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Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей розробки асортиментної політики з урахуванням світового досвіду формування асортиментної політики, що в підсумку повинна забезпечити підприємству стійкі
конкурентні переваги, як на українському, так і на зарубіжних ринках.
Товарна політика займає одне з ключових місць в стратегії підприємства і вивчає заходи які направлені на підвищення конкурентоспроможності власної продукції, створенню нових товарів, оптимізації асортименту, подовження життєвого циклу. Проте товарна політика – це не тільки цілеспрямоване формування асортименту і управління ним, але й врахування внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на товар,
просування на ринок і реалізація, юридичне підкріплення такої діяльності, ціноутворення як засіб досягнення стратегічних цілей товарної політики організації.
Встановлено, що залежність підприємств в сучасних економічних умовах від впливу зовнішнього середовища обумовлюють необхідність створення системи формування товарних стратегій, здатної швидко
і ефективно реагувати на ринкові потреби.
Доведено, що формування стратегії товарного асортименту підприємства має базуватися на сукупній
оцінці як внутрішніх, так і зовнішніх можливостей підприємства, що визначаються його ринковим потенціалом.
Abstract
The article is devoted to the study of the peculiarities of assortment policy development taking into account
the world experience of assortment policy formation, which in the end should provide the company with stable
competitive advantages, both in the Ukrainian and foreign markets.
Commodity policy occupies one of the key places in the strategy of the enterprise and studies measures aimed
at increasing the competitiveness of its own products, creating new products, optimizing the range, extending the
life cycle. However, product policy is not only the purposeful formation of the range and its management, but also
taking into account internal and external factors influencing the product, market promotion and sales, legal support
of such activities, pricing as a means to achieve strategic goals of the organization's product policy.
It is established that the dependence of enterprises in modern economic conditions on the influence of the
external environment necessitates the creation of a system for the formation of product strategies that can respond
quickly and efficiently to market needs.
It is proved that the formation of the strategy of the product range of the enterprise should be based on a
combined assessment of both internal and external capabilities of the enterprise, determined by its market potential.
Ключові слова: стратегія, дослідження, товар, асортимент, підприємство, маркетинг, послуги, потреби, споживачі.
Keywords: strategy, research, product, range, enterprise, marketing, services, needs, consumers.
Актуальність. Вітчизняний ринок стає досить
привабливим для іноземних роздрібних торгових
мереж. Щоб вижити в конкурентній боротьбі,

українські торгові підприємства повинні сформувати інноваційні стратегії із вдосконалення своєї
діяльності. Стратегічне управління торгівельними
підприємствами сьогодні є процесом активного
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пристосування до сукупності ринкових факторів:
зміни споживчого попиту, конкурентним відносинам, інноваційним процесам, розвитку комунікацій
та інфраструктурного забезпечення підприємництва.
Іноді підприємства визначають стратегію
бізнесу просто як план високого його рівня для досягнення конкретних бізнес - цілей. Стратегічні
плани успішні, коли вони ведуть до зростання
бізнесу, сильної конкурентної позиції і високим
фінансовим показникам. Однак, коли стратегія високого рівня зазнає невдачі, підприємство повинно
або змінити свій підхід, або підготуватися до виходу з бізнесу.
Ухваленню управлінського рішення про формування або зміну товарного асортименту
підприємства передує тривала робота, пов'язана з
аналізом ринку, смаків та уподобань споживачів,
умов поставки сировини і матеріалів, плануванням
і прогнозуванням результатів зміни товарного асортименту.
Розробка стратегії формування товарного асортименту підприємства починається з бачення,
цілей і основи, яка пояснює, як покупець і ринкові
сили формують відповідний напрямок продукту.
Планування товару (послуги) починається з
маркетингової діяльності, виявлення сегментів
ринку, які відповідають стратегічним завданням
підприємства. Споживчі профілі дають можливість
виявити основні позиції і поведінку споживачів, які
визначають склад товарного асортименту. У процесі планування переходять від широко певних товарних категорій до деталізації асортименту і ліній
окремої продукції і закінчують окремими одиницями товару. Стабільність планів продукції залежить від сфери діяльності та від темпів зміни затребуваності товару.
Правильна стратегія розвитку товарного асортименту може допомогти підприємствам поліпшити свою продуктивність та ефективність, а отже,
залучити клієнтів від конкурентів, які не можуть
досягти такого рівня продуктивності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Багато провідних вітчизняних та зарубіжних вчених значну увагу приділяли питанню товарного
асортименту та його формування, а саме Н.С. Кубишина [1], А.В. Троян [2], Є.О. Діденко [3], Л.В. Балабанова [4], І.С. Марченко [5], В.Я. Кардаш [6] та
ін.
На думку Г. Тарасюка [7], формування асортименту на підприємствах повинно складатися з певних етапів, що включає структуру асортименту,
групу асортименту та визначення розгорнутого асортименту в межах кожної групи.
Ф. Котлер [8], вважає, що товарний асортимент
– це сукупність всіх асотриментних груп товарів і
товарних одиниць, які пропонує конкретний подавець. На думку Е. Дихтля, Х. Хершгена [13], асортимент продукції - це певна сукупність продукції,
об'єднана в групи за будь-якою ознакою; структура
асортименту характеризується питомою часткою
кожного виду і (або) найменування продукції в загальному наборі.
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Автори [9], наголошують, що формуванню асортименту передує розробка асортиментної концепції
підприємства, яка представляє собою спрямовану побудову оптимальної асортиментної структури товарної пропозиції. Проте, на сьогоднішній день стратегія формування товарного асортименту для підприємств є досить
дискусійна тема, що потребує більш глибокого аналізу та
дослідження.
Мета дослідження. Проаналізувати та дослідити теоретичні аспекти стратегії формування
товарного асортименту на вітчизняних підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Постійні зміни
та постійні виклики, які супроводжують розвиток
економічної складової сучасної організації, вимагають нових підходів до розгляду потреб клієнтів.
Будь-яка організація, яка хоче з’явитися на ринку і
успішно конкурувати з іншими компаніями, повинна це враховувати при розробці асортименту
потреб споживачів. Саме потреби споживачів рухають бізнес, особливо на ринку роздрібної торгівлі,
де постійно відбувається жорстка конкуренція.
Великі торгові компанії завойовують все
більше клієнтів, маючи змогу забезпечити їм найвищим рівень наданих послуг та широкий їх спектр.
Можливість надати відповідний асортимент товарів
за найнижчою можливою ціною і якомога швидше,
має важливе значення для підприємств торгівлі і пов'язана зі створенням ідеально функціонуючого
ланцюга постачання, в якому всі окремі його елементи будуть ідеально синхронізовані між собою.
Великі торгові компанії забезпечують конкурентну перевагу на ринку завдяки прагненню до
досконалості в управлінні ланцюгами поставок товарів. Відповідний вибір асортименту підприємствами спрямований на отримання конкурентної
переваги та покликаний залученню більш широкого кола замовників. Для цього визначається
відповідний алгоритм поєднання товарів і послуг,
які компанія має намір запропонувати потенційним
покупцям [11].
Асортимент
(походить
від
французького
«assortiment» - набір, вибір) – це набір різних груп, видів і
сортів товарів, об'єднаних за споживчою, торговою або
виробничою ознакою, які реалізуються суб'єктом господарювання на об'єкти торгівлі.
Товарний асортимент – це підбір або набір
різноманітних товарів, об'єднаних певною споживчою, торговою або виробничою ознакою. Розрізняють промисловий і торговий асортимент товарів.
Промисловий (виробничий) асортимент товарів –
це товари народного споживання, які виробляють
промислові підприємства. Асортимент товарів, що
надходить на оптові й роздрібні торгові підприємства, – асортимент товарів торговий.
Товарний
асортимент
формується
на
підприємстві в результаті спільної роботи різних
підрозділів: відділу маркетингу, відділу збуту, планово-економічного відділу, фінансового відділу.
Фактори, які вимагають аналізу в зовнішньому і
внутрішньому середовищі, наведені в таблиці 1
[12].
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Таблиця 1
Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на формування товарного асортименту
Фактори внутрішнього середовища
Фактори зовнішнього середовища
Соціальні та демографічні: вікові, трудові групи Кадрові фактори: наявність і вартість оплати понаселення; доходи населення;
слуг кваліфікованих фахівців для виведення на рисмаки і переваги;
нок оновлених товарних груп; оплата послуг марструктура споживання в містах і в селах.
кетологів.
Політичні:
Технологічні:
стан ринків;
наявність технологічних потужностей для оновстабільність розвитку ринку;
лення виробництва;
зміни законодавства.
умови зберігання для нового товару.
Економічні:
Фінансово-економічні: наявність власних або поціни на ресурси та енергоносії;
зикових фінансових ресурсів для оновлення асорліцензування певних видів
тименту;
діяльності та виробництва;
економічна доцільність нового товару (очікуваний
ціни на обладнання;
фінансовий результат);
податкове навантаження на підприємство;
оцінка витрат на просування товару на ринок;
відносини з контрагентами;
сукупна економічна оцінка доцільності нового
вартість кредитних і інвестиційних
асортименту.
ресурсів; логістична складова.
Інфраструктурні:
Ринкові: частка ринку у виробника; концентрація наявність підготовленої системи оновлення
конкурентів; наявність вільних ніш на ринку.
асортименту (від придбання ресурсів до реалізації).
Технологічні: наявність технологій і обладнання на Збутові: наявність налагоджених каналів збуту
ринку для виробництва певних груп товарів.
продукції, оптових покупців.

Наведені в таблиці 1 фактори вимагають детального аналізу в процесі формування або відновлення товарного асортименту підприємства. Слід
враховувати, що оновлення товарного асортименту
не завжди передбачає його розширення і випуск додаткових товарів - можливо також скорочення асортименту і відмова від виробництва певних товарів.
І тут виникає поняття оптимального асортименту,
який далеко не завжди є найбільш повним. Оптимальний асортимент - набір товарів, що задовольняє реальні потреби з максимальною корисністю
для споживачів і мінімальними витратами для виробника [14].
Створення нових товарів починається з чіткої
стратегії, орієнтованої на клієнта і ринок. Будь яка
стратегія визначає напрямок продукту і те, що потрібно досягнути, тому створення цього товару, в
першу чергу приводиться у відповідності з економічними і технічними можливостями підприємства і дозволяє йому зосередитися на роботі над
тими товарами, які є найбільш затребуваними споживачами на сьогодні.
Визначення стратегії є важливою частиною
планування продукту. Вона об'єднує керівників та
інших ключових зацікавлених сторін відповідно до
бажаного кінцевого стану і тим, як продукт буде
відповідати запланованим бізнес-цілям.
Продуктова стратегія є основою для всього
життєвого циклу продукту. У міру того, як керівники підприємств-виробників розробляють і коригують свою стратегію виробництва товарів, чи
звертають вони увагу на цільових клієнтів і те, що
їм наразі потрібно. Це інформує про стратегічне позиціонування, яке необхідне для досягнення успіху
в бізнесі. Після того, як обрана стратегія завершена,

можна використовувати її для формування визначення основного продукту. Визначення продукту
включає в себе відомості про ключові вимоги до
продукту - таких як випуски, функції, призначений
для користувача потік і дизайн, а також технічні характеристики.
Таким чином, розробка стратегії є найважливішою складовою життя сучасного підприємства. Основною метою стратегії є досягнення довгострокових конкурентних переваг, які забезпечать
виживання і стійку роботу підприємства в майбутньому. Є багато підходів до розуміння стратегії.
Беручи до уваги думки різних авторів, стратегія являє собою узгоджений набір взаємозв'язаних стратегічних рішень, що визначають пріоритетні
напрямки діяльності підприємства в реалізації його
місії, цілей і завдань.
Визначення стратегії включає три основних
компоненти: бачення, цілі та ініціативи.
Бачення включає в себе детальну інформацію
про ринкові можливості, цільових клієнтів, позиціонуванні, конкурентному аналізі та плани виходу
на ринок. Бачення описує, хто клієнти, що їм потрібно, і як планувати унікальну пропозицію.
Цілі - це вимірні, обмежені в часі мети, які мають чітко визначені показники успіху, пов'язані з
ними. Вони допомагають керівникам підприємств
визначити, чого потрібно досягнути на перспективу.
Вибір цілей є серцем стратегії, але комплексний підхід також конкретно описує, як підприємство планує досягти цих цілей. В результаті стратегія на практиці пояснює, як підприємство диференціюється від конкурентів, як воно отримує
доходи і де воно отримує прибуток.
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Ініціативи - це зусилля високого рівня або великі проекти, які необхідно реалізувати для досягнення цілей підприємства.
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При цьому кожне підприємство може скористатися різними видами та підвидами товарної
стратегії рис.1.

Рис.1. Види та різновиди товарної стратегії підприємств
Ефективним напрямком асортиментної стратегії фахівці вважають диференціацію і модифікацію
продукції, які дозволяють повніше врахувати специфіку ринкових вимог в різних регіонах, як в російських, так і зарубіжних, і заповнити товарні ніші
з низькою або відсутньою конкуренцією. Але цей
напрямок діяльності вимагає великих витрат, так як
знадобиться модернізувати і розширити виробничі
потужності підприємства, диверсифікувати і перебудувати дистриб'юторську мережу, розширити маркетинговий комплекс.
Асортимент продукції залежить від попиту, ресурсів та цілей, які компанія має намір досягти. Збільшення кількості товарних ліній сприяє розширенню асортименту продукції, що свідчить про те,
що рівень продукції змінюється. Зміни в асортименті вносяться або нарощуванням, або насиченням.
Асортимент складається у двох напрямках, які можуть відбуватися одночасно. Це може бути: "Зниження" зростання - коли компанія, поки що орієнтована на покупців дорогих або розкішних товарів,
представляє на продаж товари, призначені також
для менш вимогливих споживачів, які мають менше
капіталу, шукають менш складні пристрої, машини
з меншою кількістю продуктивність та функціональність. Зростаючий «вгору» - коли компанія, поки
що орієнтована на покупців із меншою купівельною спроможністю, також вносить у свою пропозицію ексклюзивні, більш технологічні продукти. З
іншого боку, насиченість асортименту означає збільшення кількості товарних ліній всередині сімей
або асортиментних позицій.

