осіб 

у % до 

загальної 

кількості 

Чи влаштовує Вас спосіб делегування 

повноважень від керівництва? 
16 10,7 134 89,3 

Чи часто у Вас виникає бажання дещо змінити 

у виконанні поставлених завдань? 
97 64,7 53 35,3 

Чи спроможні Ви самі оцінити результат 

Вашої діяльності? 
141 94,0 9 6,0 

Чи корисно було б надати Вам більше свободи 

для виконання доручень? 
137 91,3 13 8,7 

Чи користуєтесь Ви довірою керівника у 

процесі прийняття Вами рішень? 
150 100,0 0 0,0 

Чи структурує й розділяє для Вас керівництво 

поставлені завдання? 
86 57,3 64 42,7 

Чи доцільно здійснювати нагороду у формі 

додаткової оплати, підвищення у посаді, 

грамот та інших методів, за прояви ініціативи, 

успішні менеджерські результати діяльності? 

147 98,0 3 2,0 

Чи маєте Ви бажання не тільки виконувати 

завдання, а й приймати рішення? 
93 62,0 57 38,0 

Чи влаштовує Вас спокійна й розмірена 

атмосфера? 
84 56,0 66 44,0 

Чи влаштовує Вас монотонна й складна 

робота? 
79 52,7 71 47,3 

Чи виникають у Вас бажання вирішувати 

назрілі проблеми? 
85 56,7 65 43,3 

Чи готові Ви ризикувати та нести 

відповідальність? 
97 64,7 53 35,3 

Чи готові Ви нести ще більше 

відповідальності? 
102 68,0 48 32,0 

Чи готові Ви підвищувати постійно свій 

професіоналізм заради якісного виконання 

переданих Вам управлінських функцій? 

142 94,7 8 5,3 

Джерело: сформовано автором на основі [302] 

Чільне місце в системі осучаснення підготовки кадрів займає 

інвестиційна складова. Запропоновано різні форми й джерела інвестування 

розвитку персоналу в агропідприємствах [302]. Одними з основоположних 

складових, які визначають вектор модернізації системи кадрового 

забезпечення на сільськогосподарських підприємствах є інституційні. 
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Рис. 5.1. Результати від використання концепції auftragstaktik 

(“тактики доручень”) на ТОВ Гудвеллі Івано-Франківської області 
Джерело: сформовано автором. 

 

Для сільськогосподарських підприємств можна пропонувати стратегію 

модернізації системи підготовки кадрів. Однак не існує єдино правильної 

стратегії для всіх типів агропідприємств. Залежно від того, на якому рівні 

економічного розвитку знаходиться підприємство,  ми пропонуємо два 

варіанти. Системна взаємодія професійно-технічної, вищої освіти із 

сільськогосподарськими підприємствами не тільки на основі проходження 

виробничої практики, а й участі в проєктно-конструкторських розробках є 

необхідним елементом підтримки  професіоналізму викладачів вишів, 

профтехучилищ, студентів і персоналу агропідприємств. Такі тристоронні 

взаємодії повинні долати існуючу прірву між теорією і практикою, 

стимулювати всі сторони до бажання необхідності щоденного поповнення 

знань, умінь і навичок. Немає чіткого розмежування функцій і повноважень 

між державними адміністраціями та органами самоврядування, що є гальмом 

під час вирішення нагальних проблем сільського розвитку, який би базувався 

на людино-центристській моделі [303]. 

Водночас існує ціла низка проблем, котрі найбільш відчутно 

проявляються на регіональному рівні, що підтверджується відтоком 

людського капіталу із сільської місцевості, зокрема шляхом трудової міграції 

в міста і за кордон, веде до погіршення якості персоналу 

результати імплементації 

A U F T R A G S T A K T I K  

( « т а к т и к и  д о р у ч е н ь » )  

Підвищення 

оплати праці на 

11,6 % 

Збільшення рівня 

рентабельності від 2 

відсоткові пунктів 

 

Підвищення рівня 

продуктивності праці 

на 17,5 % 

 

Зростання 

 прибутку на 13,7 % 
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сільськогосподарських підприємств [304]. Важливим фактором соціально-

економічної ефективності розвитку персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах є не стільки теоретичне обґрунтування, скільки “пожинання” 

результатів віддачі від практичного втілення запропонованих методик. У 

сучасних умовах важливим напрямом функціонування інформаційного 

забезпечення є постійний пошук оптимальних шляхів поліпшення діяльності 

підприємства та його персоналу на основі безперервного опрацювання 

інформаційних потоків для забезпечення раціональної діяльності [305, c. 49]. 

Практично з кожним роком в Україні приймаються закони, котрі 

зменшують тиск, фізичний та фінансовий контроль на новостворених 

підприємствах. Наприклад, прийняття закону “Про державну підтримку 

розвитку індустрії програмної продукції” і деяких поправок у Податковому 

кодексі, зменшуючи податкове навантаження, покликані мотивувати 

розвиток IT-галузей, IT-технологій, обмін досвідом, знаннями в цій сфері, 

модернізуючи, автоматизуючи таким чином процеси мотивації праці на 

підприємстві.Одним із таких елементів автоматизації і свого роду 

викорінення корупції є впровадження системи електронного документообігу. 

Поглиблення імплементації електронного документообігу забезпечує 

прозорість у відносинах бухгалтерія–податкова адміністрація, прискорює 

інформування керівництва та паралельні підрозділи про отримання доручень, 

зміст і терміни виконання поставлених завдань, розповсюдження й доставки 

інформації необхідним адресатам точно в законодавчі терміни, спрощений 

аналіз даних дистанційно контролюючими органами. 

При цьому зменшується напруга під час дотримання термінів 

звітування діяльності підприємства й формується культура електронного 

документообігу. Квінтесенцією побудови успішної моделі мотивації 

персоналу є отримання соціально-психологічного ефекту всередині компанії. 

Передумовою цього, окрім вищеокреслених методик, є нормування праці. 

До методики стимулювання персоналу для імплементації в їхню 

діяльність сучасної інноваційної складової   ми запропонували комплекс із 

двадцяти трьох методів, поділених на матеріальні й нематеріальні (табл. 5.4).  
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Таблиця 5.4 

Аналіз впровадження методів мотивації персоналу,  

зорієнтованого на інноваційні напрями функціонування 

№  

методу* 

Застосування (+) / незастосування (–) методу на 

підприємствах Обґрунтування відсутності 

впровадження ТОВ “Сварог 

Вест Груп” 

ТОВ “Гудвеллі 

Україна” 
ПП “Агроекологія” 

1. + – – не обґрунтовано** 

2. + + + 

впроваджується на основі 

чинних нормативно-правових 

актів 

3. – – – 
не сформовано перспективний 

план дій 

4. – – – не сформовано методики дій 

5. + + + 

впроваджується на основі 

чинних нормативно-правових 

актів 

6. + – – не сформовано методики дій 

7. + – – недостатнє фінансування 

8. + – – не брали участі 

9. + – – не публікуються 

10. + – – недостатнє фінансування 

11. + – – 
недостатнє фінансування, не 

брали участі 

12. + – – недостатнє фінансування 

13. + – – недостатнє фінансування 

14. + + – не обґрунтовано**
 

15. – – – не обґрунтовано** 

16. + – – не обґрунтовано** 

17. + – – не обґрунтовано** 

18. + + + 

впроваджується на основі 

чинних нормативно-правових 

актів 

19. + + + 

впроваджується на основі 

чинних нормативно-правових 

актів 

20. – – – не обґрунтовано** 

21. + – – не підтримують 

*номер методу відповідає його назві з переліку перед таблицею. 

** немає відповідних знань у респондента (відповідальної особи за впровадження методів розвитку 

персоналу на підприємстві). 

 

До матеріальних належать: 

1. Зміна рівня оплати праці з огляду на зміну кінцевих якісних і 

кількісних  показників роботи підприємства, підрозділу, лінії тощо. 

2. Зміна рівня оплати праці з огляду на зміну кваліфікації працівника. 

3. Упровадження доплат за сприяння досягненню поставлених завдань. 

4. Упровадження доплат за покращення економічних показників у 

зв’язку з використанням інноваційних розробок. 

5. Матеріальна мотивація (у виді премії) за технологічну оптимізацію 
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процесу виробництва (зменшення часу на виготовлення деталі (надання 

послуг), необхідної сировини й матеріалів  для виробництва). 

6. Матеріальна мотивація (у вигляді премії) за оптимізацію якісних 

техніко-технологічних, екологічних, соціальних показників. 

7. Преміювання за покращення економічного стану від участі у 

впровадженні стратегічного планування. 

8. Матеріальна компенсація витрат на підвищення кваліфікації. 

9. Матеріальна компенсація витрат на участь у науковому розвитку 

персоналу: виступах, публікаціях наукових статей, міжнародних науково-

практичних конференціях. 

10. Матеріальна компенсація витрат, пов’язаних із патентуванням 

винаходів, видавництвом наукових праць, пов’язаних  інноваціями. 

11. Компенсація оздоровчих, санаторно-курортних заходів інноваторів. 

12. Оплата за участь і оздоровлення інноваторів у фізичних секціях. 

13. Організація оплати підприємством за дітей інноваторів у 

дошкільних і шкільних закладах освіти. 

До нематеріальних методів віднесено такі: 

14. Відзнака інноваційних розробок персоналу у вигляді грамот, подяк. 

15. Формування “плаваючого” робочого часу інноватора. 

16. Надання можливостей інноваторам впливати на управлінські 

рішення в контексті техніко-технологічних впроваджень. 

17. Сприяння посадового зростання інноваторів на їх приналежність та 

результати впроваджень. 

18. Модернізація умов праці: комп’ютеризація, техніко-технологічні 

оновлення, доручення нового пакета прикладних програм тощо. 

19. Дотримання соціальних умов, зазначених у колективному договорі. 

20. Організація інноваційних секцій, науково-проєктних гуртків. 

21. Створення умов для підтримки й закріплення прав власності на 

інноваційний продукт (патентування, ліцензування, сертифікація). 

Важливу роль, при формуванні стратегії кадрового забезпечення 

підприємств, відіграють концептуальні засади її модернізації (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Концептуальні засади модернізації кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств України 

Стратегічні компоненти суспільного ладу як середовище функціонування сільськогосподарських підприємств 

Стратегічні компоненти та стратегія кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств типу “блакитного океану”:  

зміцнення внутрішніх і зовнішніх драйверів збалансованого кадрового забезпечення у відповідності до поставлених пріоритетів, становлення й утвердження сталого 

розвитку персоналу 

 

Суб’єкти: керівництво підприємства; ВРУ, КМУ як законотворчі та виконавчі органи; 

персонал (спеціалісти, виробничі кадри) 

Ключові чинники реалізації 
процесу модернізації 

Адміністративні 

Стратегічне планування. 

Розробка програм. навчання 

персоналу та підвищення 

кваліфікації. 

Впровадження результатів ноу-

хау, нормативно-методичних 

матеріалів. 

Інвестиційні  
Визначення пріоритетів у 

інвестуванні закладів освіти. 

Осучаснення матеріальної бази, 

покращення техніко-

технологічного оснащення. 

Збільшення інвестицій у фа-хову 

перепідготовку кадрів. 

Економічні 

Удосконалення 

мотивації трудової 

діяльності. 

Заходи щодо 

координування 

політики оплати праці. 

Стимулюючі 
 

Відповідність мотивації 

зміні якісних 

результативних показників.  

Зміцнення нематеріального 

стимулювання праці. 

Соціальні 

 

Робота з представниками 

профспілок трудового 

колективу. 

Робота з фондом  

соціального  

страхування. 

Імплементація процесу 

модернізації та прогнозовані від 

нього наслідки 

 

Етап становлення 
 

Оптимізація фахової перепідготовки. 

Залучення обдарованої молоді. 

Підготовка високопрофесійних 

керівників. 

Утвердження відповідальної поведінки. 

Етап формування 

 

Закріплення високопрофесійного персоналу. 

Мінімізація тіньової зайнятості. Звуження 

низькокваліфікованих кадрів. 

Скорочення міграційної плинності 

працівників. 

Етап утвердження 
 

Широкомасштабне впровадження нововведень. 

Систематичне оновлення фахових знань і умінь. 

Взаємоузгодженість вітчизняних стандартів із європейськими. 

3
0

7
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З табл. 5.4. видно, що жодне із проаналізованих сільськогосподарських 

підприємств не є ідеальним у сенсі мотивації персоналу до концепції 

модернізаційного розвитку. 

Складові концептуальних засад модернізації кадрового забезпечення 

розроблені таким чином, щоб їх взаємодія у перспективі спрямовувалась 

поетапно на антикризове, стимулююче та адаптаційне регулювання. 

 

 

5.2. Покращення інноваційно-інвестиційного розвитку 

модернізації сільськогосподарських підприємств 

 

Інформація в сенсі цінного продукту набуває все більшого значення. 

Цінністю виступає нова інформація, яка містить у собі можливість поєднання 

існуючих факторів таким чином, щоб  утворився синергічний ефект. 

Сьогодні, у четвертий перехідний вік біотехнологій, для розвитку 

сільськогосподарських підприємств залишаться актуальною інноваційна 

новизна. Якщо агропідприємства із чисельністю працюючих від 250 і більше 

працівників можуть дозволити собі власні розробки в інноваційних 

технологіях рослинницької й тваринницької галузей, то дрібні, переважно 

фермери залишаються в полоні дезінформації щодо технології виробництва, 

переробки й зберігання продукції пошуку рентабельного ринку збуту 

продукції, та висококваліфікованих кадрів прибуткового господарювання. У 

полоні інноваційного вакууму залишаються саме ті підприємства, котрі 

максимально створюють додаткові робочі місця, формують середній клас 

економіки й залишаються основою для гарантування демократичних форм 

правління. Одним із варіантів інноваційного пробудження в діяльності 

сільськогосподарських підприємств може бути реалізація інноваційного 

маркетингу та інтеграція інноваційного провайдера як посередника у 

відносинах виробник нововведень ‒ споживач нововведень. 

Поширення інноваційних процесів серед модернізованих 
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агропідприємств потребує становлення якісно інших взаємозв’язків між 

виробниками й споживачами, базуючись на компромісних рішеннях. 

Необхідність впровадження й комерціалізації ноу-хау з паралельним 

посиленням конкурентоспроможності  українського товаровиробника 

сформували низку викликів для агровиробників –  якісного менеджменту 

інноваційними процесами. Особливою принадою аграрного сектору є те, що 

імплементація інноваційної діяльності серед його суб’єктів проводилася 

набагато пізніше й повільніше, порівняно з іншими секторами економіки. 

Водночас концептуальні основи, методика реалізації інноваційної діяльності 

у вітчизняному сільському господарстві ще не утвердились і до кінця не 

зреалізовані. Оскільки сьогодні спостерігається загострення уваги на 

новаторських процесах, як основоположних чинниках успіху на шляху 

становлення підприємства, слід погодитись, що інноваційна й комерційна 

складові агропідприємств є ключовими факторами в їх модернізації. 

Дослідження цих складових дає можливість для становлення методології 

маркетингу інновацій, покликаної об’єднати засади й методи цих напрямів у 

спільний концептуальний механізм, зорієнтований на модернізацію 

зовнішнього ринкового середовища. Власне маркетинг сприяє нам у 

визначенні необхідності інновацій для ринку, дозволяє передбачити й 

проштовхнути попит на новаторські розробки, забезпечує аналіз сильних і 

слабких сторін підприємства, дозволяє спрогнозувати вимоги клієнта і 

водночас представити конкретно такий інноваційний товар, якого вимагає 

суспільство.  

Питанням інноваційного провайдингу на теренах українського 

агробізнесу приділили багато уваги вчені: Т. В. Гринько [306], О. Величко 

[307], та ін. В працях згаданих науковців здійснено багато напрацювань в 

області інтеграції новітніх розробок у діяльність сільськогосподарських 

підприємств. Проте, окремі з них мають дискусійний характер, оскільки 

вимагають додаткових досліджень та пояснень. 

За твердженням за Ф. Котлера, маркетинг об’єднує такі поняття, як 
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нужда, потреба, запит, товар, угода, ринок. Це стосується понять, які 

становлять маркетингову тріаду, – потреби, цінності та запити (побажання). 

[308]. Потреби – це нужди, які одержали специфічну форму відповідно до 

культурного рівня і особистості індивіда. Він стверджував, що “маркетинг – 

вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою 

обміну” [107]. 

Отже, зміст маркетингу інновацій доречно трактувати як 

систематичний процес задоволення запитів суспільства через просування 

товарів, робіт і послуг на основі новаторських розробок, результативніших у 

порівнянні з конкурентами, в постійному пошуку нових шляхів використання 

інноваційного потенціалу. 

Маркетингові розробки мають бути в тандемі з інноваційними 

процесами модернізованих сільськогосподарських підприємств на кожному 

етапі новаторських розробок, імплементації та розповсюдження на всіх 

стадіях інновацій, вирішуючи на кожній із них конкретне завдання й 

досягаючи поставленої мети, задіюючи необхідні маркетингові важелі. З 

огляду на те, який саме маркетинговий важіль впливу обере 

агропідприємства в інноваційному розвитку, доцільно виокремити для його 

діяльності специфічний вид організації:  

– націленість на інновації. Основна увага на цьому етапі приділяється 

інноваційній діяльності, відділ маркетингу повинен здійснювати аналітичну 

й консультаційну місію, передбачаючи попит на нові товари; 

– націленість на попит. Ця концепція  передбачає системну взаємодію 

інноваційно-технологічної та управлінської функцій з метою досягнення 

синергетичного ефекту в побудові стратегії підприємства. 

Одна з особливостей маркетингу інновацій полягає в тому, що він 

одночасно аналізує інновацію, дивлячись на неї очима виробника, 

конкурента й покупця. Тому для ефективної імплементації інновацій слід 

впровадити саме такі маркетингові розробки, котрі передбачають системність 

дій між сільськогосподарськими підприємствами і споживачем, заради 
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дослідження і задоволення нових і нових потреб. 

Концепція задоволення потреб модернізованого суспільства – 

продукування нового продукту необхідної якості з висококласним сервісом. 

Упровадження маркетингової концепції в процес інновацій 

агропідприємств з метою модернізації останніх потребує дослідження 

витоків появи інноваційного продукту як такого. Інновації можуть виникати 

з двох протилежних джерел: їхню появу здатен  спровокувати ринок в умовах 

принципу “Доміно” – зростаючі потреби суспільства вимагають появи нових 

– більш досконалих товарів, робіт і послуг, оскільки старі вже не 

задовольняють сповна ще вчора нездійсненні потреби суспільства. З цього 

приводу, наш геніальний поет І. Я. Франко писав: “Ціла історія нашої 

цивілізації, матеріальної і духової, се не що інше, як постепенне, 

систематичне і ненастанне відсування, віддалювання границь неможливого” 

[309]; протилежне джерело формування інновацій – це самі підприємства, 

котрі, не чекаючи  запитів суспільства (кінцевого споживача), шляхом 

дослідження ринку намагаються передбачити завтрашні потреби клієнтів і 

пропонують  у новітньому товарі чи послузі вирішення сучасних (невідомих 

досі клієнту) потреб.  