Асортиментна політика – це набір товарів, що
становлять пропозицію комерційного підприємства, підпорядковується політиці щодо товарного
асортименту. Її формування належить до важливіших і складніших напрямків прийняття рішень
на підприємстві. Правильне формування асортименту та спостереження за його змінами можуть
стати джерелом стратегічної переваги на ринку
роздрібної торгівлі.
До основних факторів, що впливають на асортиментну політику роздрібного підприємства,
належать:
- структура попиту цільової групи покупців;
- структура клієнтів та їх купівельна спроможність;
- розташування торгових точок (зона атракціонів);
- конкуренція;
- структура цін;
- тип магазину.
Формування товарного асортименту підприємства стосується вибору: галузі, структури асортименту, вибору марок (включаючи власні бренди) та
визначення стратегії в цій галузі. Завдяки обсягу
пропозиції можна чітко виділити дві стратегічні
лінії, які виражаються у спеціалізації чи універсалізації. Спеціалізована пропозиція характеризується глибоким і, як правило, вузьким асортиментом, унікальним набором товарів, особливою атмосферою для покупок і рівнем обслуговування
вузької, часто конкретної групи покупців. Це ризикована стратегія, але вона дає можливість компанії
значно відзначитися на ринку.
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Таку стратегію успішно реалізує, наприклад,
британська мережа Body Shop, що продає косметику з власним брендом, виготовлену лише з натуральної сировини та не перевіряється на тваринах.
Вона продається в екологічно чистій, простій, багаторазовій упаковці. Їхня пропозиція адресована людям, які чутливі до захисту навколишнього середовища, менш чутливі до ціни та приймають особливу
форму здійснення покупок. Інші приклади стосуються розвитку мережі магазинів, що спеціалізуються на продажу, наприклад, соків, кави, чаю,
вина, тютюну, подарунків тощо.
Універсалізація – це друга стратегія, яку може
успішно застосовувати сучасне підприємство. Суть
стратегії універсалізації полягає в пропонуванні
широкому колу покупців великого вибору товарів,
що задовольняють основні потреби з товарами з
відносно низькою вибірковістю. Універсалізація
асортименту торгових точок найчастіше будується
на основі комерційних відносин продукції. Однак
часто в магазинах з універсальним асортиментом,
крім основного асортименту (відповідність рівня
розташування, спосіб обслуговування тощо), є до-
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датковий асортимент, який надає клієнтам можливість більш широкого вибору. Особливістю, яка
відрізняє галузеві товари, є інтенсивність попиту,
залежно від частоти виникнення потреби, задоволеної даним товаром, його ціни, якості тощо.
Основне завдання у формуванні асортиментної
політики полягає в підвищенні економічної ефективності діяльності підприємства в цілому.
Завданнями стратегії формування товарного
асортименту підприємства можуть бути:
- задоволення запитів споживачів;
- оптимізація технологічної бази та досвіду
підприємства;
- завоювання нових клієнтів; освоєння нових
сегментів ринку;
- розширення галузей виробництва і послуг
підприємства.
Асортиментна стратегія, як правило, може будуватись за чотирма основними напрямами представленими на рисунку 2. Причому, нерідко успішні підприємства використовують на практиці мікс
декількох напрямків, розробляючи власні шляхи
економічного зростання.

Рис.2. Напрями асортиментної стратегії підприємства
Вузька товарна спеціалізація визначається роботою підприємства на вузькому сегменті ринку та,
відповідно, обмеженням сфери збуту продукції. Вузька товарна спеціалізація не завжди свідчить про
недостатність ресурсів чи специфічність технологій виробництва або самих товарів, які не є розрахованими на широку аудиторію.
Причиною обрати керівництвом підприємства
вузьку товарну спеціалізацію за основний напрямок може слугувати і глибока сегментація ринку такого товару. Часто цю стратегію обирають невеликі
підприємства або компанії, що переживають період
зміни товарних ринків.
Товарна диференціація пов’язана з представленням підприємством своїх товарів чи послуг як
відмінних від конкурентних, що мають свої особливості. Причинами для вибору такої стратегії можуть
стати такі товарні показники як поліпшена якість,
технологічна перевага, новітність розробок, відмінна сировинна база та ін. Особливістю товарної
диференціації є те, що цей вид стратегії забезпечує
впізнаваність товару, причому товарна диференціація може використовуватися і за наявності всього
товарного різноманіття, яке пропонує підприємство.
Товарна диверсифікація (новий продукт - но-

вий ринок) - це стратегія, що передбачає значне розширення асортименту продукції (послуг) та освоєння нових сфер виробництва за умов істотної мінливості середовища господарювання [10, с.97].
Нові товари та послуги можуть як продовжувати лінію попередніх, так і бути абсолютно не
пов’язаними з ними. Така товарна політика убезпечує підприємство від ризику раптового зниження
попиту на один вид товару або кризових ситуацій у
певній галузі. Перевагою товарної диверсифікації є
можливість використання власного досвіду підприємства (управлінського, маркетингового, виробничого) у поєднанні з напрацюваннями інших підприємств, що успішно просувають товари новообраної
категорії.
Вертикальна інтеграція - зосереджена на просуванні підприємства на ринку не по горизонталі,
як два попередніх методи, а по вертикалі, тобто
коли підприємство освоює нові ланки виробничого
процесу або нові товарні категорії одного напряму.
Вертикальна інтеграція спрямовує підприємство
опановувати і контролювати всю галузь, від видобутку, закупівлі сировини, до шляхів збуту готових
товарів. Таким чином, виробництво збільшує прибутки, адже є можливість заощадити на товарних
угодах, знизити собівартість готового продукту, в
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той же час продаючи його за фіксованими ринковими цінами.
На нашу думку, стратегія формування товарного асортименту – це складний комплекс заходів,
спрямованих на визначення співвідношення між
«старими» та «новими» товарами, товарами одиночного або серійного виробництва, тобто це процес
підбору різних груп товарів, диференційованих за
всіма окремими ознаками. Формуванню товарного
асортименту передує розробка підприємством товарної асортиментної концепції, яка дозволить визначити можливості оптимального збуту асортименту того чи іншого виду товару.
Дослідження теоретичних питань, що висвітлюються в наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, дозволили нам виділити принципи,
яких необхідно дотримуватися під час формування
товарного асортименту, що лежить в основі побудови ефективної товарної стратегії підприємства.
По-перше, процес формування товарного асортименту повинен виходити з форми його товарної
спеціалізації та розміру товарної площі і, як результат, задовольняти потреби всіх сегментів споживачів, котрих обслуговує підприємство торгівлі, і при
цьому забезпечувати високу прибутковість їхньої
діяльності;
По-друге, раціональна побудова товарного
асортименту на підприємстві передбачає комплексне задоволення попиту споживачів у межах обраного сегменту споживчого ринку. Здійснення комплексного принципу в межах певних споживчих
комплексів дозволяє створювати найбільші переваги для споживачів.
По-третє, важливим принципом формування
асортименту товарів на підприємстві – є забезпечення достатньої ширини та глибини, тобто кількість товарних груп (ширина) і різновиди товарів за
окремими споживчими ознаками (глибина).
По-четверте, не менш важливим принципом
формування товарного асортименту є забезпечення
його стійкості. В умовах реалізації товарів повсякденного попиту цей принцип має першочергове
значення, тому що саме стійкий асортимент товарів
обумовлює скорочення витрат часу споживачів на
пошук товарів, дозволяє стандартизувати всі важливі торговельно-технологічні процеси й операції,
організовувати їхнє виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
П'яте, коректне формування товарного асортименту на підприємствах забезпечить його рентабельність, що в умовах активних ринкових перетворень є необхідним для функціонування будь-якого
діючого підприємства.
Практика функціонування підприємств доводить, що не існує товарної стратегії єдиної для всіх.
Кожне підприємство унікальне, тому процес формування стратегії для кожного підприємства є індивідуальним. Він залежить від позиції на ринку, динаміки розвитку, потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик товару, які реалізовуються,
стану економіки, зовнішнього та внутрішнього середовища тощо.
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Світ не стоїть на місці також постійна зміна ринків та технологій, з'являються нові конкуренти.
Тому важливо регулярно оцінювати, чи працює обрана підприємством стратегія. Для цього занеобхідним є:
- перевірити продуктивність продукту, використовуючи відповідні ключові показники ефективності. Проаналізувати зібрані дані, щоб зрозуміти,
що допоможе продукту працювати добре на обраному ринку.
- шукати нові тенденції ринку. Чи існують якінебудь нові технології, нормативні або соціальні
розробки чи надають вони можливість оновлювати,
додавати, видаляти або покращувати функції або
створювати абсолютно новий продукт. Спілкування з користувачами, відвідування виставок і
конференцій, а також участь в онлайн-спільнотах
може допомогти визначити нові тенденції.
- контролювати конкурентів та нових учасників ринку, здійснювати огляд їх продуктів, що покаже, чи достатньо диференційований ваш продукт.
Реагувати на зміни що відбуваються у ринковому
середовище та законодавстві, якщо так, то які дії
доречні.
- слідкувати за розвитком подій у середині підприємства, що дасть можливість врахувати зміни в
бізнес-стратегії.
Процес управління асортиментом підприємства, як видно з вищесказаного, досить трудоємний і
складний. В ньому знаходять застосування багато
елементів комерційної діяльності. Управління асортиментом в комерційних організаціях необхідно
розглядати не тільки як процес, який забезпечує
життєздатність підприємства, але і як основу підвищення його конкурентоздатності.
Отже, стратегії відображають сильні сторони,
уразливості, ресурси і можливості підприємства, а
також відображають конкурентів підприємства і
його цільовий ринок.
Висновки та перспективи подальших досліджень. В умовах посилення конкуренції між
підприємствами та глобалізаційних процесів у
торгівлі, асортиментна політика комерційного
підприємства може стати вагомим джерелом успіху
на ринку.
Сучасному підприємству необхідно мати і
постійно удосконалювати товарну стратегію, що
дозволить йому забезпечити стійку структуру товарного асортименту, постійний збут і стабільний
прибуток.
Формування
товарної
стратегії
підприємства має базуватися на сукупній оцінці як
внутрішніх, так і зовнішніх можливостей підприємства, що визначаються його ринковим потенціалом.
Саме таке обґрунтування товарної стратегії
підприємства дозволить сформувати аргументовані
пропозиції подальшого розвитку вітчизняного
підприємства на перспективу.
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Анотація
У статті обгрунтовано необхідність активізації інноваційної діяльності, яка забезпечує формування та
реалізацію стратегії зростання експортного потенціалу переробних підприємств АПК. Визначено етапи
управлінських рішень щодо реалізації експортного потенціалу підприємства. Розглянуто складові формування експортного потенціалу переробних підприємств АПК. Розкрито напрями розвитку ринкових можливостей переробних підприємств АПК на зовнішніх ринках. Охарактеризовано сучасний стан інноваційного процесу в переробних підприємствах АПК. Окреслено основні цілі впровадження інновацій. Доведено, що основою ефективної інноваційної діяльності переробних підприємств АПК є прогнозування
потреби в інноваціях, на основі яких розробляються принципово нові прогресивні технології, здійснюється
випуск високотехнологічної продукції.
Abstract
The article substantiates the need to intensify innovation, which ensures the formation and implementation of
a strategy to increase the export potential of processing enterprises in agriculture. The stages of management decisions on the realization of the export potential of the enterprise are determined. The components of formation of
export potential of processing enterprises of agrarian and industrial complex are considered. The directions of
development of market opportunities of processing enterprises of agrarian and industrial complex in foreign markets are revealed. The current state of the innovation process in the processing enterprises of agro-industrial complex is characterized. The main goals of innovation implementation are outlined. It is proved that the basis of
effective innovative activity of processing enterprises of agrarian and industrial complex is forecasting of need for
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innovations on the basis of which fundamentally new progressive technologies are developed, release of high-tech
production is carried out.
Ключові слова: експортний потенціал, інновація, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційна активність, переробні підприємства АПК, стратегія.
Keywords: export potential, innovation, innovation activity, innovation process, innovation activity, agroindustrial processing enterprises, strategy.
Постановка проблеми. Інтеграція економіки
України у світове господарство та її ефективність
значною мірою залежить від наявних експортних
ресурсів країни. Запорукою успішного економічного розвитку і глобального позиціонування України є конкурентоспроможний розвиток та реалізація експортних можливостей переробних підприємств
агропромислового
комплексу.
Стимулювання інвестиційної активності підприємств, впровадження у виробництво прогресивних
високотехнологічних процесів, розробка та випуск
нової конкурентоспроможної продукції дозволяє
досягнути поставленої мети в довгостроковому періоді.
Спроможність переробних підприємств АПК
ефективно конкурувати на ринку залежить від
упровадження інноваційних технологій у виробничий процес підприємств, оскільки дає можливість
визначити ключові переваги підприємства, рівень
інноваційності його продукції та використовуваних
технологій, що закладають основу конкурентних
переваг та зростання експортного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематиці впливу інновацій на зростання експортного потенціалу переробних підприємств АПК
присвячено роботи багатьох науковців, серед яких:
В. Байрака, Ю. Зборовська, Л. Кобиляцький,
О. Кондратюк, Т. Пепа та ін. Водночас, віддаючи
належне напрацюванням науковців, варто відмітити, що дана проблема не є вирішеною на цей час,
потребують подовження досліджень обгрунтування необхідності активізації інноваційної діяльності, яка забезпечує формування та реалізацію
стратегії зростання експортного потенціалу переробних підприємств АПК.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
обгрунтування необхідності активізації інноваційної діяльності, яка забезпечує формування та реалізацію стратегії зростання експортного потенціалу
переробних підприємств АПК.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Експортний потенціал – це максимальна спроможність підприємства за даного рівня техніко-економічної бази продукувати конкурентоспроможну
продукцію на національній території та реалізувати
її на світовому ринку.
Підходи сучасних науковців до визначення
експортного потенціалу не завжди збігаються та розглядаються в них, як правило, лише окремі аспекти
досліджуваного явища. Тому необхідне проведення
всебічного аналізу категорії «експортний потенціал».
О. Кондратюк пропонує розглядати експортний потенціал як структурну одиницю економічного потенціалу та визначає його як здатність наці-