Перше джерело доречно іменувати “інновації, запропоновані ринком”. 

Інший шлях – коли інновації породжені фундаментальними  й прикладними 

дослідженнями через призму пошуку можливої рентабельнішої ніші у 

ринковому середовищі, намагаючись якомога вигідніше подати інновацію 

покупцям, утвердити модернізаційні переваги продукту (рис. 5.3). Потреба 

імплементації в інноваційний простір сільськогосподарських підприємств 

маркетингу пов’язана зі трансформаціями, які продукують нові виклики, 

завдання й водночас нові шляхи їх розв’язку. Інноваційний маркетинг 

націлений на опрацювання чинного нормативно-правового, економіко-

організаційного та технологічного сегментів розвитку чи деградації 

інноваційних процесів у агропідприємствах. 

Слід зазначити, що застосування маркетингового підходу в 
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інноваційних процесах модернізації сільськогосподарських підприємств буде 

результативним за умови поетапного, скрупульозного вивчення запитів, 

смаків, уподобань клієнтів. Такі дослідження в кінцевому підсумку виводять 

підприємство на шлях удосконалення існуючого або продукування 

абсолютно нового товару. 

 
 

Рис. 5.3. Комплексна концепція маркетингу інновацій 
Джерело: сформовано автором. 
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з того, що нововведення у цій підгалузі не визначаються лише ознакою сорту 

чи гібриду у формі насінини, а передбачають цілу низку інформаційно-

технологічного, цінового, дистрибуційного характеру. Алгоритм управління 

маркетингом у ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О. Н. Сокольського” має такий вигляд (рис. 5.5): 

 
 

Рис. 5.4. Схема алгоритму маркетингової діяльності в Інституті 

рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААНУ 
Джерело: сформовано автором. 
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(рис. 5.6): 
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– на всіх без  винятку етапах підприємство повинно комунікувати із 

зовнішніми агентами в частині формування нових знань, умінь та навичок. 

– система повинна трансформуватися під впливом зміни інновацій, 

сфер господарювання, рівнів рентабельності, інших факторів. 

Іншими словами, становлення системи прийняття управлінських 

рішень щодо маркетингу інновацій на сільськогосподарському підприємстві 

слід проводити з модернізацією старих товарів і послуг та активно їх 

просувати на зовнішнє ринкове середовище, упроваджувати всередині 

підприємства. 

 
Рис. 5.5. Алгоритм маркетингової діяльності в ННЦ “Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Сокольського” 
Джерело: сформовано автором. 
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виготовлення дозвільних документів; встановлення ціни на новостворений 

товар з використанням різних форм оплати; залучення органів державної 

влади щодо виконання держзакупівель; опрацювання фактичного стану та 

визначення його потенціалу, зокрема, ринку збуту, нових споживачів, їхніх 

вражень, нужд, запитів, думок, та продукцію, промоцію й проштовхування 

нової продукції на новий ринок (формування стелажів, проведення акційних 

пропозицій тощо); 

 

Рис. 5.6. Фази системи прийняття управлінських рішень 

інноваційної діяльності на сільськогосподарському підприємстві 
Джерело: сформовано автором. 
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укладення угод щодо доставки товарів і надання послуг; покрокова побудова 

напрацювання клієнтської бази в сусідніх регіонах; опрацювання рекламної 

стратегії (створення каталогів продукції, інтернет-магазинів, розроблення 

логотипу компанії, пакувальної, сувенірної, календарної продукції з 

логотипом фірми, проведення конференцій, прес-релізів, стартапів, тренінгів, 

вебінарів тощо). 

У діяльності новітнього сільськогосподарського кластера 

інноваційний маркетинг повинен проводитися на таких рівнях:  

– рівні державних організацій (проведення роз’яснювальної, 

агітаційної, дорадчої роботи у сфері соціальної вигоди від впровадження 

маркетингу інновацій); 

– рівні сільськогосподарських підприємств (безпосередня участь у 

дистрибуції, іншій логістиці, маркетингових новацій та їх впровадження на 

практиці); 

– рівні науково-дослідних інститутів, університетів, підрозділів 

НААНУ (дослідження ринку, планування й розроблення корисних моделей, 

маркетингових новацій, нових сортів продукції). 

Взаємодія цих трьох груп суб’єктів повинна створити систему 

інноваційного маркетингу. У модернізованому суспільстві її інтерпретують 

як  marketing mix model, що виступає каркасом для підприємств, організацій, 

установ із реалізації маркетингових стратегій. Робота моделі маркетинг-мікс 

цікава  завдяки своїй простоті впровадження і структурі. Один із розробників 

концепції маркетинг-міксу  – Джером МакКарт намагався згрупувати й 

пов’язати  усі складові маркетингу з метою легкості (універсальності) 

побудови маркетингового плану для створення товару. Йдеться про модель  

“4Р” (product, price, place, promotion): які інновації пропонувати 

сільськогосподарським підприємствам, за якою ціною реалізовувати, на 

якому ринку проводити дистрибуцію техніко-технологічних нововведень, 

яким чином доностити інформацію, проштовхувати, зацікавлювати та 
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переконувати агропідприємства в необхідності впровадити конкуренту 

інноваційну пропозицію. 

Взаємодія між трьома групами суб’єктів маркетингу інновацій подана 

через форми сіткової взаємодії зв’язків  (рис. 5.7), засновані на базі 

провайдингу (добровільна співпраця професіоналів інноваційного бізнесу 

заради практичної підтримки сільськогосподарських підприємств, 

навчального, наукового персоналу у впровадженні інноваційних проєктів). 

Провайдингові мережі – це саморегульовані об’єднання передових 

аграрних наукових організацій, виробничих підприємств, представників 

держави та провайдерів, метою яких є імплементація  інноваційних 

технологій [310]. Запропоновано поєднання можливих варіантів 

співробітництва задля перетворення наукових розробок у практичні 

інноваційні результати (рис. 5.7). 

Упровадження сіткового провайдингу інновацій сформує передумови 

для імплементації на вітчизняний простір агроновацій закордонних партнерів 

(наприклад, Enterprise Europe Network), котрі  своєю чергою зможуть не 

тільки поділитись досвідом, а стануть зв’язковим для виходу на вже діючі 

наразі іноземні платформи агротехнологій. Сьогодні у нас можливий вихід на 

світові платформи агроінновацій тільки через трансфертну мережу Росії із 

труднощами; перепонами та обмеженими правами. Інтеграція в світовий 

ринок агроноу-хау передбачатиме швидкий, вільний шлях до існуючих 

сільськогосподарських розробок для виробника, провайдера та споживача. 

Таким чином, синергія взаємозв’язку серед маркетингу інновацій 

сільськогосподарських підприємств, науково-дослідницьких установ та 

держави породжує концептуальні засади боротьби з дезінформованістю між 

господарюючими ланками в аграрному секторі економіки, допомагатиме 

логістиці технологій і утвердженню міцних зв’язків між ними. 

Модернізація агропідприємств стосовно інновацій багато в чому 

залежатиме від присутності в інфраструктурі забезпечуючих інституцій 

інжинірингового центру, завданням якого є: аналіз перспективи поточних 
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ноу-хау, шляхи їх залучення, пошук стратегічних клієнтів, оновлення рівня 

технологічності; розробка трансферу інновацій від виробника  (НДІ, 

університету) до сільськогосподарського підприємства, трансформованих 

знань у технологічні розробки. 

 

Рис. 5.7. Форми “сіткової” взаємодії між учасниками   

інноваційного комплексу 
Джерело: сформовано автором. 
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базується на стратегічних угодах та 

на цільових програмах 
 Обмін персоналу між державними 

органами та  науково-дослідними 

організаціями 
 Оцінка, консультування та 

контролінг інновацій при їх 

імплементації у 

сільськогосподарських 

підприємствах 
 Стажування науковців в органах 

державної служби 
 Інвестування спільних проєктів; 
 Обмін досвідом у процесі планових 

семінарів, конференцій; 
 Пільгове оподаткування 

інноваційної діяльності 

Сільськогосподарські підприємства: 

 Проєктування досліджень персоналом виробничого сегменту 

 Колективні дослідницькі проєкти 

 Проведення програмних оцінювань в зацікавленості конкретного клієнта (групи клієнтів) 

 Часткове фінансування спільних проєктів в обмін на спільну ліцензію щодо використання 

інноваційних розробок 

 Укладання довгострокових договорів щодо можливості отримання дорадницьких послуг в частині 

освоєння техніко-технологічних ноу-хау 

 Організовані концепції передачі та консалтингу з імплементації інновацій між сільськогосподарськими 

підприємствами різних організаційно-правових форм та розмірів 

 Тренінги, коучинги, семінари, конференції за участі працівників виробничої та наукової сфери 

 Обмін досвідом і співробітниками між агропідприємствами та науково-дослідними інститутами 

 Систематичне підвищення професійної кваліфікації персоналу агропідприємств 

 Патентування винаходів, апробація їх на практиці 

 Імплементація прав інтелектуальної власності, розробниками якої є проєктно-конструкторські 

організації,  науково-дослідні установи, університети 

 Реалізація стартапів, сформованих працівниками науково-дослідних інститутів 

 Додаткова (аутсорсингова) зайнятість працівників науково-дослідних установ у  сфері підприємництва 
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Посередниками інфраструктури трансферу інновацій виступають 

провайдери, коучери, дилери, як зв’язкові елементи між основними 

суб’єктами науки (пропозицій) і  виробництва (попиту) у мінливому 

ринковому середовищі. Схематично взаємодію учасників маркетингу 

інновацій наведено на рис. 5.8.  

Пожвавлення впровадження інноваційних розробок у діяльність 

сільськогосподарських підприємств залежить  значною мірою від 

сформованого інвестиційного клімату. Йдеться про низку факторів залежно 

від класифікаційних ознак. 

 

 

Рис. 5.8. Схема взаємодії учасників системи маркетингу інновацій* 

*Джерело: власна розробка автора. 

 

Потреба і проблема залучення інвестицій існує в кожній країні світу, у 
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кожній галузі. Зважаючи на це, низка вчених розробила методологічні 

дослідження  для визначення рівня    інвестиційної атракційності тієї чи 

іншої держави. Користуючись різними джерелами інформації, стверджуємо, 

що Україна на фоні планетарного масштабу залишається малопривабливою 

для інвестування капіталу майже за всіма рейтинговими системами. Зокрема, 

за показником сприятливих умов ведення бізнесу (The Doing Business), серед 

190 держав, Україна займає нижче середнього – 71 місце [311], за 

показником глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness 

Index) серед 137 країн – 71 місце (що є гірше за середній рівень) [312]; за 

показником конкурентоспроможності (World Competitiveness Yearbook) – 53-

й ранг із 63-х учасників [313], за показником корупції (Transparency 

International) – 32 місці серед 130 країн, даючи кожному оцінку від нуля 

(дуже корумпована) до 100 (дуже чиста) [314].  

Тому, якщо здійснювати поділ факторів, котрі посилюють 

інвестиційну атракційність на зовнішні та внутрішні (рис. 5.9), то 

основоположними будуть зовнішні, без реалізації яких намагання 

керівництва сільськогосподарського підприємства виявляться 

малоефективними. 

Зовнішні 

нормативно-правові фінансові 

управлінські соціально-екологічні 

Внутрішні 

організаційні управлінські 

економічні розробка інвестиційної програми 

 

Рис. 5.9. Заходи підвищення інвестиційної атракційності 

сільськогосподарських підприємств 
Джерело: сформовано автором. 

 

Тобто плюси загальнодержавного інвестиційного клімату такі як 

дешева робоча сила, наявність сприятливих погодних умов з природними 

ресурсами необхідної якості, не знатні перекрити весь негатив, який 

породжений корумпованістю, складнощами у веденні бізнесу, круговою 
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порукою у судовій гілці влади тощо. 

Питанням  інвестиційної привабливості сільськогосподарських 

підприємств приділили чимало уваги такі вчені як: М. Я. Демяненко [315], 

Б. М. Щукін [316], Г. П. Лайко [317] та ін. Вже існує чимало напрацювань та 

організаційних впроваджень у сфері покращення фінансової атракційності 

агропідприємств. Проте окремі з них потребують додаткового опрацювання 

та подальшої імплементації. 

На загальнодержавному рівні слід вжити нижчеподані заходи для 

покращення інвестиційної привабливості сільськогосподарських 

підприємств: 

– реформування правової системи в частині захисту інтересів 

інвестора: забезпечення системи гарантій для інвестора шляхом їх 

страхування, передчасної розробки бізнес-проєктів, адміністративна 

відповідальність за перешкоджання або навмисне псування іміджу 

інвестиційного клімату; 

– практичне сприяння залученню зовнішніх інвесторів (покращення 

умов для початку ведення бізнесу в частині: реєстрації бізнесу, підключення 

до системи електропостачання, надання пільгового терміну оподаткування, 

вирішенні неплатоспроможності, міжнародній діяльності, залученні 

додаткових кредитів тощо); 

– покращення рейтингу національної конкурентоспроможності за 

рахунок оптимізації таких дванадцяти визначальних показників, як: якість 

інститутів, інфраструктура; макроекономічна стабільність; здоров’я і 

початкова освіта; вища освіта й професійна підготовка; ефективність ринку 

товарів і послуг; ефективність ринку праці; розвиток фінансового ринку; 

рівень технологічного розвитку; розмір внутрішнього ринку; 

конкурентоспроможність компаній; інноваційний потенціал [318]; 

– поширення і продовження напрацювань у частині інноваційно-

інвестиційної політики. Розроблення, затвердження й впровадження 

державних цільових програм, наприклад, за галузевим принципом із чіткими 



322 
 

 
 

рекомендаціями покращення інвестиційного клімату для зовнішнього 

залучення фінансів у аграрному підприємництві, зокрема, з їх 

розмежуванням за рослинницьким й тваринницьким напрямами. Доцільно, 

щоб цільові програми базувались на пріоритетності переробки 

сільськогосподарської продукції, оскільки саме переробка превалює над 

виробництвом у сенсі наповнення ВВП і створення додаткових робочих 

місць; 

– адміністративна й кримінальна відповідальність за виявлення 

корупційних схем; 

– чітко прописані в державних програмах параметри й значення 

показників, яких необхідно досягти сільськогосподарському підприємству 

для отримання дотацій, субсидій, субвенцій. Надання доступу до цієї 

інформації суб’єктам відповідного профілю. Це стане своєрідним стимулом 

доведення до зазначеного в державних цільових програмах рівня показників 

господарювання економічного, організаційного, правового, екологічного 

характеру більшості сільськогосподарських підприємств для отримання 

фінансової підтримки з бюджету. Такий механізм водночас формуватиме 

ефективне, соціально-орієнтоване бізнес-середовище; 

– політика з орієнтацією на підтримку інновацій, інтелектуальної 

власності (підвищення частки державної підтримки на НДДКР у межах 0,2–

0,3% ВВП). 

Вищенаведені показники – узагальнювального характеру. Хоча деякі 

науковці пропонують так класифікувати інвестиційну привабливість 

підприємств: з позиції суб’єктів оцінки – внутрішня та зовнішня оцінка; за 

типом інвестора – для портфельного інвестора або для міноритарного 

інвестора; за часовим горизонтом оцінки – поточна й перспективна оцінка; за 

підходом до проведення оцінювання – фундаментальна і психологічна; за 

метою оцінювання – залежно від характеру подальшої діяльності суб’єкта 

оцінювання [315]. 

Наразі описано базові фактори, які слід оптимізувати для покращення 
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прихильності інвесторів до національної економіки. Надалі проведемо поділ 

заходів підвищення інвестиційної атракційності, наведених на рис. 5.9. 

До нормативно-правових передумов належить удосконалення 

законодавчої бази в частині гарантування чесних правил гри у бізнес-

середовищі на аграрному ринку України. Вони виступають 

основоположними регуляторами формування та утвердження якості 

інститутів, визначаючих національну конкурентоспроможність. 

Сьогодні основними нормативно-правовими актами в цій сфері є: 

Закон України “Про режим іноземного інвестування”, Закон України “Про 

захист іноземних інвестицій в Україні”, Закон України  “Про спеціальний 

режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків”, Закон 

України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів 

підприємницької діяльності, створених з використанням майна і коштів 

вітчизняного походження”, Закон України “Про пріоритетні напрямки 

інноваційної діяльності в Україні”, інші законодавчі та підзаконні акти, які 

регулюють інвестиційні процеси, в тому числі в аграрному секторі 

економіки. 

До управлінських передумов підвищення інвестиційної атракційності 

сільськогосподарських підприємств відносимо: 

– укази, постанови чи розпорядження органів виконавчої та 

законодавчої влади, які дозволяють, забороняють, обмежують чи нормують 

окремі види діяльності аграрних підприємств: встановлення квот на експорт-

імпорт продукції, видання ліцензій та сертифікатів, проведення екологічного 

аудиту, затвердження стандартів якості продукції, екологічних норм і 

нормативів тощо [316]. 

– законодавчі й підзаконні акти, які регулюють інвестиційні процеси, 

зокрема в аграрному секторі економіки; 

– популяризація застосування фінансового лізингу як нетипового 

капіталовкладення; 

– трансформація економічних відносин на наукових засадах; 
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– забезпечення ефективності правових обмежень у врегулюванні 

спорів,  досягненні незалежності судової системи; 

– поширення доступності спеціалізованих  науково-дослідних послуг; 

– гарантування результативності дій антимонопольного комітету; 

– доведення до логічного завершення процесу становлення ринку 

земель сільськогосподарського призначення з одночасним врегулюванням 

конституційних прав і свобод українського народу на  їх національне 

багатство. 

Після грамотної побудови нормативно-правових та управлінських 

передумов настає час фінансових важелів. До них включаємо: 

– формування системи антикризових процесів, націлених на зменшення 

інфляційних стрибків, нормалізацію фондового ринку; 

– збалансованість експортно-імпортних операцій заради мінімізації 

національної боргової залежності; 

– зменшення обов’язкових платежів до бюджету на певну частку 

інвестиційних витрат; 

– фінансова підтримка через  дотації і субсидії на розвиток мікро- та 

дрібних сільськогосподарських підприємств, сільських територій, галузей 

рослинництва і тваринництва; 

– поширення механізмів довгострокового кредитування; 

– залучення фінансових ресурсів на основі аграрних розписок. 

Зокрема усі ці економічні методи можна інтерпретувати у вигляді 

рисунка (див. рис. 5.10.). 