ональної економіки робити продукцію конкурентоспроможною на світових ринках і експортувати її в
достатніх обсягах за світовими цінами [8]. С. Дорогунцов експортний потенціал визначає як обсяг товарів і послуг, що можуть бути вироблені в економічній та соціальній сферах і реалізовані на світовому ринку з максимальною користю для країни
[13, с. 957]. У визначенні мова йде лише про перспективний рівень потенціалу. В. Плескач та Д. Стеченко в першій частині визначення характеризують
його як обсяг благ, які національна економіка може
виробляти і реалізовувати за межами країни.
В. Плескач додає (при визначених зовнішніх та внутрішніх обмеженнях), намагаючись максимізувати
власний прибуток [12]. Д. Стеченко додає: а також
її здатністю відтворювати свої конкурентні переваги на світогосподарській арені [16]. Т. Ломаченко
розглядає експортний потенціал як частку експортної продукції в загальному обсязі виробництва з
урахуванням коефіцієнта конкурентоспроможності
даної продукції і ринкового попиту на неї [10]. У
такому визначенні експортний потенціал розглядається як частка експортної продукції, що на нашу
думку не є коректним. На думку Т. Скорнякової,
експортний потенціал – це здатність економічного
суб’єкта виробляти конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію, яка може подолати існуючі експортні бар’єри та бути ефективно проданою
за кордон [14, с. 4]. Поняття потенціал характеризується досягнутим та перспективним рівнями, в
цьому ж визначенні скоріше мова йдеться лише про
досягнутий рівень. Т. Пепа визначає експортний
потенціал як частину виробничого потенціалу країни, результати розвитку якої реалізуються в сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Тобто це здатність економіки відтворювати свої конкурентні переваги на світогосподарській арені [14]. В. Байрака,
Л. Кобиляцький, С. Фомишин [2; 17, с. 190] пропонують визначення експортного потенціалу як сукупності ресурсів країни, тобто відбувається ототожнення потенціалу з ресурсами, що є неприйнятним.
Розглядаючи експортний потенціал аграрних
підприємств та агропромислового комплексу, деякі
науковці намагаються визначити відмінності та
особливості, які обумовлюються специфікою галузі. Я. Бойко визначає експортний потенціал АПК
як можливість виробництва необхідного обсягу агропродукції, яка за показниками якості й конкурентоспроможності відповідає вимогам світового ринку, з метою експортної реалізації та максимальною користю для країни [3]. Ю. Зборовська
пропонує розглядати експортний потенціал підприємства АПК як здатність мобілізувати свої виробничі ресурси (сировинні, фінансові, інтелектуальні,
трудові, організаційні) та використовувати їх з максимальною ефективністю, виробляючи при цьому
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конкурентоспроможну продукцію з інноваційними
параметрами, яка користувалася б попитом на зовнішніх ринках, а також можливість забезпечувати
постійний економічний розвиток підприємства за
рахунок експортної діяльності [7].
Розглядаючи сутність категорії експортний потенціал, більшість авторів дотримуються власних
підходів, визначаючи його як можливості, ресурси
або ж складову інших видів потенціалів.
Схожі та стислі визначення експортного потенціалу даються в різних економічних довідникових
виданнях, у яких зокрема зазначається, що це здатність (спроможність) або можливість країни експортувати наявні вироби, ресурси, продукти, товари
та послуги, які вона виробляє [4, с. 845; 15, с. 456].
Отже, експортний потенціал є своєрідним показником розвитку та конкурентоспроможності як
окремих суб’єктів, так і країни в цілому та ефективності її участі у міжнародному поділі праці;
Експортний потенціал притаманний суб’єктам
різних ієрархічних рівнів: підприємству, галузі, регіону, країні. Відповідно між ними існує тісний взаємозв’язок: експортний потенціал країни складається з експортних потенціалів регіонів та експортних потенціалів окремих галузей. Вони в свою
чергу складаються з експортних потенціалів підприємств, які є основою цього ланцюга, адже саме
підприємства здійснюють експортну діяльність,
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тобто забезпечують реалізацію експортного потенціалу, як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності;
Експортний потенціал переробного підприємства АПК – це фактична здатність підприємства формувати та реалізовувати продукти харчування на
зовнішньому ринку та його потенційна можливість
зберігати або збільшувати обсяги експортної продукції в довгостроковій перспективі, враховуючи
потреби та тенденції зовнішніх ринків, що надасть
можливість ефективно конкурувати на них.
Експортний потенціал має забезпечити довгострокове функціонування підприємства на зовнішніх ринках та досягнення стратегічних цілей з використанням наявних ресурсів. В умовах розширення
зовнішньоекономічної діяльності слід наголосити
саме на стратегічній складовій управління експортним потенціалом підприємства, адже саме вона
здійснює визначальний вплив на управління: в залежності від обраної на зовнішньому ринку стратегії: у підприємства є можливість диверсифікації
шляхів використання власного експортного потенціалу, що забезпечує оптимальну відповідність
стратегічним альтернативам.
В процесі реалізації експортний потенціал переробного підприємства АПК повинен пройти основні етапи, логічна послідовність яких повинна
виглядати, на нашу думку, наступним чином (табл.
1).
Таблиця 1
Етапи управлінських рішень щодо реалізації експортного потенціалу підприємства
Етапи
Характеристики етапів
Перший етап
Аналіз зовнішнього ринку та діяльності підприємства
Другий етап
Прийняття підприємством рішення про вихід на зовнішній ринок
Третій етап
Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на формування експортного потенціалу
Четвертий етап
Оцінка експортного потенціалу підприємства
П’ятий етап
Вибір форми виходу підприємства на зовнішній ринок
Шостий етап
Вихід підприємства на зовнішній ринок. Реалізація експортного потенціалу
Сьомий етап
Аналіз ефективності експортної діяльності підприємства та її коригування
Восьмий етап
Підтримка наявного експортного потенціалу підприємства
Дев’ятий етап
Нарощування експортного потенціалу підприємства

Експортний потенціал переробних підприємств АПК утворюють виробнича, інноваційна,
управлінська, маркетингова та логістична складові,
що мають зовнішньоекономічну спрямованість та

забезпечуються відповідними кадровими, матеріально-технічними, фінансовими, інформаційними та
технологічними ресурсами підприємств (рис. 1).
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Рис. 1. Складові формування експортного потенціалу переробних підприємств АПК
Визначальними ресурсами формування експортного потенціалу переробних підприємств АПК є:
– кадрові (забезпеченість підприємства кадрами відповідних професійно-кваліфікаційних вимог);
– виробничі (забезпеченість необхідними засобами, потрібними для виробництва промислової
продукції);
– фінансово-інвестиційні (забезпеченість грошовими коштами (власними, позиченими та/чи залученими);
– інноваційні (забезпеченість новітніми технологіями та інноваційними засобами виробництва);
– маркетингові (забезпеченість необхідними
засобами просування промислової продукції на
внутрішньому та/чи зовнішньому ринку);
– інформаційні (забезпеченість інформацією);
– організаційно-управлінські (наявність ефективної системи управління та організаційно-управлінських методів, які використовуються у виробництві та реалізації промислової продукції).
Натомість, можливості, як одну зі складових
формування експортного потенціалу переробних
підприємств АПК чи експортного потенціалу країни, можна об’єднати в такі групи:
– кадрово-трудові (професійні здібності, рівень кваліфікації);
– виробничі (рівень виробничих резервів);
– фінансові (рівень грошового забезпечення);
– сировинно-матеріальні (наявність та доступність сировини і матеріалів, зокрема предметів
праці, необхідних для виробництва та реалізації
промислової продукції);
– природні (доступність компонентів живої та
неживої природи);
– інвестиційні (наявні обсяги капіталовкладень
у виробництво та реалізацію промислової продукції);

– інноваційні (науково-технічний та інноваційний розвиток у сфері промислового виробництва);
– соціальні (людський, інтелектуальний та соціальний розвиток зайнятих у промисловому виробництві; рівень знань, вмінь і навичок у сфері виробництва промислової продукції та її реалізації, зокрема на зарубіжних ринках);
– інформаційні (доступність інформаційних
джерел);
– організаційно-управлінські (досвід організаційно-управлінської діяльності).
Між складовими експортного потенціалу існує
взаємодоповнююча та взаємозалежна єдність,
тобто кожна з цих складових впливає одна на одну,
визначаючи в результаті, на скільки ефективно
буде реалізований експортний потенціал підприємства.
Збільшення експортного потенціалу вітчизняних переробних підприємств можливо на основі
аналізу товарної структури експорту та конкурентних переваг вітчизняної продукції, визначення прогресивних форм продажу на зовнішніх ринках, а також на основі оцінки географічної диверсифікації
поставок.
Україна володіє потужним експортним потенціалом, але не за усіма видами продовольства. Аналіз структури агропродовольчого експорту підтверджує наявність значних галузевих диспропорцій.
Так, в 2018 р. 53,1% загального обсягу експорту
сільськогосподарського продукції і продовольства
становила продукція рослинного походження. При
цьому найбільша частка у загальному обсязі експорту продукції рослинництва (більше 72%) припадала на зернову групу. Існує стійка тенденція (близько 23%) щодо експортної орієнтації продукції
олійно-жирового комплексу (табл. 2).
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Таблиця 2

Обсяг експорту продукції агропродовольчого комплексу України, 2014-2018 рр.
Показники
2014
2015
2016
2017
2018
Загальний обсяг експорту товарів, млн. дол. США
53901,7 38127,1 36361,7 43264,7 47335,0
Обсяг агропродовольчого експорту, млн. дол. США
16668,9 14563,1 15281,7 17756,9 18611,8
– всього:
у т. ч.:
1014,5
823,4
775,0
1108,8
1210,6
продукти тваринного походження
продукти рослинного походження
8736,1
7971,5
8093,7
9215,7
9886,1
жири та олії тваринного та рослинного походження
3822,0
3299,8
3963,0
4605,7
4496,5
готові харчові продукти
3096,3
2468,4
2450,0
2826,7
3018,6
Частка агропродовольчого експорту в загальному об30,9
38,2
42,0
41,1
39,3
сязі експорту товарів, %
Частка експорту готових харчових продуктів в зага5,8
6,5
6,7
6,5
6,4
льному обсязі експорту товарів, %
Частка експорту готових харчових продуктів в агро18,9
17,0
16,0
15,9
16,2
продовольчму обсязі експорту товарів, %
Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
Обсяг експорту продукції харчової промисловості, як складової агропродовольчого комплексу,
має негативні тенденції. За останні роки частка готових харчових продуктів у загальній вартості експортованої сільськогосподарської продукції та продовольства зменшилась від 18,9% у 2014 р. до
16,2% у 2018 р.
Якщо враховувати те, що конкурентоспроможна продукція повинна мати не лише якісні, цінові,
а й фіксовані канали збуту, то з погляду на це серед
основних товарів вітчизняного агропродовольчого
експорту найбільш конкурентоспроможною на світовому ринку залишається пшениця, обсяги експорту якої є не лише значними, але й найбільшою мірою збалансованими за напрямами поставок – приблизно по третині в країни Європи, Азії та Африки.
Таку ж характеристику мають диверсифікований
збут кукурудзи та соняшникової олії.
Необхідно врахувати і те, що в глобальному середовищі перспективи нарощування агропродовольчого експорту визначаються з урахуванням рентабельності виробництва, конкурентоспроможності й ефективності експорту кожного виду
продукції. Загальний рівень конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах, в
т.ч. й аграрного сектора, визначається експертами
як низький. Водночас зберігаються передумови для
закріплення стійкої позиції на зовнішніх ринках аграрної продукції й створення конкурентоспроможного агропромислового комплексу.
Так, держава при формуванні свого продовольчого ринку надає пріоритет розвитку власного виробництва. Україна вже зараз за рахунок власного
виробництва повністю забезпечує внутрішні потреби у таких продуктах, як молокопродукти, цукор,
овочі, плоди, рослинна олія та ін. Це дозволяє запроваджувати додаткові заходи по відновленню
спеціалізованих зон виробництва та експортної реалізації цих продуктів.
Згідно з І. Ансоффом [1, с. 343] та відповідно
до запропонованих Ф. Котлером [9, с. 428] принципів організації маркетингової діяльності, орієнтованої на пошук зовнішніх і внутрішніх можливостей

тривалого виживання й розвитку експортоорієнтованих підприємств (удосконалення виробництва,
удосконалення товару, інтенсифікація маркетингових зусиль, інтенсифікація комерційних зусиль)
можна виділити чотири напрями розвитку ринкових можливостей переробних підприємств АПК на
зовнішніх ринках:
– розширення меж ринку (вихід на європейські
ринки; розширення ринку шляхом охоплення нових
сегментів; розширення ринку за рахунок застосування нових способів використання існуючого товару);
– розробка й реалізація нового товару (виведення на ринок нових модифікацій товарів; виведення на ринок нових товарів, які замінюють ті, що
випускаються; виведення на ринок нових виробів,
призначених для задоволення існуючих потреб, але
не іншим способом, ніж традиційні товари; виведення на ринок принципово нових товарів, що призначені для задоволення потреб, які існують тільки
потенційно чи формують нові потреби);
– диверсифікація виробництва та збуту (пропонування на нових ринках нових товарів, що розвивають традиційні напрямки діяльності підприємства; виробництво різноманітних за призначенням і
сфер використання товарів, у тому числі ніяк не
пов’язаних із попереднім видом діяльності; реалізація товарів на різних ринках; орієнтація у виробничо-збутовій діяльності на ніші ринку);
– глибоке проникнення на ринок (використання цінових стратегій, що приводять до зниження
цін; проведення заходів щодо стимулювання збуту
(реклама, пропаганда, стимулювання продажу, особистий продаж); розширення збутової мережі).
Значною мірою розвиток експортного потенціалу переробних підприємств АПК України залежить від впровадження інновацій, що забезпечують
підвищення ефективності експортних операцій в
АПК. Ефективність інноваційної діяльності доведена досвідом економічно розвинених країн, вона є
безальтернативною для України.
Основними цілями впровадження інновацій в
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контексті зростання експортного потенціалу є збереження і підвищення рівня ефективності використання ресурсів переробних підприємств АПК.
Перспективи на зовнішньому ринку має вітчизняна продукція, отримана з використанням прогресивної технології органічного виробництва (зернові та олійні культури, крупи, соки, сиропи, повидло, мед, м’ясні та молочні вироби). Значний
потенціал на ринку є й у насіння та олії з високоолеїнового соняшнику.
Основні характеристики нинішнього етапу
інноваційного процесу в переробних підприємствах АПК наступні.
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1. Зниження рівня інноваційної активності підприємств. Динаміка показників інноваційної активності переробних підприємств АПК (рис. 2) вказує,
що впродовж останніх 6 років спостерігається скорочення інноваційно активних виробників: за 20132018 рр. кількість таких підприємств зменшилася
відповідно до 191 та 177 не досягнувши навіть показників 2006 р. Частка переробних підприємств
АПК України, які займались інноваційною діяльністю в 2018 р. склала 19,8%, а частка підприємств,
які впроваджували інновації – 18,3%.
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Рис. 2. Кількість переробних підприємств АПК України, що займалися інноваційною діяльністю та впроваджували інновації, 2005-2018 рр.
Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
Такі тенденції вказують, що в умовах посилення ринкової конкуренції значна кількість виробників не витримує зовнішнього тиску, а інноваційна спрямованість розвитку виступає ключовою
вимогою і необхідною гарантією збереження їх
конкурентних позицій.
Варто також відзначити, що рівень інноваційної активності переробних підприємств АПК України не відповідає світовим вимогам, адже мінімальний рівень інноваційної активності, що вимагає
ефективний розвиток становить 40-45%.
У країнах Європейського Союзу частка інноваційних підприємств становить близько 53%: серед
країн ЄС мінімальні показники інноваційної активності підприємств мають Португалія (26%) та Греція (29%). Країни-лідери інноваційної активності у
цій галузі мають набагато вищі показники: Нідерланди – 62%, Австрія – 67%, Німеччина – 69%, Данія – 71%, Ірландія – 74%.
2. Обмежене використання переробними підприємствами АПК власних інноваційних розробок
(як щодо ресурсів, так і технологій). Вітчизняні переробні підприємства АПК нині переважно виступають користувачами або адаптують до власних
умов зарубіжні розробки.

3. Взаємообумовленість ступеня інноваційної
активності переробних підприємствах АПК та їх
прибутковості. Так, найбільшу інноваційну активність наразі демонструють підприємства з відносно
вищим рівнем прибутковості, зокрема, з чистим доходом від 50 млн. грн. і вищим, серед яких 64%
здійснюють інноваційну діяльність. У свою чергу
інноваційна діяльність виступає одним з важливих
чинників зростання доходів виробників.
4. Диверсифікація напрямів інноваційної діяльності ефективних підприємств. Ефективні інноваційно активні підприємства здійснюють інноваційну діяльність не лише за основною спеціалізацією, а є інноваційно активними в цілому. До того
ж щодо таких підприємств існує висока ймовірність
впливу управлінського ресурсу, який складно оцінити кількісно.
5. Абсолютне переважання власних коштів
підприємств серед джерел фінансування інновацій.
При цьому основну частку коштів підприємства
спрямовують на придбання основних засобів – машин, обладнання, установок, а також оборотних засобів. Решта коштів витрачаються на фінансування
досліджень та розробок (табл. 3).
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Таблиця 3
Обсяг та структура фінансування інноваційної діяльності переробних підприємств АПК України за джерелами фінансування, 2014-2018 рр.
2014
2015
2016
2017
2018
Показники
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
%
%
%
%
%
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
Обсяги фінансування інно2173,6 100,0 1540,3 100,0 2186,5 100,0 1402,0 100,0 1336,9 100,0
ваційної діяльності
у т. ч. за рахунок
власних
коштів

1768,5

81,4

1476,6

95,9

1771,4

81,0

1274,3

90,9

1202,2

89,9

коштів держав0,004 0,0002
0,05
0,003
0,65
0,03
ного бюджету
коштів місце0,3
0,02
6,5
0,3
вих бюджетів
коштів інозем0,4
0,02
1,6
0,1
6,5
0,3
них інвесторів
кредитів
403,2
18,5
61,8
4,0
375,0
17,2
113,3
8,1
117,2
8,8
інших коштів
1,5
0,07
25,0
1,1
Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
6. Різноспрямованість інноваційної діяльності
підприємств за її видами. В 2018 р. нові технології
впроваджували 77% інноваційно активних переробних підприємств (з яких 85% запровадили новітні

методи виробництва, 10% – покращили інфраструктуру чи розподіл вхідних ресурсів) та 50% – удосконалювали допоміжні види діяльності.
Продуктові інновації в 2018 р. впроваджували
88% інноваційно активних підприємств (табл. 4).
Таблиця 4
Продуктові інновації, впроваджені переробними підприємствами АПК України, 2014-2018 рр.
Показники
2014 2015 2016 2017 2018
Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, од.
723
455
885
563
893
з них:
нові для ринку
113
68
191
80
229
частка інноваційних видів продукції, нових для ринку, %
15,6
14,9
21,6
14,2
25,6
машини, устаткування, апарати, прилади
26
26
37
54
58
з них:
нові для ринку
10
17
14
Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
Кількість процесних (технологічних) інновацій, впроваджених переробними підприємствами
АПК впродовж останніх трьох років суттєво зро-

сла. Зокрема кількість впроваджених у виробництво нових технологічних процесів за останні три
роки збільшилася на 75,9% (рис. 3).
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Рис. 3. Процесні (технологічні) інновації, впроваджені переробними підприємствами АПК України, 20142018 рр.
Складено та розраховано за даними Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
Крім впровадження технологічних інновацій,
переробні підприємства АПК можуть бути активними в організаційних та маркетингових інноваціях, які підвищують якість і ефективність роботи
підприємства та поліпшують обмін інформацією й
використання нових знань і технологій, а також можуть впливати на продуктивність підприємства, вихід на нові ринки або сегменти ринку та розроблення нових способів просування продукції.
У контексті організаційних інновацій переробні підприємства АПК переважно займаються навчанням кадрів та вдосконалюють організацію управління.
7. Низький рівень використання підприємствами інституційних джерел інформації щодо інноваційних розробок та можливостей їх впровадження – насамперед від університетів і державних
академічних та галузевих НДІ, а також від приватних НДІ і комерційних лабораторій. Багато підприємств відзначають середній ступінь важливості інформації, отриманої на конференціях, виставках,
ярмарках, з наукових журналів і спеціалізованих
публікацій.
Основним джерелом інформації щодо інновацій для підприємств є внутрішні джерела (в межах
підприємства або групи підприємств). Підприємства, які зазначають про співпрацю з питань інноваційної діяльності з іншими підприємствами або організаціями, основним типом партнера називають
постачальників обладнання і ресурсів.
8. Інновації для довкілля. Понад половини підприємств відзначають існування певних вигод, які
принесли для довкілля впроваджувані ними інновації. Серед найбільш поширених – скорочення використання матеріалів на одиницю продукції (45%
підприємств), зниження енергоспоживання на одиницю продукції (48%), зменшення рівня забруднення ґрунту, води чи повітря (34%). Основною
причиною, що спонукає виробників до запрова-

дження природоохоронних інновацій, є необхідність відповідати чинним екологічним нормам
(35%). Натомість практично не діє такий чинник, як
можливість отримання від держави певних фінансових преференцій у зв’язку із впровадженням зазначених інновацій.
Основними цілями впровадження інновацій на
переробних підприємствах АПК є:
– оновлення застарілих ресурсів або процесів;
– вихід на нові ринки чи збільшення частки ринку;
– зменшення витрат праці, матеріалів та енергії
на одиницю продукції (понад 50% підприємств оцінюють ці стимули за найвищим рейтингом).
Водночас для переробних підприємств АПК
менш цікавим є зменшення негативного впливу на
навколишнє середовище та розширення номенклатури товарів чи послуг.
Стосовно організаційних і маркетингових
інновації значна кількість переробних підприємств
АПК такий стимул, як «поширення товарів на нові
географічні ринки», вважають неважливим, що свідчить про суттєву обмеженість для більшості підприємств можливостей виходу на зарубіжні ринки та
необхідність створення умов для експорту власної
продукції.
Наразі в Україні зберігається висока невизначеність при впровадженні інновацій, яка пов’язана
з необхідністю виявлення методів й механізмів
впливу на інноваційну активність підприємств. Сукупність конкретних методів, підходів, прийомів та
форм, що використовується підприємствами для
впровадження інноваційної складової, відповідно
до визначених критеріїв і цілей формують модель
зростання експортного потенціалу підприємств, що
дає можливість розв’язати певні індивідуально визначені кожним підприємством завдання, враховуючи особливості його фінансово-господарської діяльності, складові стратегії розвитку.
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Для вітчизняних переробних підприємств
АПК особливо важливо забезпечити в економічному просторі режим найбільшого сприяння зростанню експортного потенціалу підприємств. Тому,
однією з важливих функцій стратегічного управління на підприємствах є розробка стратегії зростання експортного потенціалу з метою завоювання
на ринку сильних позицій та створення підходів
щодо її успішної реалізації в умовах невизначеності
підприємницького середовища, потужної конкуренції та внутрішніх проблем, що передбачає визначення цілей й довгострокових перспектив розвитку
інвестиційної діяльності на підприємстві; перетво-
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рення загальних цілей на конкретні напрями здійснення інвестиційної діяльності; ефективну реалізацію розробленої стратегії з метою досягнення поставлених цілей і перспектив розвитку; аналіз ситуації на ринку, внесення коректив у довгострокові
напрями інвестиційної діяльності з урахуванням
накопиченого досвіду, умов, що змінюються, нових
ідей та можливостей [5].
Основою ефективної інноваційної діяльності
переробних підприємств АПК є прогнозування потреби в інноваціях, на основі яких розробляються
принципово нові прогресивні технології, здійснюється випуск високотехнологічної продукції (табл.
5).
Таблиця 5
Розробка та реалізація стратегії зростання експортного потенціалу переробних підприємств АПК
Стратегія зростання експортного потенціалу на основі розробки нової проЕтапи стратегічного
дукції
планування
Дослідження та розробка
Реалізація
Формування нових наукових концеВикористання отриманих інноваційМета
пцій та закономірностей розвитку
них знань
підприємства
Індивідуальна та колективна розро- Здійснення розподілу завдань, оціРозподіл робіт
бка проектів
нка та контроль їх виконання
Регулярне здійснення контролю для
Відбір інноваційних проєктів з медосягнення цілей у визначені терВідбір та контроль
тою забезпечення своєчасної їх зміни
міни та у встановлених межах вита пріоритету
трат
Дотримання встановлених термінів
Управління стратегічЗдійснення компетентної оцінки резавершення розробки та своєчасний
ним розвитком
зультатів реалізації стратегії
вихід на ринок з новою продукцією
Розв’язання наукових проблем з меСтимулювання новатортою досягнення переваг на ринку но- Кадрові зміни, мотивація персоналу
ства
вої продукції

Формування інноваційної складової стратегії
зростання експортного потенціалу переробних підприємств АПК забезпечує можливість врахування
майбутніх завдань, розгляд діяльності підприємства як безперервного процесу, в якому поточні дії
пов’язані з майбутніми.
До етапів розробки й реалізації стратегії зростання експортного потенціалу переробних підприємств АПК можна віднести:
– визначення місії та системи стратегічних цілей;
– оцінка експортного потенціалу та підприємницького середовища;
– визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства;
– вибір стратегії зростання експортного потенціалу підприємства;
– реалізація стратегії зростання експортного
потенціалу підприємства.
Висновки. Основними характеристиками
інноваційного процесу на переробних підприємствах АПК є: низький рівень інноваційної активності;
взаємообумовленість ступеня інноваційної активності підприємства та його прибутковості; диверсифікація напрямів інноваційної діяльності ефективних підприємств; абсолютне переважання власних
коштів підприємств серед джерел фінансування

інновацій; низький рівень використання підприємствами інституційних джерел інформації щодо
інноваційних розробок; недостатня наявність позитивних ефектів для довкілля від впровадження
інновацій.
Серед найвагоміших причин гальмування процесу впровадження інновацій на вітчизняних переробних підприємствах АПК можна виокремити; недостатній рівень фінансового забезпечення підприємств; низьку доступність кредитів та державної
підтримки для модернізації виробництва; нерозвиненість системи інформаційного забезпечення
інноваційного процесу; відсутність вмотивованості
багатьох керівників підприємств (насамперед з числа малих і середніх) щодо впровадження інновацій.
Останнє є наслідком як їхньої недостатньої
освіченості й відповідно відносно низької культури
виробництва, так і пасивної позиції держави в питанні дотримання підприємствами екологічних стандартів (що в усьому світі безпосередньо пов’язано
з використанням новітніх технологій та забезпечується прив’язкою бюджетної підтримки виробників
до виконання ними умов екологізації їхньої діяльності за жорсткого контролю та покарання).
Посилення інноваційної активності переробних підприємствах АПК можливе передусім за покращення їх загального фінансового стану, на що
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мають бути спрямовані першочергові заходи державної аграрної політики.
Держава може забезпечити активізацію інноваційної діяльності за умов: створення і підтримання об’єднань малих підприємств (зокрема кооперативів) як засобу розширення можливостей інвестування таких виробників, просування у їх
середовищі науково-технічних інновацій; активізації діяльності державних академічних і галузевих
НДІ щодо співпраці з підприємствами та покращення поінформованості у сфері поширення інновацій.
Розвиток переробних підприємств АПК на інноваційній основі – це єдиний можливий шлях підтримання високої динаміки зростання та зміцнення
позицій підприємства в умовах вичерпання природних ресурсів і посилення міжнародної конкуренції. За нинішніх умов визначним чинником зростання експортного потенціалу переробних підприємств АПК виступає активна реалізація
інноваційної складової, що повинна знайти своє
продовження на вищому рівні функціонування підприємства та полягає у розширенні випуску продукції з інноваційними характеристиками та зміцненні конкурентоспроможності на вітчизняному та
зарубіжних ринках.
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Анотація
В статті досліджено підходи до трактування підприємницької діяльності з виробництва біопалива, як
особливого виду «зеленого бізнесу. Визначено напрямки фінансового забезпечення розвитку інноваційної
діяльності на підприємствах переробного сектору аграрної сфери. Проаналізовано частку інноваційної
продукції в загальні структурі реалізації. Виокремлено проблеми державного регулювання інноваційної
сфери діяльності організацій. Сформовано логіку проведення реструктуризації підприємств на інноваційно-інвестиційній основі. Розглянуто особливості формування організаційно-економічного механізму
управління інноваційним розвитком підприємств. Обґрунтовано перспективи розвитку кооперації
підприємств. Визначенно напрямки розвитку переробних підприємств агропромислового комплексу на інноваційно-інвестиційній основі.
Abstract
The article examines the approaches to the interpretation of business activities for the production of biofuels
as a special kind of "green business. The directions of financial support of development of innovative activity at
the enterprises of the processing sector of the agrarian sphere are determined. The share of innovative products in
the overall sales structure is analyzed. The problems of state regulation of the innovative sphere of activity of
organizations are singled out. The logic of enterprise restructuring on the basis of innovation and investment is
formed. Peculiarities of formation of organizational and economic mechanism of management of innovative development of enterprises are considered. Prospects for the development of enterprise cooperation are substantiated.
The directions of development of processing enterprises of the agro-industrial complex on the basis of innovation
and investment are determined.
Ключові слова: переробні підприємства, інновації, інвестиції, стратегія, зелений бізнес, кооперація,
реструктуризація.
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Постановка проблеми. В даний час перед
більшістю регіонів України стоїть проблема підвищення іміджу та їх інвестиційної привабливості переробної сфери АПК, виділення пріоритетних
напрямків розвитку, створення результативних
програм розвитку на інвестиційно-інноваційній основі. Для створення стійкого та надійного
функціонування переробної сфери АПК необхідні
великі капітальні вкладення в матеріально-технічну
базу і не менші інвестиції для вирішення невідкладних завдань інноваційного розвитку
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження розвитку «зеленого» бізнесу в сфері виробництва біопалива, як особливого виду
підприємницької діяльності переробної сфери АПК
висвітленні Гончарук І.В. [1]. Теоретичні аспекти
функціонування аграрних підприємств на інноваційний основі присвяченні праці Ксьонжик І.В.
[2]. Імперативи і основні напрями інноваційної реструктуризації промислового комплексу України
висвітленні Гусєвою В.О. [3]. Проте саме напрямки
розвитку переробних підприємств АПК на інвестиційно-інноваційній основі потребують подальших досліджень.
Мета статті. Основними цілями дослідження
є аналіз перспектив інноваційного розвитку переробних підприємств АПК. Формування напрямків
розвитку галузей переробної промисловості АПК
на інвестиційно-інноваційній основі. Дослідження
перспектив розвитку переробної сфери аграрного
сектору на перспективу.
Виклад основного матеріалу. Підприємницька діяльність з виробництва біопалива як
сфера «зеленого бізнесу» також підпорядкована
принципам «зеленої економіки», яка являє собою
новий інституційний порядок організації –
здійснення підприємницької діяльності, базованої
на засадах еколого-економічної відповідальності.