Соціально-економічними факторами привабливості інвестицій 

вважаємо: 

– систематичний моніторинг і гарантування дотримання продовольчої 

безпеки країни;  

– формування державних цільових програм, зорієнтованих на 

розвиток інфраструктури сільських територій шляхом співпраці  з органами 

місцевого самоврядування; 
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– активне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сільських 

місцевостях як запорука зростання чисельності нових робочих місць; 

– першочергові заклики з подальшим введенням нормативних засад на 

зразок провідних європейських держав (у сфері збереження довкілля) до 

модернізації господарювання в частині збереження довкілля та зменшення 

шкідливих викидів у довкілля шляхом сплати нових екологічних податків, 

встановлення суворих правил й адміністративної відповідальності за їх 

порушення; 

 
 

Рис. 5.10. Економічні важелі інвестиційної привабливості 

сільськогосподарських підприємств 
Джерело: сформовано автором. 

 

– систематична перевірка органами санітарно-епідеміологічних 

станцій, державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Групування економічних важелів інвестиційної привабливості 
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дотримання сільськогосподарськими підприємствами норм внесення 

пестицидів, гербіцидів та інших препаратів неорганічної хімії з метою 

збереження родючих властивостей ґрунтів, особливо орендованих. 

Щодо внутрішніх передумов привабливості для інвестування в 

сільськогосподарські підприємства, то до них відносимо: 

‒ реструктуризацію прибутку в напрямі збільшення фонду 

накопичення, зростання вартості фірми; 

‒ оптимізацію ціни, постійну модернізацію якісних характеристик 

товару, дотримання висококласного сервісу; 

‒ вжиття заходів щодо фінансового планування, бюджетування й 

мінімізації ризиків агрофірми; 

‒ систематичне здійснення інвентаризації, ревізії матеріальних і 

нематеріальних активів; 

‒ безперервний моніторинг зовнішнього середовища шляхом виходу 

на новий ринок з новим товаром; 

‒ рекламування діяльності, сильних сторін підприємства, його 

готовності до залучення нових партнерів та інвестиційних вливань серед 

потенційних клієнтів. 

Невід’ємною складовою покращення інвестиційної привабливості 

підприємства є процес формування інвестиційної програми. До такого 

процесу належать розробка механізмів залучення інвестицій, моделі, та 

проєктно-кошторисні роботи, яких згідно з інструкцією прошивають, 

підписують відповідні особи. Для розуміння інвестиційної вигоди на 

підприємствах повинно бути проаналізовано: ефективність використання 

майна, ділова активність; ліквідність наявних матеріальних і нематеріальних 

активів і найбільш привабливий етап для інвестора: прибутковість власного 

капіталу й прибутковість продажів. Також повинен бути розроблений 

прогноз додаткової частки рентабельності, яку зможе отримати інвестор 

після вливання капіталу, що й відображається у проєктно-кошторисній 

інвестиційній програмі. 
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Розробка інвестиційної стратегії підприємства на 3–5 років  з 

паралельним формуванням тактичних інвестиційних портфелів на 1–2 роки 

[317]. 

На фоні вищесказаного можна структурувати основні заходи 

покращення інвестиційної атракційності сільськогосподарського 

підприємства, покладаючись на внутрішньофірмові стимули й досвід 

управлінського персоналу  з їх поділом на такі чотири блоки (рис. 5.11). 

 

 

Рис. 5.11. Потенційні шляхи покращення атракційності інвестицій 

сільськогосподарських підприємств та цілі їх досягнення 
Джерело: сформовано автором. 
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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: 

‒ контролюватимуть за господарськими процесами вирощування, 

відгодівлі рослинницької та тваринницької продукції сільськогосподарських 

підприємств (завдяки цілодобовому дистанційному візуальному доступу 

через мережу Інтернет та відеореєстрації), впливаючи таким чином на якість 

продукції; 

‒ формуватимуть конкурентне середовище, знижуючи ціну на кінцеву 

продукцію (з’єднавши через Інтернет-ПОРТАЛИ (площадки) виробника та 

споживача і оминаючи при цьому посередників з додатковими націнками); 

‒ гарантуватимуть новим та утвердженим товаровиробникам ринок 

збуту сільськогосподарської продукції, базуючись на форвардних та 

ф’ючерсних контрактах. 

 

 

5.3. Інституційне забезпечення модернізації сільськогосподарських 

підприємств 

 

Проблема вивчення модернізації є сьогодні однією з найбільш 

актуальних, оскільки вона порушує питання про те, чому в тривалій 

історичній перспективі спостерігається відставання одних країн від інших за 

ступенем розвиненості економіки, рівнем життя та низкою інших показників. 

З настанням незалежності в Україні, появою приватної форми власності 

настала необхідність імплементації в процеси господарювання нових “правил 

гриˮ – нових інституцій та інститутів. В повній мірі це торкнулося суб’єктів 

аграрного сектору економіки – сільськогосподарських підприємств та 
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господарств населення.  При цьому Україні дісталося у спадок доволі  

нерентабельне сільське господарство з нерозвиненою ініціативою для 

господарювання, викревленими мотивами для покращення результатів праці. 

Нагнітання посилювалось  нерозумінням того як використовувати, залучати 

такі обов’язкові фактори в нових – ринкових умовах, як: гарантування 

виконання контрактів; важелі прав власності на землю; механізм санації; 

зрештою, як ефективно провадити ринково-спрямовану аграрну політику з 

успадкованими і вкоріненими цінностями командно-адміністративної 

системи. 

Загальновідомо, що результативна аграрна політика, діяльність 

суб’єктів сільського господарства визначається рівнем утвердження 

ринкових інститутів, як базових, засадничих норм. Грамотно підібрані й 

утверджені в правильному напрямі інститути сьогодні визначені 

економічною методологією як найважливіша умова результативності 

ринкових перетворень [257, с. 233]. Інституційні трансформації зорієнтовані 

на формування нових або модернізацію усталених інститутів, котрі 

утворюють свого роду “правила гриˮ. Крокуючи стежкою модернізації 

виробничих відносин і продуктивних сил в напрямі ринкового (прозахідного) 

регулювання, сільськогосподарські виробники зіткнулися з низкою 

інституційних невідповідностей: діаметрально-протилежні пріоритети 

ринкової економіки та адміністративної аграрної; несумісність принципів 

координації аграрного ринку із вкоріненими інститутами; відсутність 

системних тактичних і стратегічних розробок дорожньої карти інституційних 

трансформацій та кінцевого результату, на який повинні вийти. Ось чому 

оптимальне, вдале інституційне забезпечення необхідно сприймати як базове 

питання, вирішення якого зініцією ефективний вектор процесу модернізації 

підприємств сільського господарства.  

Економічні суб’єкти, які утворилися внаслідок існування інституційної 

матриці, прагнуть зберегти status quo, тобто сформовану інституціональну 

структуру [257, с. 235].  
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Доволі багато наукових розробок в напрямі трансформації, 

модернізації діяльності сільськогосподарських підприємстві господарств 

населення здійснено вченими ННЦ “Інститут аграрної економікиˮ. Серед них 

такі як: В.В. Юрчишин, М.Й. Малік, В.В. Россоха, І.Ф. Баланюк, 

М.Я. Дем’яненко та ін. Зокрема, В.В. Россоха  свого часу стверджував, що 

вдала імплементація інститутів власності, ціноутворення, державної 

підтримки залежить від адаптації або успішності вдало обраних “правил гриˮ 

[319, с. 133]. 

Започатковані земельна та аграрна реформи продемонстрували 

вагомість значення інституційного забезпечення, оскільки поставлена ними 

мета та завдання – не досягнуті досі, що стало однією з причин кризи у 

вітчизняному сільському господарстві. Інші фундаментальні причини того, 

що трансформаційні перетворення не вдалися – відсутність підготовчих 

заходів, недооцінка ваги впливу інертності суспільства, недостатній рівень 

знань та правової освіти й інші стримуючі фактори і чинники [320, с. 40]. 

Перехід функціонування сільськогосподарських підприємств на шлях 

сталого розвитку потребує глибинного аналізу й прогнозування системної 

взаємодії наслідків їх діяльності в соціальній, економічній та екологічній 

сферах. При цьому слід на кожному етапі аналізу враховувати рівень 

забезпеченості, утвердження формальних та неформальних інститутів. Як 

слушно зауважує А.М. Стельмащук, формальні й неформальні інститути – це 

організації, установи, підприємства, а також механізми, котрі формують 

сприятливе (адаптаційне) середовище для ефективного функціонування 

суб’єктів АПК, базуючись на цінностях того чи іншого народу [321, с. 169]. 

На реформуванні інституціональних засад, посиленні ролі сільських громад 

щодо підвищення зайнятості й доходів домогосподарств та формування 

сприятливого середовища для життєдіяльності сільського населення 

наголошують і такі професори, як: Г.В. Черевко, В.В. Бойко [322, с. 120], 

О.Д. Гнаткович [323, с. 5], І.Г. Костирко [324, c. 85], Р.М. Курильців [325, 
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c. 12], А.Я. Сохнич [326, c. 22],  М.Г. Ступень [327, c. 336],  М.Г. Шульський 

[328, c. 250], С.С. Гринкевич [329, c. 113], Ю.Е. Губені [330, c. 23]. 

Тип минулого управління ознаменувався тим, що неформальні 

інститути в пострадянських країнах визначались як найбільш усталені серед 

усієї палітри елементів інституціоналізму. Серед надважких завдань 

виявилось формування інститутів, здатних проштовхувати модернізацію 

новітніх ринкових механізмів у сільському господарстві. Неформальні 

інституції типу звичаїв і правил поведінки, які кореняться в цінностях народу 

– визначають специфіку й швидкість адаптації, а згодом й утвердження 

ринкового середовища. Сталось так, що інститути радянської системи – 

розбиті, а нові – не сформовані, оскільки частина із них ще не прийнята. 

Саме успадковані неформальні інституції наче провадять функціонування 

віджилих стереотипів мислення учасників економічних відносин, а отже, 

спричиняють непередбачувані наслідки, перш за все, у сфері державного 

регулювання, виправляючи ринкові закони.  

Вплив неформальних інститутів превалює над формальними. В часи 

трансформаційних перетворень до неформальних інституційних механізмів 

ми відносимо корупцію, економіку в тіні, рейдерське захоплення 

сільськогосподарських угідь, неринкові механізми формування 

агрохолдингів тощо. Ці механізми виконали свою функцію на проміжному 

етапі, і що ближче до утвердження цивілізованих методів господарювання, то 

вплив і роль цих неформальних перехідних інститутів – спадає. Різні вчені по 

різному оцінюють вплив формальних та неформальних інститутів у різні 

періоди на шляху до становлення “нормальної державиˮ. Існує свого роду, 

обернена пропорційність, що більш стійка економічна, політична система то 

важливіша роль належить  формальним (ринковим) інститутам, які 

утворюють середовище вибору для маневрів – свободу для дій. Хоча й 

неформальні інститути при цьому залишаються. Зрівноважуваність 

співвідношення впливу на економіку формальних та неформальних 
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інститутів слід віднести до найважливішої функції інститутів нормативно-

правового регулювання та управління [257, с. 346].  

Вплив неформальних інститутів порівнюють з обставинами, за яких 

ініціатори економічних процесів, обираючи концепцію розвитку, 

першочергово керуються шаблонами, сформовані у їх мисленні набутою 

практикою, інтерпретованою до нового інституційного середовища. 

Антагонізм неформальних інституцій – властивий нинішньому аграрному 

сектору України. Він має щонайменше два джерела. Непідкріпленість 

науковими розробками, інформаційним забезпеченням запозичених 

інститутів, що представило їх як нав’язування і відповідно – несприйняття у 

суспільстві, вихованому на моральних традиціях іншого устрою. Боротьба 

двох протилежних інституційних систем породила нові перехідні 

неформальні інститути, котрі блокують модернізацію сільськогосподарських 

підприємств. Інше джерело – форсування нав’язливих інститутів (указ № 

1529/99 від 03.12.1999, програми державної підтримки від яких отримують 

користь здебільшого великі сільськогосподарські підприємства тощо), котрі 

налаштували нагнітання недовіри населенням до уряду, що, безумовно 

ускладнює проведення  і, головно, – сприйняття будь-яких додаткових 

реформ, в т.ч. модернізації. Під дією цих всіх факторів утворилось 

інституційне середовище, в якому доволі складно спрогнозувати реальність 

втілення задумів, тим паче, якщо вони ґрунтуються на сучасних цифрових 

технологіях. 

Забезпечення ефективного розвитку суб’єктів аграрного сектору 

економіки потребує трансформування соціальних, економічних і політичних 

інститутів. 

Соціальні інститути розвитку сільськогосподарських підприємств, як 

наслідки позитивних результатів їх діяльності неодмінно передбачають 

розвиток сільських територій. Існує «соціальна справедливість» та 

«економічна ефективність». Між цими закономірностями існує антагонізм. 

Наприклад, монополія – сприяє забезпеченню ефективності господарювання 
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підприємства, однак знижує соціальну справедливість для суспільства 

загалом. Тому соціальні й економічні інститути, особливо в період 

фінансової кризи, функціонують не узгоджено, не спроможні взаємодіяти для 

побудови суспільних благ, організації громади. Сучасні вітчизняні 

сільськогосподарські підприємства змушені функціонувати в складних, 

нестабільних умовах: непередбачуваних ризиків (відповідно й нестійкої 

рентабельності), значних трансакційних витрат, недотримання юридичних 

норм окремими сторонами, незавершеності земельної й аграрної реформ. 

Наслідком несформованого інституціонального забезпечення є породжена 

тіньова економіка, як відповідь на недосконалість. Взаємодія між 

інститутами породжує ефект синергії, під дією якого відбуваються процеси 

формування, становлення та утвердження оптимальних для національних 

цінностей організаційно-правових форм господарювання.  

Інституційне забезпечення – це системна взаємодія необхідних і 

достатніх факторів, чинників для утворення комфортного клімату суб’єктам 

господарювання у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання. 

Мова йдеться про розробку й впровадження формальних інститутів, ключова  

роль в якій належить державі. Від вдалого підбору, розроблення науково-

методологічного, методичного обґрунтування формальних інститутів, 

поетапного й системного поінформування населення щодо сильних і слабких 

сторін, переваг і недоліків, а, головне,  такого їх підбору, який забезпечить 

гармонійну співпрацю з неформальними інститутами залежить концепція і 

швидкість модернізації сільськогосподарських підприємств аграрного 

сектору економіки. 

Таким чином, високий рівень осучаснення інституцій насправді є 

поштовхом до модернізації виробничих відносин, низький їх рівень розвитку 

– стримуючим фактором. На основі такої залежності змоделюємо напрями 

інституційного середовища діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Основна ідея полягає в тому, щоб сформувати точки комунікацій між 

суб’єктами сільського господарства: сільськогосподарськими виробниками 
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(як виробниками продукції) та міськими жителями (як споживачами), 

покращуючи інфраструктуру логістики, підвищуючи інвестиційну 

атракційність підприємств, імпортозаміщення, систематичне постачання 

органічної продукції. Принцип такої модернізації ґрунтується на побудові 

ефекту синергії від взаємодії в одному напрямі всіх складових інституційної 

системи та можливості мінімізації собівартості продукції. Доцільним також є 

забезпечення прийняття одними інституціями інших, середовища, 

інфраструктури та кооперації.  

Поява ефекту синергії у даному випадку потребує дотримання певних  

“правил гриˮ. Передовсім це нормативно-правова співставимість і їх 

відповідність, а не суперечність цінностям нації. Наступним є прийняття, 

одобрення рішень органів влади щодо гарантування продовольчої безпеки та 

сталого розвитку сільських територій. Ще одним узгодженням слід вважати 

врахування потреб сільських територій, сільськогосподарських підприємств 

при формуванні державної підтримки. На останок слід дотримуватись 

стандартів якості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг 

сільськогосподарськими підприємствами, а з боку держави – гарантування і 

забезпечення відповідного рівня розвитку регіонів, продовольчої безпеки, 

екологічної збалансованості, які б визначалися як комфортні умови для 

життя суспільства. 

Модернізація напрямів інституціонального забезпечення передбачає 

поділ їх на три групи. Перша визначає комплекс  положень, зорієнтованих на 

осучаснення інститутів, що забезпечують цивілізований осередок для 

потенційного, впорядкованого, алгоритмічного правового господарювання на 

ринкових засадах. Друга група об’єднує чинники і фактори для модернізації 

інфраструктурного забезпечення. Третя група визначає модернізацію 

механізмів кооперації сільськогосподарських підприємств та інших 

виробників агропродукції (рис. 5.12).  
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Рис. 5.12. Напрями модернізації інституціонального забезпечення 

сільськогосподарських підприємств 
Джерело: сформовано автором. 
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не знають, не вміють, а часто і в судових позовах – програють відстоювання 

своїх прав щодо порушення родючості земель, переданих в оренду. До цього 

додається недопрацювання правомочності розпорядження як ключового 

права для реалізації найвищої функції власності – права зміни власника 

землі. Тобто сьогодні існує необхідність врегулювання земельного 

законодавства, яке не забезпечує економічної та екологічної відповідальності 

аграрних виробників [329, с. 113]. 

Держава повинна бути активним учасником цієї системи 

інституційного забезпечення, передбачати загрозливі деструктивні процеси в 

аграрному секторі економіки, які можуть бути породжені і суб’єктивними і 

об’єктивними обставинами та блокувати їх появу і розвиток. Налаштованість 

нормативно-правової бази на модернізацію виробничих процесів і структури 

виробництва визначає другий напрям інституціонального забезпечення 

сільськогосподарських підприємств – формування інвестиційної 

атракційності. Хоча й упродовж останніх 3-5 років спостерігається 

уповільнення темпів припливу інвестицій в аграрний сектор економіки, у 

стратегічному плані Україна володіє значним ресурсним потенціалом для 

нарощування інноваційно-інвестиційної маси не тільки і навіть не стільки в 

рослинницьку, як у тваринницьку галузь для продукування екологічно-

чистих товарів з високим вмістом протеїнів, білкової маси, та подальшою 

глибиною переробкою вітчизняними підприємствами з доведенням готової 

продукції широкого асортименту до споживача. 

Модернізація інституційного середовища сільського господарства 

передбачає в своїй основі утвердження та протекцію (гарантування) 

правомочностей власника землі. Однією із перешкод є несформована система 

повноцінного тлумачення і захисту прав власності для семи мільйонів 

власників паїв. Це перешкоджає як орендодавцю захищати часто свої права 

так і не мотивує орендаторів здійснювати довгострокові інвестиційні 

вливання у покращення родючості ґрунту, підвищення бонітету чужих 

сільськогосподарських угідь. Система реалізації прав власності на 
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сільськогосподарські угіддя – не сформована до кінця в Україні, що не 

дозволяє повноцінно селянину реалізувати свої права і не мотивує 

менеджерів сільськогосподарських підприємств. Даний парадокс неминучий 

та у подальшому уособлюватиме неефективність аграрного розвитку, а 

сільський підприємець залишатиметься приреченим на низькодохідну 

діяльність [330, с. 24]. Процедура блокування нормативних документів щодо 

внесення змін до деяких законодавчих актів України з приводу обігу земель 

сільськогосподарського призначення має свої витоки – побоювання. 