Продукція і послуги в даному бізнесі отримуються
«зелені», тому створювана додана вартість, а також
прибуток є «зеленими», таким чином логічним виглядає висновок про те, що «зелений бізнес» - це на
свій страх і ризик діяльність, спрямована на отримання «зеленого прибутку». Головним завданням
«зеленого бізнесу» як створювальної підсистеми зеленої індустрії, сектору, який продукує і упроваджує інновації, є гармонізація бізнесових та екологічних інтересів з метою підвищення ролі бізнесу
у запровадженні моделі сталого розвитку суспільства [1, с. 95].
Враховуючи
вищезазначене
необхідно
відмітити, що для фінансового забезпечення інноваційного розвитку переробної сфери АПК необхідно:
- забезпечити організацію конкурентоспроможного виробництва харчової продукції, що можливо завдяки концентрації інвестицій у пріоритетних сферах, зокрема здійсненню інвестицій в розвиток виробництва альтернативних джерел
енергії;
- переорієнтувати інвестиції у розвиток галузей сільського господарства з порівняно високою
диверсифікацією виробництва, що сьогодні потребують якнайшвидшого відродження на новій техніко-технологічній основі, забезпечують створення
додаткових робочих місць на селі та виробництво
імпортозамінних товарів;
- впроваджувати інвестиційно-інноваційні
проекти будівництва промислових об’єктів з переробки енергетичних продуктів і виробництва альтернативних джерел енергії, що сприятиме випуску
альтернативних видів екологічно чистого пального,
утилізації надлишків виробленої сільськогосподарської продукції та проміжної продукції промислового виробництва, створенню нових робочих
місць, збільшенню доходів сільського населення та
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надходжень до державного бюджету.
Здійснення інноваційної діяльності підприємствами АПК підвищить рівень їх конкурентоспроможності та покращить ефективність виробничогосподарської діяльності в цілому. Таким чином,
перед аграрною сферою відкриваються широкі перспективи у зв’язку із загрозою світової продовольчої кризи, зростанням попиту на біопальне, відсутністю можливості розширювати посівні площі
та нарощувати продуктивність сільського господарства основними аграрними країнами [2, с. 164].
Змістовою стрижневою складовою інноваційної реструктуризації харчової промисловості мають стати інноваційні зміни технологічної та організаційної його структури, зокрема галузевої, при
цьому має бути враховано:
- технічне оновлення на передовій технологічній базі основних виробничих фондів провідних
промислових підприємств регіону, до яких відносять бюджетоформуючі підприємства, а також підприємства, які є "точками економічного зростання"
або мають перспективу ними стати;
- поглиблення потенціалу промислово-технологічної переробки та створення умов для вдосконалення відтворювальної структури промисловості за технологічними укладами вищого рівня або
запровадження ключових технологій вищих технологічних укладів на виробництвах, віднесених до
нижчих технологічних укладів;
- запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
- підвищення ступеня переробки сировини у
виробничих процесах на підприємствах регіону;
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- ув’язку процесів вертикальної інтеграції
організаційних форм (на загальнодержавному та галузевому рівнях) разом з процесами горизонтальної
інтеграції на регіональному рівні (сприяння формуванню кластерів виробництв на регіональному та
міжгалузевому рівнях) із створенням належних
умов для децентралізованого управління та субсидіарним розподілом прав та відповідальності;
- підготовку висококваліфікованого персоналу, зокрема вищої ланки, що передбачає необхідну професійну підготовку для запровадження інноваційної реструктуризації промислових виробництв регіону та адаптації до інноваційних змін;
- створення
інноваційних
структур
підтримки процесів інноваційної реструктуризації,
як: технологічних, промислових (індустріальних)
парків, інноваційних бізнес-інкубаторів, інноваційних та венчурних фондів та інших структур для забезпечення комерціалізації й широкого впровадження у виробництво наукоємних розро б ок,
вихід на світові ринки з високотехнологічною конкурентоспроможною продукцією [3].
На даний час реалізація інноваційної продукції
переробними підприємствами в загальній структурі
реалізації становить лише 1%, що є недостатнім
враховуючи те, що навіть в даний обсяг реалізації в
більшості включена продукція котра є новою лише
для підприємств (табл. 1). Реалізація інноваційної
продукції в 2018 році переробними підприємствами
АПК складала понад 6,2 млрд.грн. з них нової для
ринку було реалізовано лише на 2,2млрд.грн.
Для сприяння розвитку інноваційної діяльності необхідно насамперед відповідне нормативно-правове
регулювання
та
державна
підтримка.
Таблиця 1
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2018 році
Із загального обсягу реалізованої
Усього
інноваційної продукції (товарів, послуг)
у % до обсягу
у % до затис. грн.
інноваційної прогального обдукції
тис. грн.
сягу
нова лише
нова
нова лише
реалізованої
нова для
для підпридля
для підприпродукції
ринку
ємства
ринку
ємства
Промисловість
24861143,4
0,8
7863763,1
16997380,3
31,6
68,4
Переробна про24429136,2
1,3
7840681,9
16588454,3
32,1
67,9
мисловість
виробництво харчових продуктів,
6292419,8
1,0
2253125,2
4039294,6
35,8
64,2
напоїв і тютюнових виробів
[4]
Серед основних аргументів щодо необхідності
та економічної доцільності державного (нормативного) регулювання інноваційних процесів в умовах
ринку слід відзначити такі:
– існування таких етапів інноваційних процесів, які взагалі не можуть бути комерціалізовані.
Це в першу чергу фундаментальні дослідження.
Витрати на проведення фундаментальних до-

сліджень по цих напрямках в певному розумінні повинно «нести» усе суспільство, тобто вони повинні
здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету;
– характерною рисою сучасного стану інноваційного розвитку є те, що фундаментальні дослідження всі в більшій мірі набувають міждисциплінарного характеру, що, в свою чергу, потребує
додаткових інвестиційний витрат, пов’язаних зі
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створенням відповідної системи науково-технічної
інформації,
підготовки
кадрів,
проведення
відповідних організаційних заходів та ін.;
– сучасні інноваційні розробки потребують
надто великих фінансових ресурсів, які не мають
змоги сконцентрувати у себе навіть провідні і
найбільш конкурентоспроможні підприємства;
– в багатьох випадках висока економічна
ефективність інновацій досягається лише за умов
високої ємності ринку. По мірі зростання витрат на
НДДКР збільшується питома вага умовно - постійних витрат у загальній сумі виробничих витрат. Обмеженість ринків збуту, яка в першу чергу обумовлюється падінням купівельної спроможності населення, може стати серйозною перешкодою на
шляху економії на витратах виробництва і зростанні його прибутковості в разі проведення активної інноваційної політики. Відсутність зовнішньої
«підкачки» платоспроможного попиту може зробити нові види продукції недоступними, а
відповідно «нецікавими» для масового споживача;
– економічний ефект від ряду інновацій має
спряжений характер, оскільки проявляється в багатьох сферах. Мова йде не тільки про формування
технологічних ланцюгів, пов’язаних з впровадженням нових технологій, а відповідно і нових видів
обладнання, субстанцій та ін., а також про значну
економію коштів держбюджету, фондів соціального страхування, споживачів у зв’язку зі зменшенням витрат внаслідок тимчасової втрати працездатності. Отже, на мікрорівні іноді складно попередньо об’єктивно оцінити повну ефективність
інноваційного проекту в сфері фармації оскільки
значна частка спряжених інноваційних ефектів реалізується поза сферою уваги первісного інвестора.
Це обумовлює необхідність державної експертизи
масштабних соціально-важливих інноваційних
проектів та їх необхідну фінансову підтримку;
– тривалість інвестиційного лагу і відповідно
терміну окупності інвестицій в інноваційні проекти
у фармації;
– велика кількість ризиків, що супроводжують інноваційну діяльність (технологічний, фінансовий, комерційний та ін.), потребують певних зовнішніх стимулів і гарантій з метою створення системи мотивацій, яка б спонукала підприємства,
Ринкові механізми
Система прогнозування
й планування розвитку,
у т.ч підсистеми:
- Аналіз ринку
- Аналіз власних
можливостей
- Прогнозування
розвитку
- Планування розвитку ринкових можливостей
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інвесторів до вибору і надання переваг саме інноваційній діяльності, а не іншим альтернативним формам збільшення капіталу.
Також при формуванні стратегії інноваційноінвестиційного розвитку необхідно формувати відповідний організаційно-економічний механізм
інноваційного розвитку.
ОЕМУІР – це сукупність методів, прийомів та
інструментів, за допомогою яких орієнтується діяльність господарюючих суб’єктів на цілеспрямований пошук і реалізацію ринкових можливостей
інноваційного розвитку, яка відкривається перед
ними, що забезпечує їх тривале виживання і розвиток у нестабільному ринковому середовищі відповідно до обраної місії [5, с.42].
Завданням ОЕМУІР є орієнтація діяльності
підприємницьких структур і окремих суб’єктів підприємницької діяльності на безупинний пошук і реалізацію ринкових можливостей інноваційного розвитку в мінливих умовах зовнішнього середовища
в рамках обраної місії і прийняття мотивації діяльності [5, с. 32].
Головною особливістю ОЕМУІР є його спрямованість на посилання організаційно-економічного механізму підприємства. Він орієнтований не
стільки на внутрішньовиробничі відносини
суб’єкта господарювання, а більшою мірою на те,
щоб орієнтувати його діяльність на всебічне використання існуючих перспективних ринкових можливостей інноваційного розвитку з метою конкуренції, максимізації поточних і перспективних доходів, забезпечення сталого розвитку [5, с. 43].
ОЕМУІР слід розглядати як багаторівневу
ієрархічну систему, що включає макрорівень і макрорівень (ринкові, регулюючі та забезпечуючи механізми) (рис 1.) [5, с. 44].
ОЕМУІР є підсистемою традиційного організаційно-економічного механізму підприємства
і певним чином реалізується через форми і методи
управління всією його господарською діяльністю.
Тому їхні елементи (механізми) у частині планування, організації, ціноутворення і стимулювання стикаються і частково перетинаються,
взаємодоповнюють при цьому один одного [6, с.
43].
Регулюючі та забезпечуючи механізми

Система інформаційного забезпечення
Система мотивації, у т.ч
підсистеми:
- Споживання
- Розвитку виробництва
- Підприємництва
- Праці

Система організації, у т.ч
підсистеми:
Формування організаційних структур
Управління
Ресурсного забезпечення
Контролю виконання і зміни пріоритетів

Рис. 1. Схема взаємодії систем ОЕМУІР на мікро- і макрорівнях управління
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Організаційно-економічний
механізм
підприємства повинен функціонувати в тісній
взаємодії з ринковими і регулювальними механізмами, це дозволяє говорити про необхідність
формування ОЕМУІР.
Концептуальна
схема
формування
і

Принципи
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функціонування ОЕМУІР подана на рисунку 2 [6, с.
34].
Згідно зі схемою формування ОЕМУІР передбачає наявність принципів, які слід покласти в його
основу, а також визначення функцій і розробку
структури ОЕМУІР.

Функції

Структура

Формування ОЕМУІР
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком
суб’єктів господарської діяльності
Функціонування ОЕМУІР
Принципи

Критерії

Інструментарій

Стратегії інноваційного розвитку
Рис. 2. Схема формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком
Формування ОЕМУІР має ґрунтуватися на таких принципах, які наведенні на рисунку 3 [6, с. 35].
«Розумової» орієнтації на
задоволення запитів споживачів

Принципи формування ОЕМУІР

Альтернативності
варіантів розвитку
Орієнтація на інноваційний
шлях розвитку
Підтримки рівноваги між
споживанням та відновленням природних ресурсів

«Розумної крайності»
ринкових позицій
Системності
Виправданого ризику
Балансу інтересів суб’єктів
інноваційного процесу
Гнучкого регулювання
Комплексності

Рис. 3. Система принципів формування ОЕМУІР суб’єктів господарської діяльності
Об’єднання наведених принципів у єдиний
комплекс дозволяє розглядати ОЕМУІР господарюючого суб’єкта як відкриту, адаптивну, динамічну систему ймовірнісного характеру, яка
функціонує в ринковому середовищі в межах,
окреслених методами державного і регіонального
регулювання, що забезпечує тривале виживання і
розвиток суб’єкта господарської діяльності у нестабільному середовищі за рахунок безупинного
пошуку і використання нових способів і сфер реалізації його потенціалу [6, с. 41].
Отже, організаційно-економічні механізми
управління інноваційним розвитком переробних
підприємств АПк є одним із головних підсистем
підприємства, яка базується на досягнення інноваційних цілей за рахунок ресурсів та потенціалу

організації. Використання даних механізмів розвитку інноваційного потенціалу дасть можливість:
- чітко формувати гнучкі цілі та стратегії розвитку переробних підприємств АПК;
- виявити конкурентоспроможні підприємства
за характером інноваційної активності;
- налагоджувати якісні комунікації між учасниками інноваційного процесу;
- приймати стратегічні рішення щодо подальшої реструктуризації підприємства, залучення інвестицій, диверсифікації продукції;
- прогнозувати та оцінювати ефективність розвитку інноваційного потенціалу підприємства.
На рисунку 4 зображено модель формування
інноваційного потенціалу підприємства, яка включає підсистеми та визначені в них компоненти, що
дозволяє передбачити поведінку [5, с. 66].
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Зовнішній інноваційний клімат
Фактори інфраструктури

Фінансово-економічні
Інноваційний клімат

Нормативноправові
і

Фінансово-економічний потенціал

і

Маркетинговий
потенціал

і

і

Кадровий потенціал
і

Політи
чні

Науково-технічний
потенціал

Механізми ефективного формування
управління

Організаційноуправлінський поі
тенціал

Інші

і

Виробничий потенціал

Організаційноуправлінський потенціал
Технологічні

Природні
Соціодемографічні
фактори

і

Елемент загального потенціалу підприємства
Зовнішня інноваційна підсистема ІПП
Внутрішня інноваційна підсистема ІПП
Інноваційний елемент відповідного загального потенціалу
Зовнішні фактори впливу на ІПП
Зовнішні суб’єкти, які впливають на ІПП
Рис. 4. Модель формування інноваційного потенціалу підприємства

Слід зазначити, що ОЕМУІР характеризується
високою складністю структури, наявністю численних елементів зі складними взаємозв’язками, динамічністю і стохастичністю поведінки в цілому та
окремих його елементів, існуванням ієрархічних, а
також функціональних підсистем.
Запропонована модель відображає сутність
процесу взаємодії факторів, механізмів та
суб’єктів, що визначають можливості та здатності
інноваційного потенціалу підприємства, які можуть
послабляти один одного чи навіть знищувати
(тобто досягати інноваційного кризи), так і синергетично посилювати, примножувати їх взаємодію
та діяльність [5, с. 66].
Виходячи з представлених досліджень одним з
першочергових завдань має стати проведення реструктуризації підприємств переробної сфери АПК
логіка якої представлена на рисунку 5.
При проведенні реструктуризації доцільно
враховувати як світові умови на ринках харчової
продукції, базовий стан економіки області в якій
функціонує підприємство, наявні проблеми ресурсного забезпечення зі сторони сільського господар-

ства, можливості та джерела інвестиційного забезпечення, наявні ресурси. Виходячи з даних передумов слід розробити комплекс заходів які передбачатимуть створення відповідного інфраструктурного
забезпечення, можливість реалізації інвестиційних
проєктів, організаційне реформування підприємств
та перехід на нові технології.
На сучасному етапі в агропромисловому комплексі України спостерігається нестача інвестиційних ресурсів для відновлення і придбання основних
засобів виробництва, впровадження нових технологій, підтримки родючості ґрунтів, поліпшення
соціальної
і
виробничої
інфраструктури
підприємств АПК, і в остаточному підсумку, забезпечення продовольчої безпеки країни. Залученню
та раціональному використанню інвестицій, які
направлені на стабілізацію виробництва і подальший розвиток АПК України, відводиться важлива
роль.
Зокрема, інвестиції в основний капітал забезпечують системне оновлення і розвиток матеріально-технічних засобів аграрних господарств,
покращують соціальну інфраструктуру села.
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Реструктуризація переробної сфери АПК