Потенційно більші фінансові можливості придбати земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення у заможних власників агрохолдингів, 

яким здано сільськогосподарські угіддя в оренду, аніж у селянина-власника-

господаря землі. Таким чином часто неосвічений, імпульсивний, виснажений 

важкою фізичною працею та фінансово слабкий селянин назавжди 

позбудеться земельної ділянки, яка здатна бути джерелом доходів йому і 

його нащадкам. Потрібно неодмінно випрацювати механізм рентабельного і, 

якомога більш цивілізованого (з використанням сучасних технологій) 

сільськогосподарського виробництва для кількох десятків напрямів 

рослинницької і тваринницької галузей, об’єднуючи дрібних і середніх 

фермерів. Крім цього, договори оренди на землі сільськогосподарського 

призначення укладено на довготривалі терміни. Згідно більшості договорів 

оренди, які укладено на період 10-49 років їх не можна розірвати в 

односторонньому порядку, тому продати землю власник зможе здебільшого 

орендарю за  та ціну, яку назве орендар. Залежність наступна: конкуренція  

відсутня, а отже, відсутня висока ринкова ціна. 

Вирішення цих завдань формує засади для подальшого оптимального 

використання сільськогосподарських угідь. Слід, щоб ідентифікація 

замовника з боку уряду та бюджетні асигнування здійснювались на 

проектній конкурсній основі. Для такого напряму слід сформувати 

(осучаснити) інституції – ф’ючерсні і форвардні контракти, он-лайн вимоги 

та он-лайн продажі. Така відкрита процедура покликана збільшити довіру 
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сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання до органів влади.  

Оптимізація інституціонального середовища для 

сільськогосподарських підприємств і господарств населення неможлива без 

утвердження інституту конкуренції. Аналіз економічних парадигм у напрямі 

муніципального регулювання  конкуренції, досвіду їх залучення на 

вітчизняному та зарубіжному поприщі сільського господарства передбачають 

виокремлення конкретних концепцій з потенціалом їх залучення в сучасних 

умовах. Державні органи повинні зосередити свої зусилля на формуванні 

оптимальних умов для виробництва справедливого розподілу, висококласної 

технічно-сучасної логістики і реалізації продукції українського селянина-

фермера. Це стосується, передусім використання засобів і методів обмеження 

формування монополістів-агрохолдингів, дуополій тощо. 

В контексті інституційних трансформацій особлива увага має бути 

приділена ролі держави в узгодженні заходів приватизації з 

антимонопольною політикою держави, досягнення мети оптимального 

співвідношення між секторами національної економіки, в яких конкуренція є 

звичайним явищем, і монополізованими секторами економіки [331, с. 155]. 

На місцевому рівні відповідним органам слід адаптуватись, 

модернізуватись у напрямі переробки, логістики та зменшення посередників 

у процесі виробник-споживач. Причина високих цін на продовольчі товари – 

присутність посередника, якого слід неодмінно замінити логічними 

нововведеннями з використанням цифрових технологій та схем руху товарів 

на зразок пошти, пасажирів, електроенергії тощо. 

Звісно, що бюджетний регулятор повинен залишити конкурентні 

відносини у максимально природному для них вигляді, блокуючи виключно 

природні монополії в аграрному секторі економіки. Для цього потрібен весь 

набір інститутів: він забезпечує використання методів непрямого державного 

регулювання, щоб уникнути, наскільки це можливо, прямого втручання 

держави в аграрну економіку [332, с. 207]. 
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Назріла вимога до створення інституціонального інструментарію 

урядового регулятора для сільськогосподарського цінового сегменту, 

породжена тим, що реальні ціни на товари рослинницької і тваринницької 

галузей не спроможні утворити необхідний прибуток для рентабельного, 

ефективного сільськогосподарського виробництва. Тобто, кардинальна зміна 

форм власності і господарювання вимагає зміни механізму державної 

підтримки аграрного сектору економіки для зрівноважування прибутків між 

виробниками у сільському господарстві з іншими галузями економіки. Такий 

механізм наразі не є досконалим. З ціллю створити інституційний механізм, 

зорієнтований на грошову підтримку сільськогосподарських підприємств та 

господарств населення доречно вірно визначити “червоні лініїˮ цінового 

коливання та передбачуваний обсяг реалізації (прийому) агропродукції за 

обумовленими цінами згідно інструменту раціонального залучення 

бюджетних інтервенцій. Такий тип регулювання сільськогосподарської 

діяльності аграрних відносин має крім позитивних також низку негативних 

аспектів: 

– умовою брати участь в потенційних державних закупівлях є застава, 

яка не мотивує  (блокує) дрібних фермерів до участі в конкурсах; 

– щорічні інтервенційні торги здійснюються із запізненням, в 

результаті чого втрачається ефективність такого регулювання, менший 

виграш від запланованого отримують сільськогосподарські виробники; 

– доволі обмежена кількість видів сільськогосподарської продукції, на 

яку поширюються інтервенції; 

– слабко розвинена інфраструктура об’єктів, що накладає додаткові 

суттєві логістичні витрати на транспортування продукції за кошти 

сільськогосподарських підприємств. 

Можна стверджувати, що діючий механізм державних закупівель 

вигідний здебільшого для крупних сільськогосподарських підприємств, котрі 

спеціалізуються на зернових культурах. Розуміючи, з одного боку, 

необхідність проведення соціально-орієнтованих заходів у аграрному секторі 
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економіки  з метою підтримки, збереження мікро-, малих- і середніх форм 

господарювання підприємств як основи середнього класу на селі, ми 

усвідомлюємо, з іншого боку, що економічно-ефективнішими залишаються 

великі підприємства. Тобто, нам слід повсякчас шукати баланс між 

соціальною справедливістю та економічною ефективністю. Міркуємо, що 

саме в цьому й полягає визначення концепції державної підтримки аграрних 

товаровиробників. До тих пір, поки економічне становище (рентабельність) в 

аграрному секторі є низькою, – рятують його, не оглядаючись на соціальні 

наслідки, тобто підтримуючи “сильніˮ, крупні, рентабельні 

сільськогосподарські підприємства. Однак, держави із стійким економічним 

розвитком, в яких питання продовольчої безпеки є забезпеченим, 

гарантованим, на зразок п’яти  аналізованих нами країн Європейського 

Союзу орієнтують державний регулятор на соціальну справедливість у 

відношенні розвитку сільського господарства з підтримкою мікро- та дрібних 

фермерських господарств. Щоправда, вільні ринкові відносини, викривлений 

держрегулятор без абсолютної (мінімальної) підтримки середнього , малого 

та мікропідприємництва на селі може зруйнувати розвиток селянина. У такій 

різнополярності вбачаємо необхідність для України сьогодні зосередити 

увагу на забезпеченні інструментів, механізмів, організації проведення 

закупівельних інтервенцій до держфонду для підтримки середніх, малих, 

мікропідприємств, використовуючи наступні аспекти:  

– розширення чисельності бірж, в тому числі електронних щодо 

проведення такого роду торгів; 

– розширення спектру найменувань продукції окрім існуючих зернових 

також тваринництва, овочів відкритого та закритого ґрунту, фруктів; 

– переведення часу проведення торгів щодо інтервенційних заходів, 

котрі б передували збору урожаю рослинництва; 

– ущільнення інфраструктурних об’єктів зберігання закупленої 

продукції шляхом держінтервенцій: складів, овочесховищ з холодильними 

камерами, елеваторів, м’ясопереробних цехів тощо. 
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Об’єднуючи попередні складові, акумулюючим стратегічним 

пріоритетом виступає соціальний розвиток, як елемент модернізації 

інституційного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських 

підприємств та сільських територій. Важливим аспектом при цьому виступає 

обов’язкове включення розвитку селянина, без якого сталий соціальний 

розвиток сільських територій та сільськогосподарських підприємств слід 

вважати недійсним. Стратегічною метою сталого розвитку сільських 

територій є підвищення рівня і поліпшення якості життя сільського 

населення, підтримання екологічної рівноваги, збереження і поліпшення 

аграрного ландшафту, формування на селі соціально рівних з містом умов 

життя і оптимізація виконання селом як соціально-територіальною 

підсистемою суспільства його народногосподарських функцій – виробничої, 

демографічної, соціально-культурної, природоохоронної, рекреаційної, 

просторово комунікаційної, функції соціального територіального контролю 

[333].  

У другій групі розробленого механізму представлені чинники і фактори 

модернізації інституціональної структури сільськогосподарських 

підприємств. Концептуальним пріоритетом державного регулятора повинно 

визначатись утвердження здорового конкурентного середовища між 

сільськогосподарськими виробниками, рівноправність всіх форм власності та 

організаційно-правових форм господарювання, доступ до інформації, 

фінансових ресурсів, технологій, основних засобів, ринків збуту. Державний 

вплив повинен підтримувати рівновагу попиту й пропозиції. Це 

забезпечується наступними кроками: мінімізація моно- та дуополій; надання 

пріоритету виробництвам з впровадженими цифровими, екологічно-

орієнтованими технологіями; дотримання паритетності цін між засобами та 

предметами праці; пріоритетна підтримка господарств, які забезпечують 

глибинну переробку аграрної сировини і провадять значну наукоємну додану 

вартість; пріоритетна підтримка малих та мікропідприємств (порівняно з 

середніми та великими) як основа становлення середнього класу на сільських 
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територіях та утвердження селянина-господаря землі. Потрібен комплекс 

заходів, який прискорить модернізацію інститутів самоорганізації 

підприємств: виробничих, обслуговуючих кооперативів, дорадчих служб, 

консолідації довкола процесу логістики і реалізації агропродукції. Зважаючи 

на необхідність інституційного коригування відносин між 

сільськогосподарськими підприємствами, державою, науковими установами, 

суб’єкти цього процесу повинні залучити багато ресурсів для усунення 

неідеального інституційного середовища з включенням у цей процес органів 

влади.  

Повсякчас залишається важливою відповідність нормативно-правової 

бази інститутам й інституціям справедливих відносин між 

сільськогосподарськими підприємствами й іншими учасниками економічної 

системи. Як слушно зауважує О. Г. Шпикуляк, окремі інститути, зокрема 

власність, ціна й ціноутворення, де-факто інституціоналізацію до ринку не 

завершили, хоча де-юре це вже відбулося з прийняттям відповідної 

законодавчої бази [333, с. 151]. 

Ще однією групою модернізації інституційної інфраструктури 

діяльності сільськогосподарських підприємств виступає пріоритетна 

підтримка в логістиці мікро- та малих сільськогосподарських підприємств. 

Йдеться про наповнення забезпечувальних об’єктів для зручної логістики 

продукції від дрібного виробника до споживача: створення інтернет-

платформи на зразок соціальних мереж, товарно-заготівельних кооперативів, 

пунктів прийому різної сільськогосподарської продукції тощо. Одним із 

додаткових важливих елементів є збільшення кількості таких 

посередницьких елементів як біржа. 

Використовуючи досвід органічного співіснування, співпраці 

європейських фермерів середнього і дрібнотоварного виробництва, 

вітчизняний досвід до сукупності елементів інституційного забезпечення, 

слід включити нагромадження достатньої критичної маси кредитних 
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інститутів, формування і підтримку на їх основі ефективної ринкової 

інфраструктури в галузі. 

З досвіду господарювання фермерських господарств у розвинених 

країнах світу, важливими інститутами зостаються оптові ринки, як перехідні 

платформи в процесі руху продукції між виробником і дрібним споживачем. 

На оптовому ринку бере початок модернізація якісних ознак продукції та 

висококласного сервісу. 

Доволі привабливою концепцією є побудова електронної комерції з 

подальшими електронними маршрутами. Ми переконані, що саме за такими 

процесами – майбутнє. Логістика продукції здійснюватиметься на кшталт 

логістики газу, електроенергії, руху автобусів, літаків тощо, про що детально 

описано буде в наступному параграфі. Мета полягає в усуненні посередника 

з торговельних відносин “виробник-споживачˮ. 

Вагомим чинником інституційного середовища для 

сільськогосподарських підприємств є удосконалення надання дорадницьких 

послуг, в основному для дрібних агроформувань. Брак інформації завжди був 

і залишається ключовою перепоною розвитку. Дорадництво покликано 

налагодити процеси організації як  у виробничих процесах так і в послугах – 

доведенні продукції до кінцевого споживача. Дуже добре було б сформувати 

єдину базу даних таких дорадчих послуг і інформуванні селян у становленні 

їх як дрібних і середніх рентабельних підприємців. Ця база обов’язково 

повинна включати комплекс бізнес-планів (мінімальна кількість – 20-30 шт); 

інформування як учасникам зручніше кооперуватись, навіть на основі 

інтернет-платформи; яким чином їм разом об’єднуючись для зменшення 

собівартості продукції, на скільки відсотків ця кооперація зменшить 

собівартість виготовлення продукції, чи зможуть виробники таким чином 

конкурувати із корпоративними угрупуваннями та багато іншого. Важливим 

принципом також є становлення мережі – розширення та ущільнення сітки 

консультаційних закладів, центрів здатних систематично проводити 
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соціологічні опитування з цього приводу, будувати на основі їх результатів 

нові стратегії  модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств.  

Структура дорадчих послуг в Україні не виконує поки що поставленої 

місії і не дає тих результатів, яких досягнуто є в країнах Європейського 

Союзу. Для прикладу, в Україні створено поки що тільки по 1-2 дорадчі 

служби в кожному обласному, районному центрах. Не поширеним є досвід 

формування співпраці дорадчих служб з університетами, залучення до 

співпраці викладачів. 

Сьогодні усі зацікавлені суб’єкти (власники земельних часток, паїв, 

інші жителі сільських територій) не отримують інформації щодо ринкової 

інфраструктури; можливої логістики, реалізації товарів, маркетингового 

прогнозу розвитку того чи іншого напряму сільського господарства; 

державних проектів підтримки малого та середнього бізнесу на селі. 

Відсутність такої бази даних передбачає нераціональний аналіз дійсності, 

поведінки контрагентів у аграрному секторі економіки, після чого вони 

покладаються виключно на власні сили, започатковуючи нову 

підприємницьку справу чи продовжуючи існуючу. 

У третій групі механізму обґрунтовано концепції щодо модернізації 

виробничих відносин між агропідприємствами різних організаційно-

правових форм господарювання. Фундаментальним чинником 

інституційного середовища сільськогосподарських підприємств виступають 

кооперативні відносини: становлення електронних площадок, які 

об’єднуватимуть членів кооперації та створять єдині для всіх правила гри. 

Мета кооперації – використання ефекту масштабу, при якому зберігаються 

робочі місця, формується середній клас, мінімізуються  трансакційні витрати. 

Прогноз результатів, одержаних від кооперативної співпраці містить 

три підгрупи аналізу. Насамперед – обґрунтування  економічної ефективності 

в результаті мінімізації змінних витрат. Ефект масштабу – це результат 

об’єднання ресурсів (фінансових, розумових, інноваційних) не тільки 

сільськогосподарських виробників між собою, а доручення до них органів 
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влади, науково-дослідних інститутів з їхніми можливостями та перевагами. 

Це включає весь спектр послуг: від заяви на оформлення державного акту на 

землю до отримання прибутку від господарської діяльності на цій землі. 

Ретроспективний аналіз розвитку аграрного сектора економіки 

засвідчує безальтернативні переваги кооперації як пріоритетного механізму 

укрупнення середніх, дрібних і малих сільськогосподарських підприємств. 

Ефективність інституту кооперації доведена також сучасними практиками 

господарювання фермерів у країнах Європейського Союзу, зокрема, Франції, 

Німеччині, Італії, Польщі. Наприклад, виробничі об’єднання Франції 

включили в себе доволі багато фермерів. Саме там значного поширення 

набуло об’єднання (неприбуткове товариство) EARL. Їх частка зросла з 0,2 % 

до 19 % у вартості виробленої продукції сільського господарства, а кількість 

– до 65,1 %. Середня площа таких кооперативів становить 90-130 га, тоді як 

середня площа сімейних ферм – 51-52 га [334, с. 22-23]. У сусідній Польщі 

наразі господарює близько 700 виробничих кооперативів, кількість членів 

яких – біля 42 тис. осіб [335]. Середній розмір ділянок, об’єднаних 

учасниками кооперативу – 350 га, з чисельністю працюючих – близько 60 

осіб [336, c. 159]. Як засвідчує міжнародна практика, період процесу 

становлення й утвердження кооперативних систем – доволі тривалий. Проте 

консультаційна, фінансова, технічна підтримка з боку органів державної 

влади, місцевого самоврядування сприяють менш болісному формуванню 

цієї найважливішої інституційної складової процесу модернізації 

сільськогосподарських підприємств в плані організації та укрупнення. Для 

успішної реалізації стратегії інституціональної модернізації 

сільськогосподарських підприємств України необхідні заходи її регуляції на 

макро- і мезорівні, що включає: 

– забезпечення поповнення кооперативних ресурсів, особливо в умовах 

кризи; 

– введення системи оподаткування кредитних кооперативів як 

некомерційних кредитних організацій; 
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– створення системи підготовки кадрів, поширення методичної 

літератури про сутність, принципи діяльності та переваги кредитних 

кооперативів, в тому числі формування регіональних і міжрегіональних 

інформаційно-консультаційних центрів з функціями поширення передового 

досвіду [333]. 

Наступна підгрупа – прорахунок можливостей вилучення із процесу 

виробник-споживача максимального числа посередницьких  ланок, в ідеалі – 

всіх. 

Третя підгрупа – підрахунок ефекту синергії від об’єднання та 

співпраці в одному напрямі: взаємоузгодженостей, взаємодоповнюваності 

процедур щодо модернізації інституційного середовища діяльності 

сільськогосподарських виробників. Тобто синергія має забезпечити поштовх 

для впровадження в дію інтернет-площадок, цифрових технологій, 

державних інтервенцій тощо. Окрім вище окресленого, результат синергії 

повинен створити позитивний ефект для виробника – підвищення 

рентабельності; для суспільства – формування зайнятості; для споживача – 

зниження вартості сільськогосподарської продукції, зростання частки 

органічної продукції в структурі споживання. Спроби створювати галузеві 

кластери – не увінчались поки що успіхом, тому є пропозиція на основі 

однієї пілотної територіальної громади організувати кооперацію і її зразок – 

модель, досвід – поширювати на інші. Формування такого об’єднання 

передбачає також синергічний пул, утворений на принципах 

взаємоузгодженості інфраструктурних елементів та заходів оптимізації, 

модернізації інституційного середовища діяльності сільськогосподарських 

підприємств. 

Зростання оборотних коштів, дохідної частини виробників обумовлює 

збільшення видатків до місцевого й центрального бюджетів. Вищеперелічені 

фактори є важливими, однак ще не досягли необхідного рівня для переходу 

кількісних змін в якісні. Тому для досягнення необхідних модернізаційних 

змін важливо окрім існуючих умов здійснювати пошук та впровадження в 
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дію нових факторів сучасного інституційного середовища діяльності 

сільськогосподарських підприємств: 

– консолідація різноукладності сільськогосподарських підприємств; 

– модернізація кооперативних відносин шляхом перенесення їх у 

площину цифрових технологій; 

– випрацювання механізму, який би гарантував баланс між 

економічною ефективністю та соціальною справедливістю в результатах 

діяльності сільськогосподарських підприємств різних організаційно-

правових форм господарювання. 

З огляду на значні структурні зрушення у площах використовуваних 

угідь та відповідно цьому – випуску валової продукції, котрі належать 

великим сільськогосподарським підприємствам порівняно із середніми та 

дрібними аграрними товаровиробниками. Ще однією інституційно-

економічною проблемою сталого розвитку суб’єктів усіх організаційно-

правових форм аграрного сектора економіки є оптимізація структури 

агрохолдингового виробництва із середньо- та дрібнотоварним. Об’єктивним 

шляхом вирішення такого поєднання є осучаснення передовсім у правовій 

площині, паритетного європейській структурі співіснування крупно-, 

середньо- і дрібнотоварного виробництва у сільському господарстві, котре 

існуватиме на базі вертикально-інтегрованих структур з регуляцією за 

допомогою податкових пільг державних субсидій, дотацій і субвенцій. 

Доцільно з боку регулювання державними цільовими програмами акцент 

здійснювати на підтримці саме тих сільськогосподарських підприємствах, 

котрі інвестуватимуть ресурси у модернізацію виробничих процесів. 

Позитивною ознакою буде така позиція урядових цільових програм, котра 

передбачатиме імплементацію європейських норм модернізації в плані 

орієнтації на молодих фермерів, адаптації до кліматичних змін, орієнтації на 

органічне землеробство та якісні продукти харчування. 

Процес модернізації – це обов’язково пізнання нового, тому для 

успішної реалізації модернізації сільськогосподарських підприємств 
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важливим елементом у структурі його інституційного забезпечення виступає 

інформаційно-консультаційне наповнення. В залежності від менталітету 

суспільства, сформованої уже ієрархічної структури, методичного й 

кадрового забезпечення чи типу політичної, економічної системи, 

інформаційне забезпечення передбачає вибір однієї з моделей: 

– кооперації представників з кадрового складу фермерських 

господарств; 

– приватних консалтингових послуг щодо  покращення рентабельності 

діяльності сільськогосподарських підприємств шляхом кооперування 

капіталів; 

– структурного відділення профільних міністерств і відомств; 

– підрозділу, сформованого із штату кадрового складу профільних 

(аграрних) інститутів, університетів І, ІІ, ІІІ та IV рівнів акредитації, науково-

дослідних інститутів, їхніх технопарків. 

Дотичною, або послідовницею інформаційної складової є становлення 

маркетингової служби інституційного забезпечення товарної політики на 

продукцію, якою ще не насичений вдосталь ринок, екологічно-чисту 

продукцію та процес виробництва якої зорієнтований на мінімізацію 

забруднення довкілля, товари здорового способу життя.  

Основоположна функція сільського господарства в економічній системі 

– гарантування продовольчої безпеки. Тому вважаємо за доречне, що у 

структуру інституційного забезпечення модернізації сільськогосподарських 

підприємств повинне обов’язково входити осучаснення гарантування 

продовольчої безпеки України. Організація цього процесу реалізується через 

призму концентрації ресурсів для утвердження обов’язкових напрямів 

діяльності аграрних підприємств з виділенням порогових значень їх часток у 

структурі валового виробництва продукції, досягнення самозабезпеченості 

країни за життєво-необхідними видами продукції. До таких напрямів 

належать: зерно продуктовий, м’ясомолочний під комплекси, розширення 

ареалу освоєних зовнішніх ринків експорто-орієнтованої продукції. 
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Окрім вище окреслених напрямів модернізації інституційного 

забезпечення підприємств, визначено інститути сприяння модернізації 

сільськогосподарських підприємств України (рис. 5.13). 

 

Рис. 5.13. Інститути сприяння модернізації сільськогосподарських 

підприємств 

Джерело: сформовано автором. 

 

Системна взаємодія напрямів інституціонального забезпечення 

сільськогосподарських підприємств з інститутами, розглянутими на рис. 5.12 

покликана модернізувати соціальну сторону розвитку аграрних формувань. 

Проведений аналіз дозволив виокремити пріоритетні напрями модернізації 

інституційного забезпечення сільськогосподарських підприємств: 
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– модернізація взаємодії дрібно-, середньо- та крупно товарного 

виробництва через декларацію інституційно-правових норм їх діяльності, за 

допомогою державної регуляції у виді субсидій, дотацій, субвенцій тощо; 

– модернізація інвестиційної атракційності сільськогосподарських 

підприємств; 

– прискорення розвитку системи кредитування аграрних виробників; 

– утвердження кооперативних відносин у системі модернізації 

розвитку середніх і дрібних сільськогосподарських підприємств; 

– модернізація консалтингових послуг, кадрового та методичного 

забезпечення, підвищення рівня ефективного сприйняття процесів 

осучаснення сільськогосподарськими підприємствами; 

– модернізація гарантування результатами діяльності 

сільськогосподарських підприємств продовольчої безпеки держави; 

– модернізація сталого розвитку сільськогосподарських підприємств і 

сільських територій з обов’язковим включенням у цей процес модернізації 

рівня і якості життя селянина. 

 

 

5.4. Механізм кооперування сільськогосподарських підприємств у 

системі їх модернізації 

 

У попередніх параграфах доведено, що модернізація сільсь-

когосподарських підприємств, керуючись досвідом провідних європейських 

економічно-розвинених країн, ґрунтується радше на соціально 

справедливому принципі функціонування, аніж на економічно ефективному. 

Першочергово це стосується наслідування цінностей, відтак – соціально 

обґрунтованих площ сільськогосподарських угідь для середньостатистичного 

фермерського господарства на кшталт (знову ж таки) провідних аграрно-

розвинених країн Європейського союзу, надалі – механізму досягнення  
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соціально справедливого й водночас економічно доцільного господарювання 

дрібних і середніх фермерських господарств. 

На одному з  форумів, присвяченому пошуку шляхів подальшого 

розвитку людства, пов’язаних із загрозами, до яких  призвело миттєве 

виникнення криз ‒ фінансової, екологічної, продовольчої, учені-економісти 

дійшли спільної думки, що майбутнє світу за кооперацією [337]. Особливе 

значення відводилося специфіці кооперації, як одній із найбільш 

демократичних форм організації процесів різного виду. Не дивно, що у 

вітчизняному законодавстві  провадження кооперативної діяльності 

передбачено через реалізацію цілої низки організаційно-правових форм 

господарювання: це сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, 

збутові, споживчі, виробничі та ін.  

Справедливий спосіб, механізм організації відносин між людьми в 

кооперативах пояснює те, що окреслена форма господарювання має 

довголітню позитивну історію існування. Фундаментальною перевагою 

кооперації є простота й справедливість її устрою з можливістю залучення 

значної кількості дрібних суб’єктів господарювання та одночасним 

використанням для них ефекту економії на масштабах. 

Разом із цим згідно з прогнозом науковців, існуючий світовий лад без 

зміни концептуальних підходів, закладених у системоутворювальні 

підвалини його функціонування, неминуче веде людство до екологічного, 

продовольчого, соціально-економічного колапсу. У чому полягають причини 

порушення природного коду та його еволюції, концепція якого 

тисячоліттями була зорієнтована на покращення,  модернізацію принад Homo 

Sapiens – одне із низки ключових питань, яких у своїх дослідженнях прямо 

чи опосередковано торкаються науковці з кожної галузі знань. У часи, коли 

з’являється проблема, першочергово слід шукати джерело її появи, надалі – 

методи її усунення.  

Пропонований нами механізм полягає у  порівнянні й доведенні до 

відповідності організації суспільних відносин до природних 

https://itukraine.org.ua/inco-forum-2019.html
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закономірностей, у сформуванні, а надалі й утвердженні концепції успішного 

розквіту суспільства, у протистоянні деструктивним процесам як між 

суб’єктами  господарювання, так і в навколишньому середовищі. Потенціал 

реалізації розробленого механізму підкріплюється тим, що сьогодні існує 

доволі значна частка інтелектуально розвинених людей, здатних об’єднатись 

довкола конкретної мети й розв’язувати назрілі глобальні проблеми. 

Особливо це стосується молоді, яка спроможна розібратись у законах старого 

світу й вибирає модель розвитку на базі новітніх технологій, Інтернету, що 

забезпечує вільний обіг товарів, послуг, грошей, можливостей вільно 

спілкуватись, “оголюватиˮ брехню, об’єднуватись у групи і колективно 

приймати правильні рішення [338]. Попереду – “Перехід-4ˮ, сформований на 

поєднанні законів природи і надбань людини, здебільшого цифрових 

технологій. 

Сьогодні кооперативні відносини успішно провадяться в різних 

економічно розвинених країнах світу: Канаді, Німеччині, Франції, Ізраїлі, 

Сполучених Штатах Америки та багатьох інших. Окрім того, сучасна 

кооперація  вийшла за межі однієї держави й часто слугує фундаментом для 

транснаціональних компаній, визначаючи такі переваги, як: мінімізація 

посередницьких ланок, реалізація товарів, гарантування колективної безпеки.  

Повертаючись до закономірностей природних явищ, спостерігаємо, що 

банально термін “закономірністьˮ передбачає одну зі своїх особливостей – 

повторюваність, циклічність. Циклічність подій у часі, круговий рух енергії 

або приклади торів у природі ми можемо спостерігати в магнітному полі 

землі, розрізі яблука, динаміці торнадо, структурі руху енергії в наших 

галактиках, руху нагрітої води океанів від екватора до полюсів та 

охолодженої – від полюсів до екватора, кругообіг у природі – випаровування 

нагрітої води на поверхні землі, охолодження її в атмосфері й повернення на 

землю у вигляді дощових опадів, пір року, днів і ночей, руху планет [338].  

Звернемось до ключового питання – чи здатна інтеграція коопе-

ративних переваг і сильних сторін протистояти насущним проблемам, 
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починаючи соціальної нерівності в суспільстві й завершуючи катаклізмами у 

природі. Наслідки останніх світових фінансових криз  відчутно вплинули на 

послаблення фінансово-економічного становища більшості господарюючих 

суб’єктів. Це супроводжується зростанням соціального невдоволення, 

розгортанням революційних процесів, поглибленням загальних галузевих 

криз. Початок таких революційних збурень багато хто асоціює із “Весною 

народівˮ (1948–1949), котра згодом переросла в “Арабську веснуˮ і 

згладжується в переважній більшості завдяки гнучкому, адаптаційному, 

виваженому політичному правлінню. Щоправда, такі революційні процеси 

мають висхідний характер у динаміці й щоразу складніший сценарій їх 

розв’язання. На думку низки вчених, сьогодні утвердження кооперативних 

відносин  має шанси стати запобіжником, протидією для  існуючих 

правлячих олігархічних кланів. Кооперативи сьогодні ‒ недооцінені, як 

стверджує Ед Майо, генеральний секретар об’єднання кооперативів 

Великобританії: значення кооперативної самодопомоги і взаємодопомоги є 

більш актуальними, ніж будь-коли для тих, хто бажає бачити загальне 

процвітання і появу економіки сталого розвитку” [339]. 

Кооперація (латин. cooperatio) – це форма організації економічної 

діяльності людей і організацій для спільного  досягнення загальних цілей або 

задоволення потреб [340]. 

Кооперацію досліджували багато науковців, однак вони не розглядали 

її імплементацію в симбіозі із сучасними досягненнями науки і техніки, що, 

власне, й пропонує наш проект – “новий вимір електронної кооперації та 

комерціїˮ. 

Варто перерахувати ключові демократичні принципи формування й 

функціонування кооперативу: 

– вільний вступ та вихід; 

– соціальна справедливість, самопоміч; 

– рівноправність (один член – один голос); 

– свобода у визначенні напряму господарювання; 

http://economicdemocracy.org.ua/index.php/cooperation/articles-on-cooperation/217-guardian-chy-mozhut-kooperatyvy-staty-alternatyvoiu-kapitalizmu
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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– ліберальний контроль у функціонуванні організації та її дирекції; 

– найвищим органом правління визначено загальні збори учасників. 

Виходячи із цих принципів, важко переоцінити значення кооперації в  

макроекономіці, побудові світового ладу, адже переваги такої організації 

здатні усунути більшість проблем, з якими ось уже третє десятиліття 

стикається організація підприємництва на селі: мінімізації надбавок на 

товари і послуги, здешевленні в закупівлі насіннєвого матеріалу, засобів 

захисту рослин і головне – пошуку шляхів збуту виробленої продукції, 

захисту інтересів членів кооперативу. Такі принципи кооперації є базовими 

для найбільших за обсягами виробництва товарів, надання послуг, виконання 

робіт більшості транснаціональних організацій світу. 

Окреслені в попередніх параграфах антирекорди, властиві українській 

економіці, потребують пошуку причин і відповідальних суб’єктів за низький 

рівень соціальної і виробничої інфраструктури для мікро-, дрібних і середніх 

сільськогосподарських підприємств, визнано високий рівень корупції, 

низький рівень у рейтингу країн “Doing Businessˮ тощо. Як доречно 

відповідає на питання “Хто винен у наших бідах?ˮ директор товариства з 

обмеженою відповідальністю “Івано-Франківська сільськогосподарська 

дорадча службаˮ, засновник сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу “Донбас-Карпатиˮ А. М. Сітник: “винні всі: ми з вами, які від 

виборів до виборів голосували “за гречку”; ми з Вами ‒ які мовчки дозволили 

чиновникам за безцінь продати (вірніше – вкрасти) наше майно, землі, 

природні багатства; ми з вами – яких ось уже більше 800 років рабства ніяк 

не може навчити історія, що крім “я” є “ми”, крім “моя сімʼя” є “моя країна”. 

Прислівʼя “Моя хата скраю, я нічого не знаю”, яке вкорінилося у кожного в 

генах, повинні змінити на “Один за всіх, всі за одного” [338]. Досвід 

економічно розвинених країн свідчить, що у Франції  (неприбуткове 

товариство) EARL, в Ізраїлі – кібуци – є виходом у складних умовах ведення 

дрібного сільського господарства, що базуються на одностайності, підтримці, 

єдності мети, завдань для її досягнення, зусиль та капіталу. Тому нам слід 
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згуртуватись у спільному веденні сільськогосподарської підприємницької 

діяльності на сільських територіях. Така кооперація має на меті модернізацію 

сільськогосподарських підприємств, для досягнення якої поставлено такі 

завдання:  

– об’єднати капітали; 

– вести спільний контроль керівництва компанії та органів влади; 

– розробити та впровадити програму запобігання корупції; 

– розробити й імплементувати програму захисту інтересів кожного 

учасника кооперації. 

Виходячи з таких міркувань, ми рекомендуємо якомога швидше 

відродити, сформувати, а надалі й утвердити діяльність кооперації. 

Усвідомлюючи важливість формування кооперації та абсолютну 

дезорганізованість її в Україні, рекомендуємо модернізовану цю форму 

взаємовідносин шляхом встановлення партнерства між учасниками 

кооперативу на основі інтернет-платформи. Визначена модель – платформа, 

яка буде точкою комунікації між виробником  і кінцевим споживачем, 

оминаючи посередників. На окресленому інтернет-ресурсі для користувача 

після проходження реєстрації формуватиметься окремий індивідуальний 

кабінет із можливостями та сервісами за аналогією до соціальних мереж. 

Контекстне меню, для зручності, сформовано за схожістю facebook.com, 

функціонал сайта відповідає Aliexpress.com і водночас володіє додатковими 

можливостями.  

Модернізація техніко-технологічного забезпечення розвивається в 

геометричній прогресії. Сотні тисяч років суспільство трудилося, щоб 

отримати перше визначне технічне відкриття – колесо, тисячі років людство 

транспортувало товари за допомогою колісниць, зате впродовж кількох 

десятиліть логістичні маршрути наповнились автомобілями, відтак літаками, 

пізніше – космічними кораблями. З аналогічною швидкістю відбувалася 

модернізація  процесів у всіх галузях народного господарства.  Однак 

фаворитом  за швидкістю змін зостаються інтернет-технології. Щоправда, на 
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тлі цих трансформацій відносно сталою зостається торгівля. У більшості 

випадків покупця та продавця сьогодні розділяє прилавок, як і 1000 років 

тому. Переважно особа продавця являє собою перепродавця, відомого нам як 

посередника. Слід  прийняти за аксіому, що послуги  посередника  не мають 

тієї вартості, яка додана до ціни виробника. При цьому від споживача 

приховується реальна вартість товару (ціна виробника), вважаючи, що 

цінність інформації, яка полягає в шляху знаходження виробника, повинна 

оцінюватись у додатковій націнці, котру повинен заплатити споживач. 

Аналогічна дезінформованість і щодо якості продукції. Вважається нормою, 

що ми повинні покладатися на відповідні контролюючі служби якості 

товарів, дотримання ГОСТів і технологій. Однак маємо сумний досвід з 

Івано-Франківським молокозаводом та перевіркою (за ініціативою 

представників засобів масової інформації) його продукції, після якої масло 

“Екстра” з вказаними 82 % жирності не містило жодного грама природних 

молокопродуктів. Тому пропонується розглядати продукцію за відгуками, 

організувати такий тип взаємовідносин, який дозволяє споживачу 

безпосередньо відвідати виробничий процес та реально оцінити товар, 

послуги в соціальних мережах. 

Неодноразовий перепродаж товарів у деякому сенсі пояснюється 

вимушеною потребою поділу крупних обсягів товару, що дає виробник до 

дрібних, ‒ для виставлення на прилавки. Це щодо кількості продуктів. 

Стосовно їхньої добротності, то здебільшого ми отримаємо неналежної 

якості продукт. Такі закономірності діяльності сучасних вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств у тандемі з торговельними процесами 

обумовлені двома групами чинників:  

1) тривалі терміни для зберігання продуктів харчування, яких 

посередник потребує від виробника, цим самим провокуючи його на 

залучення емульгаторів, шкідливих для здоров’я; 

2) специфіка відбору продуктів харчування посередниками. 