Світові економічні тенденції

Формування базових відмінностей в структурі, темпах і пріоритетах розвитку

Проблеми аграрного
відтворення

Базовий стан аграрної економіки області

Можливості інвестиційного
забезпечення

Стратегічні цілі розвитку переробної сфери
АПК

Наявні умови та доступні
ресурси

Стратегічна реструктуризація
переробних підприємств АПК

Бюджети розвитку
Природно-кліматичні умови
Форми господарювання в АПК

Сільські території
Земельні ресурси
Інфраструктура
Трудовий потенціал

Перехід на новітні
технології

Організаційне реформування переробних підприємств
АПК

Інноваційно-інвестиційні проекти розвитку

Інфраструктурне забезпечення

Нові умови розвитку
Рис. 5. Логічна схема здійснення стратегічної реструктуризації переробних підприємств АПК
Модель реалізації інновацій на підприємства
переробної сфери АПК має включати насамперед
заходи з державного планування, регулювання та

стимулювання комплекс яких має бути спрямований на створення сприятливої клімату для реалізації інновацій (рис. 6).
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Державне планування
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Мотивація інноваційної діяльності

Контролінг інноваційної діяльності

Використання попередніх стимулів

Інформаційна
підтримка управління інноваціями

Використання поточних стимулів

Застосування стимулів за результатами інноваційної
діяльності

Контроль за реалізацією функцій
управління інноваціям

Аналіз
використання комплексного маркетингу

Рис. 6. Модель управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості
Також на рівні держави для продукування інновацій мають створюватися відповідні бізнесінкубатори, інноваційні центри, технопарки та технополіси.
Реалізація даного комплексу заходів дасть
можливість сформувати інноваційну політику на
підприємствах, організувати даний вид діяльності,
розробити відповідні заходи стимулювання розвитку інноваційної діяльності та контролінгу.
Отже, загальний висновок полягає в тому, що

нині діюча в Україні державна аграрна політика в її
хронічно устояному вигляді віджила та має бути
замінена нетрадиційними поглядами на її усі без
виключення сутнісні політичні, соціальні, економічні та інші складові, а також на відповідне
практичне втілення кожної з них окремо та всієї їх
сукупності.
Насамперед, потрібно вирішити земельне питання. Інвестор буде вкладати серйозні кошти
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тільки за умови гарантій своїх прав, а сільгоспвиробник не повинен бути «тимчасовим правителем» на
землі. Слідом за земельним кадастром потрібно
створювати державний земельний банк. І звичайно,
потрібний вільний ринок землі.
У цілому потенціал АПК величезний – в
останні роки фінансові установи щорічно подвоюють портфель кредитів агропідприємствам. Агробізнес для нашої країни – ключова галузь, вона
може як локомотив «підтягти» всю країну до європейського рівня. Це особливо актуально сьогодні, в
умовах розвитку економічної кризи в Україні, коли
основні експортери країни – металургія, хімічна
промисловість – опинилися в дуже складному становищі внаслідок таких факторів, як висока енергозалежність України й висока енергомісткість
підприємств, їх низький технічний рівень. Сьогодні
аграрний сектор може стати найбільш пріоритетним, оскільки мало залежить від імпортних енергоносіїв, має високий потенціал розвитку.
За останні роки інвестиційна привабливість аграрного сектора України значно зросла. Цьому
сприяли й розвиток позитивних тенденцій в економіці, і зростання споживчого попиту на продукцію сільського господарства, і навіть позитивні
приклади багатьох західних компаній, що ввійшли
раніше в український ринок.
В останній же час основним фактором підвищення інвестиційної привабливості українського
АПК стали вкрай високі внутрішні ціни на продовольство на тлі зростаючого й незадоволеного споживчого попиту, що дає можливість багатьом аграрним компаніям активно розвивати виробництво
й одержувати високі дивіденди на вкладені інвестиції.
Валове виробництво сільгосппродукції в
Україні в 2019 р. перевищило $41 млрд. Можливо,
для країни з населенням в 42 млн. чоловік це не такий вже великий показник, однак, динаміка його
зростання досить упевнена: у порівняльних цінах
стосовно 2010 р. він зріс на 26 %. Споживання основних продуктів харчування в Україні сьогодні
значно нижче, ніж у розвинених країнах, але
швидко зростає (м'яса – на 42 % у порівнянні з 2000
р., молока й молочних продуктів – на 30 %, фруктів
– на 20 %). Це відкриває широкі перспективи для
створення в Україні нових аграрних і переробних
підприємств. При цьому загальна потреба агропромислового комплексу України в інвестиціях, за
оцінками експертів, становить не менш $25 млрд.
[1].
Проте, ризик інвестування в аграрний сектор
України існує. Основними факторами ризику є погода, ринкова кон'юнктура, державне регулювання.
Але при комплексному підході їх можна не тільки
пом'якшити, але й деякі – виключити. При бізнесплануванні агровиробництва варто розраховувати
кілька варіантів плану. Наприклад, можна розрахувати план з меншою, але гарантованою рентабельністю, поряд з високорентабельним варіантом,
що має на увазі більше ризиків.
Принципи інвестування в аграрний сектор
України відрізняються від загальноприйнятих у
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західних країнах, і це також бентежить багатьох потенційних інвесторів. Головний і основний принцип – в Україні власними інвестиціями потрібно
управляти, причому самостійно.
В Україні дуже мало підприємств, що мають
спільну з іноземними компаніями форму управління капіталом. Як правило, іноземні компанії
відкривають в Україні власне підприємство,
номінально українське, де увесь вищий менеджмент – іноземні фахівці. З огляду на менталітет
українців, який сформувався переважно за радянських часів, й особливості законодавства, так інвестиціями управляти ефективніше.
За станом на початок 2019 р. обсяг прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор України склав
$1557,1 млн. власне в сільськогосподарське виробництво й лісове господарство (або всього 1,9 % всіх
іноземних інвестицій в Україну) і $1564,0 млрд. – у
харчову промисловість (5,3 %). Перевага інвестицій
у переробну промисловість пояснюється більш високою економічною ефективністю роботи харчової
промисловості й більш швидкою віддачею інвестицій у порівнянні із сільгоспвиробництвом, а також меншою залежністю від зовнішніх факторів
[1].
Важливим чинником підвищення привабливості аграрного сектору України є підвищення
якості продукції, приведення її у відповідність до
міжнародних стандартів. Сучасні стандарти надають новий імпульс розвиткові інноваційних технологій, відіграють значну роль у вирішенні питань
захисту навколишнього середовища, удосконалення програм безпеки й охорони здоров’я,
поліпшення якості життя і розвитку економіки в
цілому. Вони сприяють виробництву високоякісної
конкурентної продукції, а також розширенню
експортних можливостей АПК. Значні перспективи
український АПК має з виробництва органічної
продукції, попит на яку буде зростати, а ціни – перевищувати ціни на традиційну продовольчу продукцію на 40-50 % [1].
Особливого значення для підвищення інвестиційної привабливості АПК набуває проблема
трансферу інноваційних технологій. Більшість наукових розробок для українського АПК нині створюють науковці Української академії аграрних наук
(УААН). Найбільша кількість інноваційних розробок здійснена для рослинницької (33 %), тваринницької (14 %) галузей і землеробства (10 %). Проте
дані види інноваційної продукції суттєво різняться
за умовами і можливостями реалізації, а відтак і
вплив на результати виробничої діяльності АПК
неоднаковий.
Перспективними напрямком розвитку переробних підприємств промисловості АПК є створення малих переробних організацій фермами та
особистими селянськими господарствами з метою
переробки сільськогосподарської продукції та її реалізації на місцевих ринках, що дасть можливість
збільшити доходи сільського населення та наповнити місцеві ринки більш дешевою та якісною продовольчою продукцією.
Новим для переробної галузі АПК держави
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може стати також розвиток енергокооперативів з
переробки відходів сільськогосподарської продукції для власних енергетичних потреб особистих
селянських господарств.
На даний час існує позитивний досвід створення даного виду кооперативів. Наприклад, в 2018
року було зареєстровано нове Товариство з обмеженою відповідальністю “Берездівський енергетичний кооператив” Особливістю новоутвореного
ТОВ було те, що згідно зі Статутом, кожен член Товариства має один голос при ухваленні рішень, незалежно від розміру його внеску. При цьому весь
отриманий прибуток розподіляється між учасниками відповідно до пайового внеску кожного. Інша
важлива річ у статуті цього ТОВ – це те, що певна
частка прибутку не розподіляється між членами кооперативу, а накопичується на рахунку підприємства, аби закуповувати додаткове обладнання для
діяльності. Наприклад, додатковий прес для утворення тюків чи котел, або будь-що інше, що
відповідає тематиці діяльності кооперативу. Ці дві
інновації, прописані у статуті ТОВ, роблять його
незвичайним Товариством, а ТОВ у форматі енергетичного кооперативу [13].
Функціонування дієвої системи трансферу інноваційних технологій в АПК надзвичайно важливе для успішної конкуренції не тільки продукції
АПК, але й самих технологій, експорт яких є найприбутковішим видом підприємницької діяльності
в усьому світі [4].
Отже, серед основних позитивних моментів,
що сприяють розвитку широкого інвестування в переробні галузі АПК України, є такі:
- зручна географія, сприятливі природні умови
й багаті ресурси;
- власна сировинна база (для переробки й тваринництва);
- відсутність жорсткої конкуренції в галузі;
- висока прибутковість аграрного бізнесу;
- незадоволений внутрішній попит, великий
потенціал внутрішнього споживання;
- близькість до зовнішніх ринків збуту;
- дешева робоча сила;
- можливість швидкої організації великотоварного виробництва й відносно невисока ціна входження на ринок;
- перспективи розвитку ринку після вступу до
СОТ [7-12].
Безумовно, існують і негативні фактори, які
стримують інвестування в аграрний сектор
України:
- нерозв'язаність земельних питань;
- нестабільна законодавча база й аграрна
політика, втручання влади в бізнес;
- надмірна зарегульованість бізнесу з боку держави;
- особливості місцевого менталітету;
- відносно низьке внутрішнє споживання й
платоспроможний попит;
- "незрозумілі" принципи функціонування
бізнесу, проблеми з виконанням контрактів.
Висновки і пропозиції. Пріоритетними
напрямками роботи в покращенні інвестування
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АПК регіону мають бути:
– залучення в економіку області іноземних
інвестицій шляхом постійного моніторингу пропозицій з боку інвесторів, налагодження контактів з
міжнародними фінансовими інституціями та міжнародними організаціями;
– супровід конкретних інвестиційних проектів та надання всебічної допомоги в їх реалізації;
– здійснення заходів з поглиблення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області щодо практичної реалізації
Програми європейської і євроатлантичної інтеграції України;
– налагодження міжнародного співробітництва регіонів та територіальних громад регіонів з
зарубіжними країнами в рамках міжрегіонального і
прикордонного співробітництва у сфері зовнішньої
торгівлі, гуманітарних питань, соціальної політики.
– сприяння
активізації
зовнішньоекономічних зв’язків переробних підприємств АПК,
установ і організацій, розташованих на території
України, та їх виходу в умовах світової фінансовоекономічної кризи на зовнішній ринок.
Найбільш динамічно розвивається співробітництво з ЄС. В даний час наприклад у Вінницькій
області реалізується біля 75 партнерських угод про
торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво територіальних громад області та воєводств Республіки Польща. Співробітництво реалізується на рівні районів, міст та місцевих громад і відбувається у різних галузях
господарського комплексу.
Для налагодження взаємовигідного співробітництва обласними державними адміністраціями, за
допомогою торговельно-економічної місії у складі
іноземних компаній, постійно доводиться до відома
ділових кіл інформація щодо експортних можливостей та імпортних потреб представників бізнесових
структур переробної сфери АПК. Комерційні пропозиції з боку іноземних підприємців також повинні доводитися до суб'єктів господарювання.
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Анотація
У статті проаналізовані етапи та визначено основні цілі проведення маркетингових досліджень на аграрному ринку. Охарактеризовані особливості процесу маркетингових досліджень в аграрному ринку, досліджено сільськогосподарський маркетинговий менеджмент, який включає всі операції та усіх суб'єктів
від фермерських господарств до кінцевих споживачів, а також зроблені висновки про наслідки маркетингових досліджень для посередників та споживачів.
Abstract
The article analyzes the stages and defines the main objectives of marketing research in the agricultural market. The peculiarities of the process of marketing research in the agricultural market are characterized, the study
of agricultural marketing management, which includes all operations and all entities from farms to end users, as
well as conclusions about the consequences of marketing research for intermediaries and consumers.
Ключові слова: маркетинг, економіка, маркетинговий менеджмент, аграрна сфера, трансформація.
Keywords: marketing, economics, marketing management, agricultural sphere, transformation.
Сучасний етап розвитку агробізнесу в Україні
знаходиться у стані трансформації, який характеризується намаганням скоротити відставання у темпах проведення ринкових перетворень порівняно з
іншими секторами економіки. Для покращення та
прискорення розвитку сільськогосподарських
підприємств дуже важливим є вибір ефективної системи маркетингових досліджень, що слугує базою
для розвитку маркетингового підґрунтя ведення аграрного бізнесу. Слід зазначити, що система аграрного маркетингу має свої відмінності порівняно з
іншими видами маркетингу, які пов’язані зі специфікою аграрного виробництва та, безумовно, впливають на специфіку маркетингових досліджень на
аграрному ринку.
1. Сільське господарство – галузь із досконалою конкуренцією, яка в інших галузях економіки

майже не зустрічається. Учасники ринку з досконалою конкуренцією можуть збільшувати свої прибутки лише за рахунок зниження витрат. Така ситуація спонукає виробників сільськогосподарської
продукції шукати резерви зниження витрат (застосування прогресивних технологій виробництва
продукції, використання нової техніки, поліпшення
кваліфікації праці своїх робітників, застосування
маркетингових принципів на всіх стадіях життєвого циклу товарів), тобто здійснювати пошук інноваційних рішень збільшення прибутків господарства.
2. Нерозвиненість українського ринку землі та
ресурсів, а також недостатність і нерівномірність
розвитку ринкової інформації. Нерозвиненість інформаційної інфраструктури на селі перешкоджає
виробникам
сільськогосподарської
продукції
вчасно отримувати достовірну, чітку й актуальну
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інформацію стосовно рівня попиту, насиченості
ринку, цін, пропозиції конкурентів та інших даних.
3. Природні та економічні процеси в агробізнесі інтегруються і створюють нові умови для
виробництва, а також для організації маркетингу.
Як відомо, Україна розташована в декількох природно-кліматичних зонах та має різні види ґрунтів.
Так, наявність різноманітності ґрунтів та природнокліматичних зон зумовлюють розвиток кооперації і
спеціалізації в рослинництві, адже різні ґрунти дають різні можливості для виконання технологічних
операцій під час вирощування культур.
4. Служби аграрного маркетингу мають справу
з товарами першої життєвої необхідності з коротким терміном зберігання, які мають споживче, естетичне і моральне призначення.
Тому для галузі рослинництва дуже важливим
є завдання забезпечити вчасне й обережне збирання
врожаю, якісну упаковку та своєчасне транспортування продукції.
5. Сільському господарству притаманні сезонність виробництва, отримання продукції, а також
розбіжності у робочому періоді з періодом виробництва. Це зумовлює специфіку маркетингового
дослідження ринку збуту і просування продукту.
6. Система маркетингу агробізнесу, яка включає виробництво, переробку і доведення продукту
до кінцевого споживача, має особливість нерівномірності, нерівнозначності і різного рівня
здійснення маркетингової діяльності. Для недопущення подібної ситуації у господарствах – виробниках продукції потрібні налагоджена система маркетингу та ефективне використання всіх його інструментів [15].
Маркетинговий менеджмент в сільському господарстві – це соціальний та управлінський процес,
що починається з рішення про виробництво сільськогосподарського продукту і включає всі аспекти
ринкової структури або системи, як функціональні,
так і інституційні, виходячи з технічних та економічних міркувань, включає операції до і після
збору врожаю, складання, сортування, зберігання,
транспортування та розповсюдження [8].
Розвиток ринкових відносин стосовно відмічених концепцій маркетингу спричинив до появи і розвитку різноманітних його видів.
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Товарний маркетинг – це система функціонування фірми на ринку, яка на перше місце висуває
товарні властивості, параметри і якості, вважаючи,
що в основі маркетингу лежить товар і послуга, їх
можливості задовольнити потреби через власні якісні конкурентоспроможні показники.
Маркетинг споживача означає надання переваги споживчій вартості товарів з метою задоволення не тільки фізичної, але і духовної потреби і
вимоги. Головне завдання маркетингу полягає у вивченні побажань, спонукання і формування попиту,
пріоритетів тощо.
Комбінований маркетинг – це поєднання двох
попередніх видів маркетингу, яке застосовують у
підприємницькій діяльності розвинуті країни, фірми, транснаціональні (міжнародні) компанії у
сфері внутрішнього і міжнародного маркетингу [9].
Залежно від сфери маркетингової діяльності
розрізняють маркетинг товарів споживчого попиту і виробничо–технічного призначення (агро
промисловий, промисловий і т.д.). За терміном проведення маркетингової політики розрізняють стратегічний і оперативний маркетинг. Стратегічний
маркетинг – розробляють на 2–5 років. Він означає
розробку і реалізацію середньо- і довгострокової
(5–10 років) політики фірми. Оперативний (тактичний) маркетинг – це розробка короткотермінової
(до 2 років) ринкової політики фірми, яка базується
на своєчасному реагуванні на динаміку потреб і попиту, виходячи із власних можливостей фірми.
Залежно від ступеня диференціації (групування) маркетингових заходів розрізняють глобальний і диференційований маркетинг. Глобальний маркетинг охоплює заходи для усіх споживачів, стандартизовані програми виробництва товарів,
розрахованих на масового споживача.
Диференційований маркетинг здійснюється у
локальному середовищі, з локальними (місцевими)
особливостями розподілу споживачів на групи за їх
специфічними інтересами, побажаннями і вимогами [11].
Глобальний і диференційований маркетинг поділяється за видами попиту, об’єктів і мети дослідження (табл. 1.1).
Окремо виділяють виробничий, товарний, торговельний, внутрішньоринковий та зовнішньоринковий маркетинг.
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Таблиця 1.1
Види маркетингу та їх характеристика
Вид

Конверсійний

Характеристика
(ситуація на ринку)
Негативний попит (погане ставлення) до власного товару

Мета

Причини виникнення
Нехтування елементами дослідження
попереднього продажу, інформатизації покупців

Створити
попит

Стимулюючий

Попит постійно відсутній (нульовий)

Пробудити
споживачів

Ремаркетинг

Попит знижується до
мінімуму

Стабілізувати попит запобігти подальшому спаду

Неврахування стимулюючих факторів збуту, рекламних поповнень, конкуренції товарів

Синхромаркетинг

Продаж на ринку товарів, обсяги яких коливаються, відсутня стабільність

Зменшення до мінімуму
амплітуди коливання попиту

Неритмічне, непостійне застосування
факторів стимулювання і додаткових
послуг

Розвиваючий

Велика кількість потенційних покупців

Перетворити їх у реальних

Відсутність поповнення рекламних
звернень, додаткових стимулів, ярмарок, виставок

Підтримуючий

Ідеальний маркетинг,
коли попит задовольняється пропозицією
Зростає небажаний збут
товарів, які слід було б
зняти з продажу на ринку
Негативний з точки
зору соціально–етичних норм моралі на товари і послуги

Підтримувати попит надалі

Задоволення попиту

Демаркетинг
Протидіючий
Індивідуальний

Унікальні (марочні) товари

активність

Своєчасно зупинити продаж, переорієнтувати попит, змінити товар, умови
збуту і т.д.
Більше уваги приділити
техніко–економічним параметрам товару

Виробничий – це вид маркетингу, спрямований
на отримання реальних обсягів прибутку за рахунок зниження собівартості, розширення виробничих потужностей і збільшення обсягів збуту товарів.
Товарний – це вид маркетингу, при якому фірми отримують обсяги виторгу і прибутку за рахунок поліпшення якостей, властивостей, умов застосування і конкурентоспроможності товарів і послуг.
Торговельний – вид маркетингу, суть якого полягає у отриманні обсягів виторгу і прибутків за рахунок активного збуту, розширення мережі торговельних організацій, використання прогресивних
методів торгівлі тощо.
Внутрішньоринковий – вид маркетингу, при
якому отримання високих прибутків здійснюється
завдяки орієнтації фірми на споживачів, їх вимог та
потреб на локальному або національному ринку.
Зовнішньоринковий – вид маркетингу, суть
якого полягає у отриманні прибутків завдяки врахуванню специфіки демографії і поведінки споживачів у різних країнах і регіонах світового ринку.
Міжнародний маркетинг поділяється на експортний і імпортний.

Нехтування рекламою, дослідженням
конкурентоспроможності товарів

Неврахування особливостей, якостей
товарів, які негативно впливають на
здоров’я громадян, навколишнє середовище
Неврахування особливостей, які історично склались на нових ринках
збуту, недоліки у врахуванні демографії і поведінки покупців
Потреба у більш детальному інформуванні через засоби масової інформації про товар “ринкової новизни”

Маркетингові дослідження – це систематичне
збирання та аналіз даних, пов’язаних з наявною ситуацією щодо маркетингової діяльності підприємства чи організації [7].
Роль маркетингових досліджень полягає в
оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, яка допомагає створенню програми їх задоволення, ідентифікації та вивченню як проблем, так і можливостей фірми здійснити та оцінити свою маркетингову
діяльність.
Мета маркетингових досліджень – виявити можливості фірми посісти конкурентні позиції на конкретному ринку, знизити міру невизначеності і ризику, збільшити ймовірність успіху маркетингової
діяльності.
Основні завдання маркетингових досліджень:
 розрахувати величину попиту та пропозиції;
 встановити умови досягнення оптимального співвідношення між попитом та пропозицією;
дослідити поведінку споживачів;
 оцінити діяльність фірми та її конкурентів;
 визначити конкурентні позиції конкурентоспроможної продукції та фірми в цілому;
 зорієнтувати виробництво на випуск товарів, збут яких забезпечений наявними на ринку
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умовами і дає можливість фірмі отримати запланований прибуток;
 розробити та здійснити програму маркетингу [8].
Маркетингові дослідження можуть бути постійними та разовими, виконуватись фірмою як самостійно, так і за допомогою спеціалізованих дослідницьких організацій. Власними інструментами
проведення маркетингових досліджень є проблемні
групи, які створюються на рівні вищого керівництва фірми, відділи маркетингу або маркетингових
досліджень, а також спеціалізовані консультативні
групи, до складу яких можуть бути залучені торговельні працівники, керівники збуту та інші працівники фірми.
Безумовно, що проведення маркетингових досліджень вимагає значних витрат. До того ж від їх
результатів залежить можливість самого існування
фірми у майбутньому. Через це маркетингові дослідження мають відповідати певним конкретним вимогам, а саме: [6].
 комплексний підхід до вивчення ринкових
проблем, у тому числі врахування й аналіз усіх діючих елементів і факторів у їхньому взаємозв’язку
і динаміці;
 системність, тобто логічність, послідовність і періодичність;
 цільове спрямування на вирішення конкретних маркетингових питань;
 об’єктивність, тобто незалежність від
суб’єктивних оцінок;
 відповідність принципам добросовісної
конкуренції;
 наявність висококваліфікованих спеціалістів і вірогідної інформації;
 результативність, тобто наявність проміжних та перспективних результатів, їхня вимірність.
Сукупність систем, в якій діє кожна фірма, визначається багатьма параметрами. Вона здійснює
безпосередній як передбачуваний, так і не передбачуваний вплив на функціонування фірми, стан та її
Фактори
Демографічні
Економічні
Природні
Науково–технічні
Політико–правові
Соціально-культурні
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перспективи. Це середовище, за висловом Ф. Котлера, настільки мінливе і не передбачуване, що
може піднести як сюрпризи так і важкі удари [8].
Сфера, в якій відбувається маркетингова діяльність суб’єкта господарювання називається маркетингове середовище. Це сукупність факторів та елементів, під впливом яких визначається предмет і
об’єкт маркетингу, створюється система його засобів, формується їх структура. Складниками маркетингового середовища є мікро- і макросередовище.
Мікросередовище можна трактувати як сукупність чинників, які мають безпосереднє відношення
до фірми, формуючи тим самим результати її діяльності. Внутрішнє середовище маркетингу це частина маркетингового середовища, яка знаходиться
всередині підприємства і контролюється ним. Мікросередовище, поряд з внутрішнім маркетинговим
середовищем, становлять: конкуренти; клієнти; постачальники; посередники; контактні аудиторії [4].
На відміну від мікро середовища, зовнішнє маркетингове середовище охоплює відносно самостійні зовнішні фактори, умови і рамки, в яких здійснює свою комерційно-виробничу діяльність фірма. Загально прийнято виділяти шість основних
сил, вплив яких безпосередньо формує підприємницьку діяльність. До них належать демографічні,
економічні, природні, науково-технічні, політичні і
культурні процеси (табл. 1.2).
У ході маркетингових досліджень насамперед
аналізується мікросередовище самої фірми, тобто її
місія, мета і завдання, що визначають її бізнес та місце на ринку, робота керівництва, яке відповідає за
правильний вибір царини діяльності (функції, територіальні межі, форми власності, загальні категорії
продукції тощо), загальні показники (обсяги продажу, прибуток, імідж та ін.), роль маркетингу та
інших підприємницьких функцій (виробничої, фінансової, бухгалтерської, конструкторської, науково–дослідної), розвиток корпоративної культури
(система цінностей, норм і правил поведінки на ринку).

Таблиця 1.2
Зовнішнє середовище маркетингу і його фактори
Характерні риси
Чисельність населення, Розміщення за регіонами. Щільність населення. Міграція
населення. Вікова, статева та національна структура. Народжуваність і смертність,
Етнічна та релігійна приналежність
Покупна здатність населення. Рівень інфляції. Фінансово–кредитне становище у
країні. Система оподаткування. Зміна у структурі споживання громадян. Еластичність споживання
Кліматичні умови. Географічне місце розташування. Стан і перспективи використання джерел сировини і енергоресурсів. Рівень забрудненості навколишнього середовища
Рівень розвитку науки і техніки. Темпи технологічних змін у основних галузях (машинобудування, автомобіле– і тракторобудування). Безпека та її вимоги у технологічних нововведеннях. Класифікація робочої сили
Стан законодавства. Державна економічна політика. Наслідки впливу зовнішньополітичних акцій на розвиток ринків збуту. Вплив громадськості на прийняття державними органами влади рішень щодо соціально–економічного розвитку
Особливості культурних та моральних цінностей співтовариств споживачів
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Особливий об’єкт аналізу – сам відділ маркетингу. Тут необхідним є аналіз його діяльності
щодо вибору цільових ринків, визначення їх особливостей і розмірів, встановлення і досягнення маркетингових цілей, добору методів, засобів та інструментів маркетингу, компонування їхньої структури. Досліджуються також зв’язки відділу
маркетингу з іншими відділами і працівниками,
його структура, завдання, функції, рівень компетенції працівників та ін. [11].
Серед суб’єктів, які існують за межами фірми і
належать до зовнішнього маркетингового середовища, головним об’єктом досліджень безумовно є
споживачі. Вони поділяються на таких, які купують
товари (послуги) або для їх використання у власній
виробничій діяльності (виробничі споживачі), або
для сімейного чи домашнього використання (кінцеві споживачі). Їхня поведінка – мотиви купівлі,
звички, спосіб життя, купівельна спроможність, потреби, побажання, попит – найважливіші фактори,
які визначають напрями і особливості маркетингової діяльності фірми [8].
Основне завдання досліджень зовнішнього маркетингового середовища полягає в досягненні тривалого балансу інтересів суб’єктів, що діють на
фоні наявних сил, умов та можливостей.
Крім того, в ході досліджень зовнішнього середовища вивчаються такі суб’єкти:
 держава (формує систему законів, норм і
правил підприємницької діяльності);
 акціонери (власники) фірми (створюють
фірму, розпоряджаються власністю, виходячи зі
своїх інтересів);
 оптова і роздрібна торгівля (пропонує систему, структуру і практику торговельних взаємовідносин, типи посередницьких організацій і каналів
розподілу продукції, методи торгівлі);
 постачальники (пропонують продукцію
конкретного асортименту і якості, умови поставок);
 контактні аудиторії: партії, профспілки, релігійні організації, товариства споживачів та інші
угруповання, які виявляють заінтересованість фірмою, вносять корективи в її діяльність;
 банківські, страхові, науково-дослідні організації (сприяють успішній діяльності фірми);
 система засобів масової інформації (забезпечує фірму комунікаційними зв’язками);
 конкуренти (фірми-суперники) [17].
Усі фактори навколишнього середовища маркетингової діяльності фірми можна умовно поділити на контрольовані (керовані) і неконтрольовані
(некеровані). Контрольовані фактори, керовані фірмою, становлять систему засобів, прийомів та методів її діяльності. Неконтрольовані фактори – це незалежні, некеровані фірмою змінні, які вона враховує в своїй діяльності, до яких вона намагається
пристосуватися з метою посилення своєї ділової активності [3].
Тому, на сьогоднішній день, основне завдання
навколишнього середовища маркетингу фірми –
досягнення тривалого балансу інтересів окремих
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суб’єктів, що діють на тлі наявних сил і умов (неконтрольованих факторів), ліквідація суперечностей між ними за рахунок творчого використання контрольованих факторів, У зв’язку з цим важливим
є врахування рівня удач і невдач фірми в досягненні
цілей своєї діяльності, що залежить від того, наскільки успішно вона керує контрольованими факторами і враховує дію неконтрольованих. Безумовно
важливим є також процес адаптації, тобто пристосування маркетингової стратегії і тактики до змін
навколишнього середовища і передусім до дії неконтрольованих факторів. Крім цього, необхідна
організація зворотного зв’язку, тобто отримання інформації щодо реалізації маркетингового плану фірми [15].
Маркетингова інформація – вихідний момент
маркетингових досліджень для отримання підприємством конкурентних переваг на ринку, зниження
ступеню ризику, визначення і запобігання змінам у
навколишньому середовищі, прийняття відповідних рішень щодо координації стратегії й тактики.
На основі маркетингової інформації, а також систематизованих методів і процесів її збирання, аналізу
та обробки створюються маркетингові інформаційні системи [12].
Для збирання необхідної маркетингової інформації можна використати багато джерел, зокрема:
друковані видання – періодика, спеціальні огляди
ринків, довідники, статистичні збірники; каталоги,
проспекти фірм; комп’ютерну мережу та Інтернетсайти; виставки, ярмарки, конференції, презентації;
побажання клієнтів, покупців, споживачів, умови
збутової діяльності постачальників матеріально-технічних ресурсів.
Найбільш цінною для маркетингових досліджень є первинна інформація. Незважаючи на складність і тривалість її збирання, потребу у підготовці
та використанні висококваліфікованих кадрів, досить великі витрати, первинна інформація має значні переваги над вторинною: конкретну спрямованість на вирішення потрібних маркетингових проблем, доступність і надійність, оскільки
методологія її збирання відома і контрольована.
Основними методами збирання первинної інформації є опитування, спостереження, експеримент та імітація.
Важливим етапом у проведенні опитувань є
підготовка інтерв’юерів, який має бути професіоналом щодо предмета опитування, володіти вмінням
блискавично орієнтуватися в ситуаціях, які виникають несподівано і вимагають гнучкості, дипломатичності, знання психології людей і можливості викликати у них довіру [8].
Оскільки всіх споживачів опитати неможливо
(телефоном чи поштою) влаштовується вибіркова
проба (збирання даних від якоїсь частини споживачів. Обов’язковою умовою при цьому є репрезентативність вибіркової проби. Тільки тоді отримані
дані можна безпомилково переносити на весь загал
споживачів.
Вибіркову пробу (N) на підставі математикостатистичної закономірності
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N

t 2  s2
,
e2

(1.1)

де t – коефіцієнт імовірності (наприклад,

t  2 за 95,5% ймовірності і 4,4% – помилки); s
– варіанти ознаки загалу (наприклад, попередні дослідження показали, що 50% опитуваних скажуть
“так”, 50% – “ні”, отже, s  0,5 ); e – допустима
похибка (наприклад,
У такому разі

N

 4%).