Намагаючись отримати максимальний фінансовий зиск, посередницькі 
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компанії орієнтуються на продукцію з мінімальними ціновими показниками, 

провокуючи виробників на використання стимуляторів росту, неприродних 

смакових добавок до корму тварин, замінників натуральних продуктів тощо. 

Наслідком цього є те, що значна частка торгових посередницьких мереж 

продає кисломолочну продукцію без молочних складників, м’ясну  

продукцію ‒ без природно вирощеного тваринництва, соки ‒ без фруктів.  

Додатковим значним мінусом існуючої торгівлі, як уже зазначалось, є 

доволі тривалі терміни продажів. Прагнення утримати споживача мотивує 

посередників інвестувати значні суми коштів у торгові, складські 

приміщення, а також у товарну масу, яка тривалий час  (протягом місяця-

двох) може не здійснювати жодного обороту. Звичайні обчислення 

демонструють, що за середньої тривалості реалізації товарів терміном в один 

місяць у торгових мережах, павільйонах у середньому на одну особу 

зберігається товару на 2 тис. грн. Масштабуючи таку суму на чисельність 

населення України, усвідомлюємо, що тривалі оборотні цикли утримують 

грошову масу, еквівалентну одному трлн. грн на рік. Прикладені зусилля, 

міркування щодо модернізації торговельних маршрутів, імплементації в ло-

гістику товарів цифрових технологій сьогодні представляє інтернет-торгівля, 

логістика типу міжнародних компаній “Amazonˮ “Meest-expressˮ і 

вітчизняних –“Нова поштаˮ,“Інтаймˮ тощо.  

Проте їхнім недоліком є те, що виробник завчасно не поінформований  

про бажання й нужди споживача. Такі доволі тонкі перепони покликані 

подолати сервіс і функціонал пропонованого нами проекту. 

Головною проблемою роботи обслуговуючих кооперативів в Україні 

сьогодні вважається гарантування забезпечення послуг його учасникам. 

Сільгоспкооперація ніяким чином не визначає ціллю – отримання прибутку. 

Однак завдяки групуванню, наданню дорадчих послуг, рентабельному 

веденню бізнесу, консолідації господарських процесів  використовує ефект 

масштабу і  формує цим самим прибуткову діяльність своїх учасників. 
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Концепція, що згуртувала довкола себе експертів, організаторів 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Перехід-4”, – це 

необхідність трансформувати розроблені пропозиції, напрацювання в 

інтернет-портал, який об’єднує функціонал, можливості й сильні сторони 

інтернет-магазинів, соціальних мереж, онлайн-платежів, електронних 

логістичних маршрутів. Мета, яку встановили перед собою ініціатори 

кооперативу, ‒ знайти розв’язок  ключових задач у подолані труднощів 

модернізації мікро-, малих і середніх сільськогосподарських підприємств, 

починаючи від ідеї їх формування і завершуючи рентабельним 

господарюванням. Це повинно позначитися і на подоланні труднощів в 

інших галузях економіки, формуванні середнього класу на селі, зменшенні 

безробіття, позитивно вплинути на стабілізацію інфляційних стрибків на 

макроекономічному рівні. 

Сучасна епоха ускладнила демократичні відносини вільної конкуренції 

тему якої обґрунтовано у значній мірі наукових праць. Складність полягає в 

нагнітанні боротьби між олігархічними кланами і світовими магнатами, які 

практично ведуть боротьбу за монополію, практично ставши посередниками 

між: 

‒ населенням країни, якому належать природні ресурси, згідно з 

конституційними нормами більшості країн світу, і фінансовими групами, які 

через впливи на уряди країн монополізують світові надра; 

‒ виробниками продукції і покупцями ‒ через створення великих 

торгових мереж; 

‒ особами, яким потрібні гроші, інвестиції у розвиток виробництва, і 

тими, у яких є зайві кошти, ‒ через розбудову у світі банківських мереж; 

‒ населенням і президентом, головами міст і селищ ‒ через депутатів, 

які завдяки делегуванню повноважень представляють наші інтереси в 

органах влади [338]. 

Теперішня форма суспільного ладу, згідно з  думкою соціологів, 

експертів-економістів, не лише вичерпала свою здатність адаптуватись до 
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змін, а спровокувала небезпеку тотальної різновекторної кризи. 

Сформувалися відносини, за яких нинішній уряд з утвердженими особистими 

консервативними цінностями не спроможний адаптуватись до сучасних 

інновацій, і водночас молоде покоління  (зі швидким доступом до 

інформаційних ресурсів) ніяк не бажає функціонувати в старій системі 

координат. 

Тому, згідно з вище окресленими твердженнями, суспільство 

опинилося в  невідомих досі обставинах існування. Один із безболісних 

шляхів подолання наявних економічних, екологічних, соціальних, 

організаційних криз  провідні науковці вбачають у всеосяжному поширенні в 

суспільстві кооперативної співпраці. 

Усвідомлюючи окреслені нами перешкоди діяльності сільськогос-

подарських підприємств, ініціатори інтернет-кооперативу “Перехід-4” 

обґрунтовують їх раціональне подолання шляхом створення кооперативу, 

функціонування котрого підсилюватимуть інновації у сфері цифрових 

технологій. Розглянемо існуючі проблеми та потенційні шляхи їхнього 

розв’язку: 

1.  Перешкода. Виготовлена продукція понад 90 % часу очікує 

споживача, водночас тривалість логістики займає в десятки разів менше часу.  

Шляхи подолання. Наша пропозиція окресленої проблеми полягає в 

необхідності зміни класичної покупки продуктів у торгових центрах на 

завчасне замовлення з використанням цифрових технологій із заздалегідь 

визначеною датою отримання. Сформувавши банк заявок продуктів, ми 

ліквідуємо націнку посередників і зможемо змоделювати систематичну 

логістику продуктів, інтегрувати електронні маршрути в процес доставки, 

розрахунків між виробником і кінцевим покупцем. 

2. Перешкода. Шляхом багаторазової купівлі-продажу продуктів 

відбувається значне збільшення ціни товару для кінцевого споживача у 

порівнянні з відпускною ціною виробника. 
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Шляхи подолання. Рекомендуємо змінити націнку посередника на 

оплату за вартість наданих послуг, сформувати підґрунтя для банку 

заздалегідь замовлених товарів, цим самим виключаючи факт 

неодноразового перепродажу товарів. 

3. Перешкода.  Як демонструє досвід високорозвинених країн світу, 

значна лепта в модернізації належить саме науково-технічному прогресу, 

зближенню теорії з практикою, що є відсутнє  у вітчизняній економічній 

системі. 

Шляхи подолання. Рекомендуємо створити в описаному інтернет-

магазині вкладку “Технології”, яка буде свого роду комунікативним розділом 

між бажаючими придбати й продати чи створити власний технологічний 

інноваційний продукт. Така рубрика, власне, є однією з відмінностей 

пропонованого сайту від існуючих інтернет-площадок, які у своїй більшості 

орієнтуються на купівлю і продаж товарів, але не технологій. 

4. Перешкода.  Регіональні монополії, які сьогодні є доволі поширеним 

явищем, сформувалися не тільки на природні копалини, а й на доставку, 

реалізацію кінцевому споживачу продуктів харчування з акцентом на 

мінімізацію посередників, тобто закупівлю продуктів харчування у таких же 

монопольних сільськогосподарських підприємств. Це позбавляє середній 

клас можливості розвинути власний бізнес. 

Шляхи подолання. Зарадити такій монополії ‒ одне із завдань нашого 

проекту, розв’язати яке допомагає функціонал нашого контекстного меню 

сайту “технології-інвестиції”. Виклавши власні бізнес-технології в будь якій 

сфері від виробництва до споживання, автор проекту може залучати 

інвесторів, виконавців, споживачів на засадах кооперативних відносин, 

моделюючи таким чином весь ланцюг новітнього виробничого процесу, 

залучаючи нових суб’єктів, формуючи нові робочі місця. 

5. Перешкода. Передача прав суб’єктам у представницьких органах 

влади, учасникам керівних процесів у комерційних структурах формує 

широке поле для зловживання їхніми обов’язками, правомочностями. 
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Превалювання особистих амбіцій  над потребами й нуждами тих громадян, 

яких обранець представляє сьогодні, є радше правилом, аніж винятком. 

Шляхи подолання. Інструмент колективного голосування, реалізований 

на нашому порталі, забезпечує всіх бажаючих можливістю внести 

пропозицію, обговорити її, проголосувати й прийняти колективне рішення на 

рівні жителів населеного пункту, області, країни, працівників підприємства, 

членів партійних осередків, груп друзів і студентів [338]. Генеральні 

менеджери компаній матимуть інструменти для  зацікавлення співробітників 

брати участь  у процесі творення, а не виконання наказів, формуючи з них 

майбутніх співвласників організацій. 

Цифровий формат (скрипт) обслуговуючого кооперативу ‒ співпраця 

на демократичних принципах креативних, працьовитих людей, націлених на 

утвердження модернізованої кооперації партнерства.  Критерії сучасної 

кооперації базуються на самопомочі між учасниками компанії в 

інформаційному вакуумі рентабельного  господарювання, індивідуальному 

зростанні. Згідно із Законом України “Про кооперацію”, кооператив ‒ це 

юридична особа, утворена фізичними іа/або юридичними особами, які 

добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної 

господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, 

соціальних та інших потреб на засадах самоврядування [341]. Розроблений 

механізм кооперації передбачає обопільний розвиток, під час якого споживач 

відшукає не лише виробника, товари, послуги, інвестиції, а й контрагентів 

для спільного ведення бізнесу.   

Наша модель кооперації ‒ це плацдарм для модернізації на засадах 

справедливості, свободолюбності, сердечності, соборності та софійності. 

Робота сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Перехід-4” 

зорієнтована на додавання до класичної торгівлі, яка базується на товарах і 

послугах, ще двох складових ‒ технологій та інвестицій для можливостей 

заглиблення у процес виробництва.  
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Аналогічно до того, як початкові етапи проведення земельної реформи 

апробувалися на Івано-Франківщині, спільними зусиллями на Прикарпатті 

створено умови для міських мешканців одержати органічну 

сільськогосподарську продукцію за справедливою ціною безпосередньо з 

фермерського господарства. Фермер отримує ринок збуту своєї продукції, 

заздалегідь визначений попит із вказаними термінами та побудованими 

електронними маршрутами доставки. Ще однією ціллю формування 

інтернет-порталу “Перехід-4” є забезпечення зростання прибутків його 

учасників, переважна частка яких  господарює на власних 

сільськогосподарських угіддях. Звісно ж, відповідно до Закону України “Про 

кооперацію”, Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, 

одержану різницю вкінці року між доходами і витратами члени кооперативу 

розподіляють між собою.  

Ґрунтуючись на правових нормах, окреслимо завдання  обслу-

говуючого кооперативу “Перехід-4”: 

‒ створити умови для рентабельного господарювання учасників; 

‒ дотримуватись пріоритетів розвитку мікро-, малих і середніх 

сільськогосподарських підприємств; 

‒ сформувати справедливу систему модернізації ринкових відносин, 

базуючись на цифрових технологіях. 

Участь в обслуговуючому кооперативі “Перехід-4” для тебе: 

якщо ти працюєш на землі, 

‒ продавай власну продукцію без посередників; 

‒ знайди інвестора, партнера та покупця; 

‒ їздити на ринок, щоб продати продукцію, більше не потрібно; 

‒ користуйся підтримкою членів кооперативу; 

‒ отримуй бонуси, коли продаєш і коли купуєш; 

‒ використовуй доступ до новітньої сільськогосподарської техніки, 

технології, послуг із поліпшення угідь, їхньої обробки тощо; 

‒ отримай повну фінансову незалежність; 
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якщо розвиваєш бізнес, 

‒ отримай повний доступ до бази покупців, інвесторів і потенційних 

партнерів; 

‒ знайди інвестора, партнера та однодумця для реалізації бізнес-ідей; 

‒ забезпечуй стабільний розвиток свого бізнесу (будівництво 

логістичних складів, закладів харчування, овочесховищ, елеваторів, 

придбання техніки та автотранспорту); 

‒ використай усі можливості кооперації (інформація, аналітика, 

співпраця, консультування та ін); 

якщо займаєшся наукою, 

‒ перетвори свої ідеї в бізнес-проєкти та реалізуй їх; 

‒ знайди інвестора для реалізації свого винаходу, проєкту, ноу-хау; 

якщо навчаєшся в університеті, 

‒ придумай та реалізуй свій start up; 

‒ втілюй свої геніальні ідеї в життя; 

‒ запропонуй свої послуги та отримай першу зарплату; 

‒ використай можливість навчатись у бізнесменів-практиків; 

‒ працюй, не припиняючи навчання; 

‒ створюй майбутнє своїми руками та знаннями; 

якщо отримуєш пенсію, 

‒ купуй якісні продукти харчування за цінами виробника; 

‒ займайся улюбленою справою в групі однодумців; 

‒ живи сповна (спілкуйся, будь радником, інвестуй, передавай свої 

знання, досвід та вміння наступному поколінню); 

‒ замовляй та отримуй свої покупки додому: не витрачай життя на 

черги у магазинах, займайся тим, що тобі подобається [338]. 

Слід детально обґрунтувати сервісну базу змодельованого інтернет-

порталу. Одна з особливостей розробленого нами інструмента для кооперації 

‒ доповнення існуючого  потенціалу інтернет-магазину класичних 

пропозицій від продавця можливістю сформувати базу замовлень  від 
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споживача. Сьогодні здебільшого інтернет-площадка ‒ це  пропозиція, а ми 

пробуємо створити банк замовлень, попиту продуктів і надати можливість 

виробнику побачити потреби споживачів оперативно на них відреагувати, 

тобто виконати. Тому для таких елементів виробничого процесу, як товари, 

послуги, технології, інвестиції, створено два напрями: “пропоную” і 

“замовляю”.  

Сфера товарообороту.  Вкладка “Пропоную товари” ‒ платформа, на 

якій виробники мають можливість репрезентувати власну продукцію. Який 

додатковий функціонал передбачає така сторінка? Передусім це забезпечення 

можливості репрезентувати продукцію протягом певного періоду часу, 

вказуючи самостійно його тривалість. Таке представлення доповнюється 

описом із класифікатора видів економічної діяльності, адреси перебування, 

можливої кількості реалізації товару. Потенціал для споживача:  можливість 

відсікання непотрібних товарів через вибір категорій у кошику товарів за 

категоріями, місцезнаходженням, якістю товару. Для кожної позиції товару 

передбачено можливість оцінки, подачі відгуків та пропозицій.  

Вкладка “Замовляю товари” передбачає можливість  у своєму 

зареєстрованому аккаунті споживачу вибрати продукцію і придбати  її і/або 

вибрати бажаний товар заздалегідь на певну дату в майбутньому. Вказавши 

необхідний товар, покупець може обирати варіанти пропозицій від різних  

постачальників, ураховуючи цінові та якісні критерії. Аксіома полягає в 

тому, що найбільшою цінністю для продавця (у нашому випадку це 

одночасно й виробника) є покупець ‒ кінцевий споживач. Проблема в тім, що 

сучасна система ринкових відносин не сповна розробила структуру, за якої 

виробник не тільки пропонує товари, а й має можливість бачити й знати 

потреби клієнта з миттєвою реакцією запропонувати йому необхідні товари і 

послуги. Тому наш портал і створив додаткову послугу ‒ “Замовляю”. Таким 

чином, створивши клієнтську базу, імовірні (попередні) обсяги затребуваних 

продуктів, виробник може структуризувати власне виробництво, мінімізуючи 

потенційні ризики невідомого.  
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Ще однією перепоною на шляху продажу, наприклад імпортованих 

товарів, є присутність значної кількості посередницьких ланок і, як 

результат, ‒ значна націнка. Наприклад: підприємець завозить контейнер 

одягу із Китайської Народної Республіки. Головним його покупцем є власник 

контейнера ринку “Сьомий кілометр” (офіційна назва ‒ ТОВ “Промтоварний 

ринок”) ‒ один із найбільших у Східній Європі, розташований в 

Овідіопольському районі Одеської області, у якого частину товару придбає 

власник контейнера харківського чи хмельницького ринків, які, своєю 

чергою,  перепродадуть власникам роздрібних мереж [342]. У подальшому ця 

продукція тривалий час перебуває на складах або вітринах магазинів, при 

цьому використовуючи для її продажу значну кількість продавців. Середня 

ціна транспортування одного кілограма нейлонових колготок на відстань в 

одну тисячу кілометрів становить близько 10 грн [343], кінцева націнка – 

приблизно близько 500 грн.  

Функціональний потенціал, закладений у вкладках “пропоную–

замовляю товариˮ покликаний прибрати додаткову націнку, перепродавця 

між сільськогосподарським підприємством (виробником) і кінцевим 

споживачем (покупцем). Таким чином, формуватимуться рівні умови для 

всіх реалізовувати й придбавати товари на демократичних засадах. 

Лібералізація торгівлі, мінімум націнки і тривалість простоювання 

продукції формують, з одного боку, комфортний клімат для розширеного 

відтворення, однак з іншого –  потребують інвестиційних вливань у ці 

виробничі процеси. Кредитні відносини у вітчизняній економіці тривалий час 

не працюють у зв’язку з надто високою відсотковою ставкою. Виходячи з 

цього, ми розробили механізм співпраці дрібних сільськогосподарських 

підприємств–виробників продукції та інвесторів. Для цього виробник 

повинен на власній сторінці сайта обґрунтувати потребу в інвестиційних 

ресурсах, розмістивши бізнес-проект з роз’ясненою аналітично вигодою для 

інвестора. На наше переконання, доволі соціальним і водночас економічно-

ефективним повинен стати бізнес-проект співпраці (кооперації) міських 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
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споживачів та сільських виробників, у якому міщани інвестуватимуть власні 

ресурси у вирощування органічних овочів, фруктів, м’ясно-молочної  

продукції і всіх забезпечувальних інфраструктурних складових ланцюжка 

виробництво–споживання. Вірніше, вкладники грошей матимуть можливість 

фінансувати виробництво продукції, котру й споживатимуть у майбутньому, 

формуючи самі собі продовольчу безпеку.  

Сфера послуг. Вкладка “Пропоную послугиˮ. Відповідно до 

підвищення цін на продукцію під час її систематичного перекупу зростає і 

вартість послуг, зокрема, під час операцій її переробки. Уявімо, що власник 

агропідприємства, витративши фінансові, матеріальні, земельні ресурси, 

сформував команду, однодумців і вирощує зернові культури: 

– затративши близько 2500 грн на вирощування 1 т пшениці, восени він 

змушений продати її власнику елеватора, який також повинен залучити й 

заморозити значні кредитні ресурси для придбання і зберігання зерна 

протягом року; 

– користуючись своєю монопольною, безальтернативною власністю і 

бажанням отримати максимальний прибуток, власники елеваторів, 

зернотрейдери змушують агропідприємства продавати зерно за цінами в 

межах собівартості, позбавляючи їх подальшого розвитку; 

– аналогічно роблять наступні переробники, купляючи й продаючи 

млини й комбікормові заводи, пекарні й свинокомплекси, м’ясокомбінати й 

торгові мережі;  

– інакше кажучи, одну тонну зерна, яку селянин продає близько 3000–

3500 грн, елеватор  реалізовує за 4 000 грн, 1 т комбікорму за 5 000 грн, 

100 кг свинини, яку вирощують на свинокомплексі з 1 т зерна за 8 000 грн, 

м’ясокомбінат – перероблене м’ясо – за 10 000 грн, а покупці купляють його 

в магазинах за 12 000 грн [338].  

Однак коли ці ж самі підприємства не купуватимуть сировину, а 

продаватимуть готову продукцію та надаватимуть послуги з її переробки, то 

ми одержимо зовсім іншу цінову ситуацію. Отже, купуючи й продаючи 
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зерно, націнка елеватора на 1 т складає 500 грн, тоді як собівартість очистки 

й сушки зерна відповідно 100 і 200 грн за 1 т, а зберігання 1 т зерна – 60 грн. 

Послуги комбікормового заводу з переробки зерна в комбікорм складають 

500 грн, а націнка – 1 000 грн. Послуги з переробки 1 кг свинини – 1 грн, 

націнка – 20 грн. Замінити ланцюг перепродаж між переробниками на 

ланцюг послуг ‒ фундаментальне завдання  сторінки “Пропоную послуги”. 

Додаткову зручність виробникам надають можливості пропонувати свої 

послуги, вказуючи категорію, територію їх надання, вартість, день року й 

часові проміжки в годинах і хвилинах [338]. 

Вкладка “Замовляю послугиˮ. Ліквідацію монопольних цін у сучасній 

системі послуг ми вбачаємо виключно шляхом формування банку замовників 

послуг. Отже, виникає протидія, конкурентна боротьба за надання послуг, 

яка породить зниження вартості самих товарів, продуктів для придбання 

кінцевим споживачем. 

Розділ “Інвестиціїˮ. Одним із найважливіших загальновідомих 

макроекономічних  чинників стабільної економіки є частка (величина 

прошарка) середнього класу. В Україні у 90-х рр. кількість акціонерів 

становила майже 15 млн осіб, проте більшість із них не стали реальними 

співвласниками, залишаючись суто формальними власниками [344]. Для 

прикладу, у Канаді – близько 20 % жителів країни володіють 70 % капіталу. 

Кількість акціонерів у США наприкінці 90-х років (майже 45 %) були 

учасниками фондового ринку, а вартість їхніх акцій перевищила 13 трлн дол. 

[344]. Деякі європейські держави демонструють ще більш успішні цифри в 

цьому напрямі. У Швейцарії, утримувачем акцій є кожен другий житель 

країни [344]. Факт рівномірного розподілу майна серед жителів країни є 

свідченням їхнього безпосереднього ставлення, участі до економічних 

процесів розвитку, ознак здорової конкуренції, потенціалу залучення власних 

інтелектуальних компетентностей. Як наслідок, ці держави демонструють 

найвищі рівні ВВП на душу населення, демократичні засади розвитку 

економіки на принципах здорової конкуренції, відсутність значної 



368 
 

 
 

корумпованості в законодавчій, виконавчій та судовій гілках влади, 

економічній системі. У країнах Європейського союзу практично третина 

жителів – співвласники компаній. Водночас державам з авторитарним 

режимом притаманні низький рівень ВВП на душу населення, висока 

корумпованість, значна частка жителів, які перебувають за межею бідності.  

Згідно з державною службою статистики України за 2018 р., 33,9 % 

громадян України живуть за межею бідності, а 5 % населення володіє 95 % 

майна країни [345]. Переважна частка провідних аналітиків одностайні в 

думці, що сталий економічний розвиток повинен базуватись на інтеграції 

значної частки суспільства у кооперативних відносинах. Сьогодні у 

провідних економічно-розвинених країнах Західної Європи частка 

виготовлених товарів акціонерними товариствами переважає 60 %. Без 

сумніву, залучення до виробничого процесу цілком прийнятна у 

пропонованій формі: акумулювання фінансових, інноваційних, розумових 

ресурсів, інфраструктурних об’єктів як забезпечувальних складових 

виробничого процесу й співпраця фізичних, юридичних осіб, які здатні і/або 

потребують цих ресурсів для запуску й провадження виробництва, надання 

послуг.  

Ось чому інструмент, який  ми запропонували у вигляді інтернет-

порталу, містить потенціал українського суспільства до кооперативних 

відносин, соборності, формування спільної справи за прямої участі у 

плануванні, організації та контролі господарських процесів на підприємстві. 

Аналогічно до того, як відбувається робота на вкладках “пропонуюˮ і 

“замовляюˮ товари і послуги, репрезентовано вкладку для інвестиційних 

ресурсів, яка буде точкою комунікації між бажаючими отримати дивіденди 

від інвестицій та суб’єктами – власниками сільськогосподарських 

підприємств, що потребують фінансових вливань із заздалегідь 

декларованою часткою відсотків від результатів праці. Згідно з нашими 

розробками, кінцеві споживачі, виробники товарів і послуг мають 

згуртуватись у спільні організаційно-правові форми господарювання на 
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кшталт об’єднання  в соціальних мережах, у яких прийнятними будуть попит 

і пропозиція щодо можливих для реалізації товарів і послуг,  фінансових 

ресурсів з метою їх майбутнього споживання. Конкретно кажучи, в 

особистому кабінеті учасник кооперативу може на власний розрахунковий 

рахунок внести кошти й вибрати проект, куди саме їх залучити, або ж 

очікувати попиту з нових бізнес-проектів  для залучення  виставлених  

інвестиційних ресурсів, вибираючи при цьому умови залучення: термін, 

напрям використання, обсяг, інші бажані умови. 

Вкладка технології. Усталеним вважається побудова ціннісних 

орієнтирів розвитку українського суспільства на засадах софійності, тобто 

мудрості. Безперечно, що духовний, політичний, економічний вектори 

розвитку неможливі без виваженого науково-технічного підходу.  Сьогодні 

без імплементації власних чи іноземних інноваційних розробок складно 

вітчизняним комерційним структурам модернізуватись у жорсткому 

конкурентному середовищі. Тому ми вбачаємо обов’язковим елементом 

модернізації сільськогосподарських підприємств для активізації системних 

циклів  виробничих процесів в Україні на одному рівні із презентацією 

товарів, послуг, інвестицій долучити технології. 

Вкладка колективного управління. Під час придбання продукції, послуг 

слід надати обом сторонам (обов’язково кінцевому споживачу) змогу 

залишити відгук, оцінку товару: ціни, якості, сервісу, формуючи при цьому 

загальну думку. Виходячи із цього, в розробленій моделі окреме місце 

відведено для вкладки “обговорюємо і голосуємоˮ. Важливим є результат 

консолідованого голосування, прийняття колегіального рішення з 

можливістю робити все дистанційно. Будь-який член кооперативу зможе 

запропонувати, поділитися враженнями, виставити відеотрансляцію 

використання придбаного товару в робочому процесі тощо. Програма в 

результаті голосування за будь-який товар, проект чи послугу покаже 

відповідну суспільну оцінку й ранжування об’єкта посеред відповідної 

категорії. Такий механізм дасть змогу визначатись  у колективних рішеннях 
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суспільству в різний спосіб. Це є своєрідні віртуальні загальні збори, які, на 

наш погляд, сприятимуть закінченню багатовікової епохи – ери делегування 

повноважень, яка повністю вичерпала свій ресурс і стала сьогодні джерелом 

світового хаосу, корупції, фінансових махінацій, війн і яка веде нас до 

глобальної економічної кризи, наслідки якої важко передбачити [338]. Реалії 

сьогодення такі, що делеговані виборцями повноваження не завжди 

правильно застосовувані, а обов’язки не виконуються сповна. На превеликий 

жаль, вітчизняна політична структура, вертикаль, враховуючи навіть 

принципи децентралізації, не позбавлена сьогодні таких аморальних 

поступків, як підкуп, обман, пригнічення одних суб’єктів іншими. Такі 

усталені й загальноприйняті суспільством цінності, як софійність, справед-

ливість, сердечність (за Г. Сковородою), соборність, на яких можна й 

потрібно розвивати суспільний лад, часто замінюються зрадою, заздрістю, 

користолюбством. Причому, якщо перша частина моральних якостей 

характеру притаманна абсолютній більшості нашої молоді і людям, які  

пов’язані з виробничими видами діяльності, то друга ‒ масово заражає 

обранців торгівлі, власників банків, високопоставлених чиновників судів, 

прокуратури, поліції, виконавчих органів влади [338]. Дедалі частіше 

помічаємо збільшення кількості суб’єктів, охочих перепродавати, управляти, 

іншими словами, одержувати пасивні доходи, жити з отримуваних відсотків, 

тобто за рахунок когось. Престижними вважаються професії менеджера, мар-

кетолога, юриста та інші, які в кінцевому підсумку нагнітають пасивні 

доходи (“життя за чужий рахунокˮ), і потенційно це може обернутися, 

вірніше, вже обернулося, деградацією для робітничих професій, нації 

загалом. 

Спробуймо спрогнозувати можливі шляхи виходу із сьогоднішньої, або 

ще глибшої майбутньої вітчизняної суспільної деградації та використання 

розробленого нами механізму зростання. 

Демократизація конкурентних ринкових відносин. Трансформації в 

площині торгівлі покликані за перші 2–3 роки спрямувати у виробничу сферу 
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питомі власні інвестиційні ресурси українців, покращуючи водночас їхню 

купівельну спроможність як споживачів та учасників виробничого процесу 

кооперативу. 

Для цього обов’язковим є виконання таких завдань: 

1. Формування банку даних кінцевих споживачів, що сприятиме 

виробнику попри деклароване кодексом право на працю впроваджувати його 

на практиці. Такий потенціал повинен через певний стан трансформувати 

вітчизняну економіку з імпортозалежної на самодостатню з подальшим 

нарощування експорту товарів. 

2. Забезпечення працівників сільського господарства, кадрового 

потенціалу діючих і майбутніх агропідприємств необхідними інфра-

структурними складовими для виробничих процесів на засадах модернізації з 

різних диверсифікованих напрямів: овочівництва, скотарства, птахівництва, 

вівчарства, сільського зеленого туризму. 

3. Завершення циклу кооперації, базуючись на цифрових технологіях, 

його деталізація, теоретичне обґрунтування й утвердження. Це  повинно 

збагатити виробника-власника-господаря і водночас забезпечити органічною 

продукцією споживача. Такий результат повинен передбачити консолідацію 

довкола виробничого процесу, починаючи від підготовки ґрунту для 

закладеного в нього насіння до доставки екологічних продуктів, усуваючи 

посередників: стати співвласниками або користувачами послуг із сушіння, 

зберігання (елеватора), утворення комбікорму, під рощення птиці чи/або сви-

нини, ВРХ, вівчарства, створення кисломолочної продукції. Діяльність на 

засадах давальницької сировини є обов’язковим механізмом для зростання 

рентабельності господарства. 

4. Створення додаткових можливостей долучення до процесів 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах представників дорадчих 

служб, профільних інститутів, університетів та вигідної кооперації. У вкладці 

“Технологіїˮ створено умови для презентування  викладачами, 

винахідниками, студентами своїх бізнес-планів, інших розробок та 
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практичного їх втілення у виробничі процеси. Користуючись функціями 

“замовляю-пропонуюˮ, менеджер, як споживач технологій, може 

відображати запити щодо необхідних йому інновацій, надаючи цим самим 

потенційну додаткову зайнятість (вигоду) для затребуваної розробником 

технології. 

5. Виключно переведення науки на комерційно-конкурентну основу 

надасть поштовх для модернізації процесів у сільськогосподарських 

підприємствах, у тому числі мікро-, дрібних і середніх фермерських 

господарствах, зростання продуктивності кадрового складу компаній виведе 

товари і послуги на новий виток якості. Однією із ключових процедур у 

цьому є долучення вітчизняної молоді (студентів ЗВО, коледжів, училищ) до 

впровадження набутих у процесі навчання знань, умінь і компетентностей.  

6. Розширення можливості для самореалізації громадян завдяки 

поєднанню цифрових технологій з виробничими процесами на під-

приємствах. Пропонована модель має багато векторів, призначень, одне із 

них – самореалізація громадян шляхом презентації власних бізнес-ідей для їх 

утілення за рахунок кооперації з виробником, інвестором, іншими 

необхідними гвинтиками механізму суспільного розвитку й власного 

самоствердження. Саме цей елемент сьогодні є шоковим трендом у цифровій 

індустрії Литви. Саме те, що тамтешнім резидентам дається можливість 

миттєво, дистанційно, демократично представити власні розробки  для 

соціально-економічного розвитку суспільства з можливістю отримати від 

цього дивіденди, мотивує литовців повертатися з-за кордону з потенціалом 

займатись улюбленою справою, отримувати гідне фінансове забезпечення  

(хоч і в цифровій площині)  на своїй батьківщині. 

7. У вкладці “інвестиціїˮ презентувати зручний функціонал для 

консолідації суспільства довкола процесу виробництва продукції, виконання 

робіт, надання послуг. Селяни, міщани, юридичні особи, використовуючи, 

змодельований інструмент, повинні повністю усунути посередника з ланцюга 
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виробник–споживач шляхом заміни його колишніх націнок на оплату праці 

за надані послуги з кількаразовим здешевленням. 

8. Забезпечення для селян механізмів рентабельної зайнятості з метою 

збереження сільсько-селянського укладу, потенціалу, традицій, звичаїв, 

історичних цінностей. 

9. Упровадження програми на практиці для зростання місцевого і 

центрального бюджету через легалізацію бізнесу, збільшення сплачених 

податків, інших обов’язкових платежів. Ліберальна співпраця на засадах 

кооперації покликана витіснити корупцію із системи протистояння кланів, 

груп у соціумі. 

10. Прийняття колегіальних рішень через тандем принципу софійності 

та досягнень сучасних цифрових технологій. Таким шляхом повинні 

проходити більшість процесів – від вирішення напрямів залучення коштів до 

обрання, делегування повноважень та звільнення слуг народу [338]. 

Фізичне переміщення товарів – обов’язкова  риса будь якої економіки.  

Диференціація виробників сільськогосподарської продукції та їх 

споживачів формує потребу транспортної детермінанти у функціонуванні 

кооперативу. Побудова раціональних модернізованих логістичних маршрутів 

передбачає наявність таких компонентів: складських і термінальних площ, 

пунктів відправлення і розподілу та, звісно, виробників і споживачів.  

Логістика в даному механізмі модернізації кооперативних відносин 

виконує важливу функцію щодо переміщення товарів. При цьому 

використовується  ефективна схема руху з консолідацією товарів у вузлах на 

сільських територіях і в містах. Передусім товари виробників певного району 

(1) концентрується в сільському, міському та відповідно районних вузлах (2). 

Потім великі партії постачають на центральний, головний кооперативний 

вузол в області (3), де після певних процедур контролю і комплектування 

стосовно замовлень формують у партії для доставки у вузли розподілу (4), 

якими будуть сільські і міські магазини [338]. Після цього замовлені про-

дукти будуть швидко доставлені кінцевим споживачам (5) (див. рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Схема транспортування продукції  

за моделлю “Пісковий годинникˮ 

Джерело: сформовано автором на основі [338]. 

 
Ефективне функціонування такої логістики формується завдяки 

налаштованому програмному забезпеченні, яке, отримуючи інформацію з 

електронних заявок покупців виконує необхідні логістичні операції. В той 

час коли сайт є інструментом для акумулювання інформації та комунікації, 

транспортні засоби виконують концепцію електронних торгових доріжок. 

Пропонується на інтернет-сайті сформувати чотири категорії, які б при 

взаємодії надали імпульсу для для організації успішного й повноцінного 

виробничого циклу в аграрному секторі економіки: замовлення й реалізація 

технологій, інвестицій, товарів та послуг.  Механізм модернізації діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як пілотна модель такої 

взаємодії зображено на рис. 5.15.  
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Рис. 5.15. Механізм модернізації діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

 

Інвестиції 

Ресурси 

Технології 
 

Товари, послуги 
 

Попит Пропозиція 

Цифрові технологій Кооперативні відносини 

Он-лайн доступ до інформації 

Виключення посередників 

Безпосередня комунікація виробника й споживача 
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‒ зменшення собівартості виробництва продукції 

‒ зростання частки органічної продукції 

‒ зменшення ціни товару 

‒ зменшення терміну реалізації продукції 

‒ забезпечення потреб споживачів 

Складнощі: 

‒ зміни мислення виробників і споживачів у необхідності 

впровадження механізму 

‒ залучення інвестиційних ресурсів для впровадження механізму 

‒ формування бази бізнес-планів за кожним напрямом діяльності 

‒ організації та практичного застосування механізму з огляду на великі 

масштаби проекту  
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Даний інтернет-сайт повинен функціонувати як зв’язкова ланка (без 

посередників) між сторонами, котрі: 

‒ мають бажання одержати продукцію, та тими, хто хоче її виробити; 

‒ мають бажання надати послуги, та тими, хто прагне їх отримати; 

‒ прагне інвестувати власні ресурси та тими, хто потребує таких 

вкладень; 

‒ потенційно можуть розробити, підготувати, надати інноваційні ноу-

хау та тими, хто прагне впровадити ці нововведення на практиці. 

Пропонований механізм модернізації кооперативних відносин серед 

поставлених завдань повинен залучати дрібних, малих, середніх виробників 

та споживачів агропродукції до співпраці шляхом об’єднання їх у юридичні 

особи ‒ сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи як таку 

організаційно-правову форму господарювання, котра допомагає 

розширювати обізнаність, можливості, потенціал та  покращувати соціально-

економічний розвиток укладу господарств населення та 

сільськогосподарських підприємств. 

 

  

Висновки до розділу 5 

 

Розгляд напрямів подальшого розвитку модернізації 

сільськогосподарських підприємств уможливив такі висновки: 

1. Безперервний потік інформації в модернізаційному суспільстві, 

швидкість зміни зовнішнього середовища потребують новітніх підходів до 

управління персоналом підприємства, які базуються на динамічному, 

постійному й системному навчанні та адаптації. Спостерігається руйнація 

стереотипів керівництва, що потребує трансформації звичного підходу 

управління персоналом підприємства в напрямі ринкового навчально-

мотиваційного підходу та оновлення його з врахуванням поглядів нових 

поколінь. Впровадження у кадрове забезпечення сильних сторін, переваг 



377 
 

 
 

таких концепцій як менеджмент персоналу, тайм-менеджмент, KPI, SMART в 

умовах поточного швидкого старіння теоретичних знань, визначатиме 

орієнтир керівництва підприємства на майбутнє. 

2. В дослідженні обґрунтовано низку пропозицій щодо підвищення 

мотивації персоналу, становлення комфортного клімату в колективі такої 

концепції управління як “тактика доружчень”. Децентралізація прав, 

обов’язків та відповідальності, як детермінантів владних повноважень, 

супроводжується передачею їх часток виробничому персоналу, формуючи 

мотивацію до спільної реалізації стратегії підприємства. 

3. Потреба в імплементації та комерціалізації нововведень з 

одночасним підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних 

агровиробників сформували ряд викликів для сільськогосподарських 

підприємств  у  напрямі   модернізації   менеджменту  інноваційних  

процесів. 

4. Створення системи інноваційного маркетингу передбачає залучення 

в процес діяльності новітніх сільськогосподарських кластерів суб’єктів на 

трьох рівнях: державних установ, сільськогосподарських підприємств, 

науково-дослідних організацій. Їхня співпраця передбачає сіткову взаємодію, 

сформовану на основі провайдингу – добровільної співпраці професіоналів 

інноваційного бізнесу, наукових кадрів з метою впровадження колективних 

інноваційних проектів задля практичної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників. 

5. Обґрунтовано шлях оновлення інвестиційної атракційності 

сільськогосподарських підприємств та цілі їх досягнення, зокрема: 

трансформація   структури   менеджменту,  перебудова  активів, 

удосконалення структури майнового фонду, осучаснення технологій 

виробництва та сервісу. 

6. Враховуючи обґрунтовані перепони на шляху функціонування 

дрібних, малих та середніх сільськогосподарських підприємств, окреслено 

шляхи їх подолання через поєднання кооперативних відносин і цифрових 
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технологій, що в результаті повинно надати імпульсу інформаційному 

поширенню та доступності інноваційних нововведень, підвищенню якості 

виготовлюваної продукції, збільшенню рентабельності, покращенню 

соціальної відповідальності. 

7. Обґрунтовано соціально-економічний механізм модернізації 

сільськогосподарських підприємств, базуючись на взаємодії цифрових 

технологій та кооперативних відносин, який у системному вигляді 

спрямований  на мінімізацію посередницьких ланок між виробником і 

споживачем, сприяє подоланню інформаційного, фінансового, збутового 

вакууму у виробничих і логістичних процесах завдяки конструкту для 

додаткової можливості замовити (запропонувати) необхідні ресурси (товари, 

послуги, технології, інвестиції), а його інструмент є зв’язковим елементом 

між початковою і кінцевою ланкою у відносинах виробник-споживач. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі здійснених у дисертаційному дослідженні теоретико-

методологічних узагальнень внесено пропозиції щодо модернізації 

сільськогосподарських підприємств. 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. 
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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. 

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 господарськими 

товариствами. 

5. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади процесу модернізації 

сільськогосподарських підприємств у частині формування комплексу 

взаємопов’язаних методологічних підсистем: соціального розвитку, 

економіко-правового поля, концепцій, допоміжних факторів, науково-

прикладних підходів модернізації. Розкриття зазначених складових дало 

змогу розширити можливості для системного аналізу поточного стану й 
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визначення напрямів подальшої модернізації сільськогосподарських 

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. 
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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 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, 
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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 модернізаційного 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 %, використання енергетичних потужностей 

зменшиться на 8,2 %, внесення мінеральних добрив підвищиться на 23,6 %, 

капітальні інвестиції зростуть на 24,4 %. У результаті очікується зростання 

вартості продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 р. на 

одиницю площі угідь на 18,3 %. Результати розрахунків демонструють 

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, етапи імплементації 

кадрового забезпечення. Концептуальні засади розроблено з огляду на 

особливості оновлення кадрового забезпечення, потребу в зміцненні 

адміністративних важелів впливу на кадрову компоненту, зростання 
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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 
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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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Додаток А 

Візуалізація підсумків розгляду Polinomial regression у закладці All effects 

.  

Джерело: сформовано на основі використання програмного 

забезпечення STATISTICA 12. 
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Додаток   

Динаміка зміни площ наявних сільськогосподарських угідь за період 2000-2017 рр., тис. га 

 

 

Джерело: сформовано на основі даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [38] 

12 

17 

22 

27 

32 

37 

42 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

м
л

н
. 
г
а

 

Роки 

Франція Німеччина Італія Польща Іспанія Україна 

  

4
1

8
 



420 
 

 
 

Додаток В 

Динаміка зміни вартості валової продукції сільського господарства за період 2000-2017 рр., млн. дол. США 

 

Джерело: сформовано на основі даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [49].  
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Додаток Г  

Динаміка зміни валового збору насіння соняшнику, за період 2000-2017 рр., тис. т 

 

Джерело: сформовано на основі даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [50]. 
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Додаток Д 

Динаміка зміни поголів’я ВРХ за період 2000-2017 рр., голів 

 

Джерело: сформовано на основі даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [62]. 
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Додаток Е 

Динаміка зміни чисельності сільськогосподарських тракторів за період 2001-2008 рр., тис. шт. 

 

Джерело: сформовано на основі даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [73].  
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Додаток Ж 

Динаміка зміни обсягу внесених добрив за період 1990-2002 рр., тис. т 

 

 

Джерело: сформовано на основі даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [76]. 
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Додаток И 

Динаміка зміни площ угідь, під органічними сільськогосподарськими культурами за період 2004-2017 рр., тис. 

га 

 

Джерело: сформовано на основі даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [82]. 
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Додаток К 

Інвестування в сільське, лісове, рибне господарство геренальним урядом за період 2001-2017 рр., тис. дол. США 

 
 

Джерело: сформовано на основі даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). 
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3. Вишиванюк М. В., Брус В. Х., Баланюк І. Ф., Матковський П. Є. 

Моніторинг земель сільськогосподарського призначення. Сталий розвиток 

економіки. 2011. № 5. С. 3–7 (0,79 д.а.). Особистий внесок автора (0,3 д.а.): 

запропоновано покрокову інструкцію моніторингу сільськогосподарських 

угідь у вигляді дерева цілей. 

4. Твердохліб В. В., Матковський П. Є. Вплив зовнішнього і 

внутрішнього середовища на розвиток аграрного підприємництва. Науковий 

вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. Т. 13. № 1 

(47). Частина 2. 2011. С. 75–80 (0,52 д.а.). Особистий внесок автора (0,19 

д.а.): обґрунтовано фактори впливу зовнішнього середовища на 

модернізацію розвитку сільськогосподарських підприємств. 

5. Матковський П. Є. Основи інституціональної модернізації аграрного 

сектора економіки. Аграрна економіка. 2012. Т. 5. № 1-2. С. 65–72 (0,75 д.а.). 

6. Матковський П. Є. Модернізація економіки України: витоки, 

сутність, очікувані результати. Сталий розвиток економіки. 2012. № 2. 

С. 170–173. (0,71 д.а.). 

7. Шеленко Д. І. Жук О. І., Матковський П. Є. Завдання та функції 

внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. Актуальні проблеми 
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розвитку економіки регіону. 2012. Вип. 8. Т. 2. С. 202–207 (0,52 д.а.). 

Особистий внесок автора (0,18 д.а.): досліджено функціональну структуру 

внутрішньогосподарського контролю на підприємствах.  

8. Матковський П. Є., Гловацька В. В., Шеленко Д. І. Шляхи 

диверсифікації діяльності аграрних підприємств регіону. Інноваційна 

економіка. 2012. № 7. С. 128–131 (0,28 д.а.) Особистий внесок автора 

(0,11 д.а.): визначено концептуальні підходи диверсифікації діяльності 

сільськогосподарських підприємств Івано-Франківського Прикарпаття. 

9. Гловацька В. В., Матковський П. Є., Шеленко Д. І. Потенційні 

можливості розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні. 

Інноваційна економіка. 2012. № 10. С. 162–166 (0,35 д.а.). Особистий внесок 

автора (0,12 д.а.): обґрунтовано потенціал диверсифікації основної 

діяльності особистих селянських господарств та сільськогосподарських 

підприємств в напрямі розвитку сільського зеленого туризму. 

10. Калуцький І. Ф., Матковський П. Є. Модернізація аграрних 

підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 15–18 (0,44 д.а.). 

Особистий внесок автора (0,19 д.а.): обґрунтовано базові фактори 

модернізації аграрних підприємств на основі запозичених інновацій та 

адаптації їх до вітчизняних інституційних елементів. 

11. Матковський П. Є., Гловацька В. В. Модернізація кооперації в 

аграрному секторі економіки. Науковий вісник Ужгородського університету. 

Серія ‟Економікаˮ. 2013. Випуск 2 (39). С. 214–216 (0,32 д.а.). Особистий 

внесок автора (0,16 д.а.): визначено переваги консолідації дрібних, малих та 

середніх сільськогосподарських виробників на засадах кооперації, виходячи з 

інституціональних засад, ефекту масштабу. 

12. Матковський П. Є. Теоретичні основи моделі обліку лізингових 

операцій. Інноваційна економіка. 2015. № 4. [59]. С. 279–282 (0,47 д.а.). 

13. Гловацька В. В., Матковський П. Є. Особливості обліку витрат 

господарств сільського зеленого туризму. Актуальні проблеми розвитку 

економіки регіону. 2015. Вип. 11. С. 137-140 (0,35 д.а.). Особистий внесок 

автора (0,16 д.а.): визначено напрями розширення діяльності 
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сільськогосподарських підприємств на Прикарпатті, використовуючи 

надання послуг сільського зеленого туризму. 

14. Матковський. П. Є. Особливості методів статистичного контролю 

на підприємствах. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. 

2015. Вип. 11. С. 320–323 (0,46 д.а.). 

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

забезпечення системності диверсифікації діяльності аграрних підприємств. 

Інноваційна економіка. 2015. № 2 [57]. С. 82–85 (0,28 д.а.). Особистий внесок 

автора (0,09 д.а.): визначені шляхи системної імплементації модернізації у 

сільськогосподарських підприємствах. 

16. Матковський П. Є., Баланюк І. Ф. Сучасний стан та модернізація 

інфраструктури сільських територій. Сталий розвиток економіки. 2017. № 2. 

С. 150–155 (0,42 д.а.). Особистий внесок автора (0,16 д.а.): розкрито 

модернізацію інфраструктури сільських територій як концепцію соціального 

розвитку сільськогосподарських підприємств. 

17. Сас Л. С., Матковський П. Є., Шеленко Д. І. Фактори впливу на 

процес  технологічного оновлення сільськогосподарських підприємств в 

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

(0,54 д.а.). Особистий внесок автора (0,19 д.а.): удосконалено розвиток 

модернізації інноваційних технологій на сільськогосподарських 

підприємствах різних організаційно-правових форм з використанням 

системного підходу. 

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

нормування внутрішнього контролю на сільськогосподарських 

підприємствах. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. 

2017. Вип. XІІ. C. 101–104 (0,62 д.а.). Особистий внесок автора (0,22 д.а.): 

обґрунтовано процеси модернізації управління сільськогосподарськими 

підприємствами, використовуючи переваги контролінгу. 

19. Шеленко Д. І, Сас Л. С., Матковський П. Є. Особливості технології 

оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм 

в умовах різноукладності виробництва на селі. Економічний дискурс. 2017. 
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Вип. 4. С. 99–109 (0,96 д.а.). Особистий внесок автора (0,31 д.а.): 

досліджено специфіку модернізації сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів на основі залучення цифрових технологій. 

20. Матковський П. Є. Методологія і методика дослідження 

модернізації сільськогосподарських підприємств. Вісник Одеського 

національного університету. Серія: Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 11. С. 132–

136 (0,65 д.а.). 

21. Матковський П. Є. Методика визначення рівня і темпів модернізації 

сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство. 2018. 

Вип. 14. С. 467–472. (0,67 д.а.). 

22. Матковський П. Є. Методика визначення ефективності модернізації 

сільськогосподарських підприємств. Причорноморські економічні студії. 

2018. № 25. С. 90–93 (0,54 д.а.). 

23. Матковський П. Є. Напрями, форми та сфери прояву модернізації 

сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки 

регіону. 2018. Вип. 8. Т. 2. С. 45-49 (0,49 д.а.). 

24. Матковський П. Є. Організаційно-правові форми 

сільськогосподарських підприємств: переваги та недоліки в умовах 

модернізації економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. № 38. Ч. 1. 

С. 119–124 (0,61 д.а.). 

25. Матковський П. Є., Сас Л. С. Роль та місце державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств в умовах технологічного оновлення 

виробництва та модернізації економіки. Вісник Прикарпатського 

університету. Серія “Економікаˮ. 2019. Вип. 14. С. 86–91 (0,85 д.а.). 

Особистий внесок автора (0,45 д.а.): проаналізовано видатки генерального 

бюджету на підтримку сільськогосподарських товаровиробників у провідних 

економічно-розвинених держав Європейського Союзу та запропоновано 

імплементувати ключові модернізаційні напрями для підтримки вітчизняних 

агропідприємств. 

26. Сас Л. С., Матковський П. Є. Бюджетна підтримка технологічного 

оновлення виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських 
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підприємств. Інноваційна економіка. 2019. № 5–6. С. 199–206 (0,74 д.а.). 

Особистий внесок автора (0,30 д.а.): критично проаналізовано бюджетні 

цільові програми, зорієнтовані на підтримку модернізації 

сільськогосподарських підприємств. 

27. Сас Л. С., Матковський П. Є. Нормативне регулювання напрямів 

фінансової підтримки технологічного оновлення виробництва та модернізації 

діяльності сільськогосподарських підприємств. Актуальні проблеми 

розвитку економіки регіону. 2019. Вип. 15. Ч. 2. С. 8–14 (0,74 д.а.). 

Особистий внесок автора (0,22 д.а.): обґрунтовано модернізацію урядової 

інвестиційної підтримки на модернізацію інноваційної складової 

сільськогосподарських підприємств. 

28. Матковський П. Є., Сас Л. С. Модернізація інституційного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств в умовах їх технологічного 

оновлення. Інфраструктура ринку. 2019. № 37. С. 335-339 (0,45 д.а.). 

Особистий внесок автора (0,25 д.а.): розглянуто напрями модернізації 

інституційного середовища, в якому діють сільськогосподарські 

підприємства України. 

29. Сас Л. С., Матковський П. Є. Державне програмне забезпечення 

технологічного оновлення виробництва та модернізації діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Вісник Одеського національного 

університету. Серія “Економікаˮ. 2019. Вип. 6 (79). Т. 24. С. 66-71 (0,59). 

Особистий внесок автора (0,24 д.а.): проаналізовано державні цільові 

програми розвитку аграрного сектора економіки, зорієнтовані на 

модернізацію сільськогосподарських підприємств. 

Статті в наукових іноземних виданнях: 

30. Matkovskyi P. Increasing the investment attractiveness of agricultural 

enterprises in the context of the economy modernization. European Journal of 

Economics and Management. 2019. Vol. 5, Issue 3. р. 28–34 (0,94 д.а.).  

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

сільськогосподарських підприємств в умовах модернізації економіки. 

European Journal of Economics and Management. 2019. Vol. 5, Issue 2. р. 79–85 
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(0,96 д.а.). Особистий внесок (0,34 д.а.): Проаналізовано ключові напрями 

інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств як елемент їх 

осучаснення. 

32. Sas L., Shelenko D., Matkovskyi P., Balaniuk I. Innowacyjne 

technologie modernizacji produkcji w przedsiębiorstwach rolnych w Ukrainie. 

International Independent Scientific Journal. 2019. № 7. р. 7–11 (0,54 д.а.). 

Особистий внесок автора (0,15 д.а.): досліджено вплив сучасних інновацій на 

активізацію модернізаційних процесів у сільськогосподарських 

підприємствах. 

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

mechanism of innovative development of agricultural enterprises and farming 

economies of Ukraine. Sciences of Europen (Praha, Czech Republic). 2019. 

Vol. 2, No. 43. р. 13–20 (0,78 д.а.). Особистий внесок автора (0,24 д.а.): 

досліджено методи адаптації механізму інноваційного розвитку 

сільськогосподарських підприємств іноземних держав до імплементації у 

процесах господарювання вітчизняних суб’єктів в аграрної сфери. 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях: 

34. Матковський П. Є. Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту 

на підприємствах. Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи 

розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 

24 травня 2010 р.). м. Івано-Франківськ: Фоліант, 2010 р. С. 136-138 

(0,15 д.а.). 

35. Матковський П. Є., Дуляба І. І. Особливості розрахунків з бюджетом 

за податками й платежами. Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах 

глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 26-

27 квітня 2012 р.). м. Тернопіль, Крок, 2012. С. 292–294 (0,22 д.а.). 

Особистий внесок автора: окреслено специфіку оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників у країнах Європейського Союзу як 

напрямок їх модернізації (0,11 д.а.) 

36. Матковський П. Є. Екологізація аграрного сектора економіки як 

складова його модернізації. Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах 
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інформатизації та глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2013 р.). м. Тернопіль: 

Крок, 2013. С. 163–164 с (0,19 д.а.). 

37. Матковський П. Є., Мартинович Г. В. Бухгалтерський облік і 

внутрішній контроль операцій з експлуатації та вибуття основних засобів. 

Розвиток національної економіки: методологія та практика: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2014 р.). 

м. Тернопіль: Крок, 2014. С. 193–195 (0,21 д.а.). Особистий внесок автора: 

проаналізовано вплив терміну оновлення та вибуття основних засобів на 

модернізацію діяльності підприємств (0,9 д.а.) 

38. Матковський П. Є., Швікун Г. В. Управління витратами за центрами 

відповідальності. Розвиток національної економіки: методологія та 

практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3-

4 квітня 2015 р.). м. Тернопіль: Крок, 2015. Ч. 3 С. 277–278 (0,14 д.а.). 

Особистий внесок автора: обґрунтовано вплив управління витратами за 

центрами відповідальності на осучаснення діяльності підприємств(0,7 д.а.) 

39. Матковський П. Є., Гринькевич П. П., Запухляк З. С. Економічний 

аналіз в системі управління підприємством. Сільськогосподарські 

підприємства України в умовах Євроінтеграційних процесів: матеріали VI 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 15-19 травня 2017 р). м. Львів: 

Ліга-Прес, 2017. С. 192–194 (0,11 д.а.). Особистий внесок автора: 

обґрунтовано окремі методичні прийоми оцінки ефективності модернізації 

сільськогосподарських підприємств (0,6 д.а.) 

40. Матковський П. Є. Етапи модернізації економіки України та її 

аграрної складової. Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: 

інженерно-економічне забезпечення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
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