2  2  0,5  0,5
 625 .
0,04  0,04

Спостереження – це реальна оцінка ситуації з
допомогою систематичного обліку поведінки
об’єктів без словесної або іншої комунікації і без
впливу на об’єкт спостереження.
Експеримент (тестування) – це отримання інформації про взаємозв’язки між залежними чи незалежними змінними. Наприклад, контроль зміни
обсягу продажу здійснюється зміною графіка рекламування.
Об’єктами тестування можуть бути ринки чи їх
сегменти, товари, ціни, процеси збуту, реклами та
ін.
Імітація – це досить складний спосіб збирання
маркетингової ін формації за допомогою використання відповідного математичного апарата, висококваліфікованих спеціалістів, математичних моделей, ЕОМ та ін. Саме він останнім часом набуває
пріоритетного значення в маркетингових дослідженнях [13].
У маркетинговій практиці фірм усе частіше використовують маркетингові інформаційні системи – сукупність планових і систематизованих
методів і процесів збирання, аналізу і обробки маркетингової інформації, необхідної для прийняття
відповідних рішень.
Її основні завдання:
 постійний пошук, збирання і збереження
маркетингової інформації;
 обробка, інтерпретація і аналіз даних, вироблення відповідних гіпотез;
 вирішення математичних задач (обрахування процентів, співвідношень тощо);
 створення, збереження, обробка і пред’явлення рядів динаміки;
 стиснення інформації, її фільтрація, виявлення корисних даних;
 самооцінка [8].
Маркетингова інформаційна система має чотири ключові елементи:
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 банки даних: інформація щодо збуту товарів у асортиментному розрізі, ринків, споживачів,
цін, результатів рекламних заходів, господарської
діяльності фірми та ін.;
 підсистема досліджень: засоби зв’язку з ринком і внутрішнім середовищем підприємства, які
дозволяють маркетинговим менеджерам оперативно ставити запитання і отримувати на них відповіді;
 інтелектуальна підсистема і набір процедур для аналізу ситуації на ринку, моделей і методик досліджень, які дозволяють визначити зв’язок
між окремими факторами, колективами відповідних фахівців;
 підсистема зв’язку: засіб об’єднання банку
даних, підсистем досліджень та інтелектуальної підсистеми в одне ціле [10].
Варто зазначити, що в умовах ринкової трансформації економіки маркетингова інформація набуває властивостей товару, що характеризується рядом специфічних особливостей. У процесі використання вона не споживається і не витрачається, має
високі ресурсозберігаючі властивості, а розширення її застосування практично не має обмежень.
Інформація як ресурс виробництва – це суспільний
продукт, вартість якого у ринкових категоріях визначити складно, оскільки його витрати, ціна та вартість значно відрізняється від відповідних показників промислових товарів. Тому розрахунок вартості інформації ґрунтується і на деяких
формальних показниках, а отже є відносним [8].
Інформаційні ресурси забезпечують регулювання виробничих процесів щодо планування і прогнозування діяльності фірми, виробництва і збуту
продукції, орієнтації в законодавчому полі, прийняття оптимальних управлінських рішень. Вони
сприяють географічному визначенню цін на продукцію і ресурси, що в значній мірі є вирішальними
факторами створення конкурентного статусу та
підтримки конкурентних переваг, розробки стратегії та забезпечення перспективних можливостей розвитку підприємств.
Оцінка можливостей маркетингових інформаційних ресурсів здійснюється у кількісних, якісних
та вартісних показниках з метою обліку інформаційних ресурсів як нематеріальних активів (чи пасивів), визначення їх вартості як товару, фактичного і потенційного впливу на виробничу діяльність підприємства на основі коефіцієнтного,
витратного та результативного методів, що вносить
впорядкованість, справляє взаємодоповнюючий
вплив та підвищує ймовірність результату (табл.
1.3).
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Таблиця 1.3
Бальна оцінка маркетингових інформаційних ресурсів фірми
Вид
інформаційних
ресурсів

Показник

Коефіцієнт

1. Забезпеченість фірми друкованими виданнями періодики, довідниками спеціальних оглядів ринків, статистичними збірниками, довідками від офіційних представників постачальників і покупців:
незадовільна
недостатня
задовільна
достатня, але не систематизована
достатня, систематизована

0,00
0,25
0,50
0,75
1,00

1

2. Відвідування виставок, ярмарок, конференцій, презентацій* :
0,00 + К ОЗ

не відвідуються
відвідуються періодично
відвідуються постійно
приймається участь

0,25 + К ОЗ
0,50 + К ОЗ
1,00 + К ОЗ

2

3. Використання маркетингових даних Інтернет-сайтів :

0,00 + К МР

не використовуються
використовуються не систематично
використовуються систематично
створена база даних

Маркетинговоекономічні

0,25 + К МР
0,50 + К МР
1,00 + К МР

3

4. Експлуатація маркетингових інформаційних систем :
 не експлуатується
 постійний пошук, збирання і збереження маркетингової інформації (щодо збуту товарів у асортиментному розрізі, ринків, споживачів і постачальників, цін, результатів рекламних заходів, господарської діяльності підприємства та ін.) – створення банку даних;
 зв’язок з ринком і внутрішнім середовищем підприємства (оперативність у постановці запитання і отриманні відповіді) – підсистема досліджень;
 набір процедур для аналізу ситуації на ринку, моделей і методик
досліджень, вирішення математичних задач (обрахування процентних співвідношень, створення, збереження обробка і пред’явлення
рядів динаміки, стиснення інформації, її фільтрація, виявлення корисних даних), обробка, інтерпретація і аналіз даних, вироблення
відповідних гіпотез – інтелектуальна підсистема;
 об’єднання банку даних, підсистем досліджень та інтелектуальної підсистеми в одне ціле – підсистема зв’язку

0,00 + К ЧР
**
0,25 + К ЧР
0,50 + К ЧР

0,75 + К ЧР
1,00 + К ЧР

*Оціночні коефіцієнти визначаються за базовий період, а корегуючі – за звітний;
** К ЧР – частка ринку, що належить фірмі.
Метод коефіцієнтів. Систематизований і
представлений у таблиці 1.3 метод коефіцієнтів
ґрунтується на класифікації інформаційних ресурсів, використанні рейтингового і факторного аналізу та рівномірному розподілу.
1

де

К ОЗ 

ОЗ
,
В ПТ

(1.2)

К ОЗ  коефіцієнт отриманих замовлень;

О З  вартість отриманих замовлень; ВПТ  виторг від реалізації продукції підприємства.

2

де


К
К МР  1  ОЗ
 К ПК

К МР 


  К ЦП ,


коефіцієнт

місткості

(1.3)
ринку;

К ОЗ  кількість отриманих замовлень; К ПК  кількість потенційних клієнтів на замовлення;
К ЦП  коефіцієнт цінового простору на продукцію підприємства.
Коефіцієнт цінового простору на кожний вид
товарної продукції підприємства розраховується за
формулою
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ЦП СР
,
ЦП П

К ЦПП 
де

(1.4)

К ЦПП  коефіцієнт цінового простору

продукту підприємства;

ЦП СР  середньорин-

кова ціна продукту; ЦП П  ціна продукту підприємства.
Загальний коефіцієнт цінового простору для
підприємства визначається за формулою
n

К ЦП 
де

К
i 1

ЦППi



n

К ЦП  1 , (1.5)

К ЦППi  локальні, i  ті коефіцієнти ціно-

вого простору продуктів підприємства.
Інтегральний показник інформаційного потенціалу дає можливість визначити рівень та виявити
резерви раціонального інформаційного забезпечення підприємств. У формалізованому вигляді
його можна представити формулою

Ку IП  n

n

К
i 1



i

Ку IП  1 , (1.6)

Витратний метод. Інформаційні ресурси – це
активи підприємства. Головною метою оцінки витрат і обліку маркетингових інформаційних ресурсів є визначення розміру нематеріальних активів
(засобів) суб’єкта господарювання.
Як і будь-який ресурс, маркетингові ресурси,
що цілком базуються на ринковій інформації, мають вартість. Їх вартість являє собою суму затрат на
маркетингову інформованість підприємства та проведення маркетингових досліджень ринку і, відповідно, може бути представлена рівнянням виду
n

ВМІ 

де

К РП 

коефіцієнт рентабельності продаж;

К КП  коефіцієнт капіталізації прибутку від використання інформаційних ресурсів; К КПД  коефіцієнт капіталізації прибутку в динаміці; К КС 
коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства.
Коефіцієнт підвищення рентабельності продаж ( К РП ) :

К РП  1 

ПР
,
СВР

(1.9)

ПР  зростання прибутку від використання інформаційних ресурсів; СВР  собіварде

тість виробництва і реалізованої продукції підприємства.
Коефіцієнт капіталізації прибутку ( К КП ) :

К КП  1 

ПР
.
В ІР

(1.10)

(1.7)

( К КПД ) за визначений термін часу (m) викорис-

вартість маркетингових інформа-

тання інформаційних ресурсів визначається за формулою

і 1

де

К Р  4 К РП  К КП  К КПД  К КС , (1.8)

Коефіцієнт капіталізації прибутку в динаміці

n

ВМІ   Wі   Di ,
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тільки відносна, доцільно виділити характерні спільні ознаки активів, які підприємство має враховувати:
 їх вплив на вартість кінцевої продукції;
 строк корисного використання;
 ефекти використання з позицій дохідності
та конкурентоспроможності;
 капіталізацію об’єкта з товарних позицій
[8].
Комплексний коефіцієнт результативності використання маркетингових інформаційних ресурсів
визначається як середня геометрична величина за
формулою

i 1

Wi  вартість i 
го виду маркетингової інформації; Di  затрати
i  го виду на маркетингові дослідження ринку;
ційних ресурсів підприємства;

n  кількість видів витрат на маркетингову інфор-

мованість підприємства та маркетингові дослідження ринку.
Результативний метод. Сучасна епоха швидких змін спричиняє прискорення техніко-економічного старіння ринкових інформаційних ресурсів.
Тому вони не можуть довго бути поза виробничим
процесом, де ці активи позбавлені своєї вартості й
не приносять вигоди. Такі інформаційні ресурси
можна розцінювати як пасивні, що характеризуються прихованими потенційними можливостями.
Господарську корисність вони здобувають тільки у
випадку залучення їх до господарського обороту
підприємства [13].
Оскільки якісна характеристика інформаційних ресурсів з позицій їх корисності може бути
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де r  ставка за депозитними вкладами майбутньої вартості грошей.
Інтегральний показник конкурентоспроможності ( К КС ) :
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,
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(1.12)

де ВПТ  виторг від реалізації продукції підприємства.
Тому, для більш ефективного планування програм розвитку підприємств АПК слід консолідувати свої зусилля щодо формування цивілізованого
інформаційного простору, який є підґрунтям прове-
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дення якісних маркетингових досліджень. Так, часто ефективним способом отримання достовірної
інформації є добровільний обмін аграрними компаніями актуальними та регулярними даними про
виробництво та продажі сільськогосподарської
продукції. Також в агробізнесі набуває все більшої
популярності тестування готової продукції, тобто
демонстрація працівникам цільової аудиторії готових зразків товару або комунікаційних повідомлень. Тестування добре працює у випадках випробування нового складного продукту, наприклад,
сільськогосподарської техніки [15].
Необхідно відзначити, що досить ефективними вважаються методи дослідження, які базуються на активному вивченні поведінки цільових
ринків шляхом «живого» спілкування з їх
суб’єктами, цей метод дає змогу більш точно зрозуміти варіанти споживацької поведінки в момент вибору й здійснення купівлі. Водночас набуває популярності метод маркетингових досліджень – метод
«таємного споживача» – анонімна імітація дослідником споживача або іншого клієнта, щоб отримати інформацію про поведінку свого цільового ринку або конкурентів, цей метод доцільний, наприклад, під час перевірки якості торгового персоналу,
дилерів аграрної компанії, особливо, якщо за якісну
роботу гарантоване певне стимулювання, або під
час отримання цінної інформації про клієнта (дзвінок чи візит до конкурента з метою отримання максимум даних, рекламних проспектів, прайсів
тощо).
Висновки. Отже, основними напрямами маркетингового дослідження в галузі агропромислового комплексу є дослідження аграрного ринку,
його місткості, кон’юнктурні або прогностичні дослідження збуту сільськогосподарської продукції,
вивчення практики діяльності конкурентів, дослідження реакції споживачів на введення нового товару. Тому дуже важливо добре організувати вибір,
розробку і реалізацію проектів маркетингових досліджень аграному секторі, оскільки такі дослідження є незамінним засобом для обґрунтування й
прийняття своєчасних, ефективних управлінських
рішень в умовах невизначеності ринкового середовища. Так, результати маркетингових досліджень
можуть використовуватися органами управління
агропромислового комплексу, різними управлінськими структурами як база для розробки планів,
стратегій, комплексних цільових програм розвитку,
законодавчих та нормативних актів на регіональному рівні щодо формування та врахування чинників маркетингового середовища, а також інвесторами для характеристики умов залучення капіталу.
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Анотація
У статті висвітлено питання сутності, ролі й значення прибутку аграрних підприємств як ключового
чинника розвитку підприємництва у сільському господарстві та кінцевої мета підприємницької діяльності.
Встановлено фактори впливу на рівень прибутковості суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки регіону.
На основі проведених досліджень було обґрунтовано основні напрямки забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств з метою забезпечить їх розширене відтворення та зміцнення продовольчої безпеки держави.
Abstract
The article highlights the essence, role and significance of the profit of agricultural enterprises as a key factor
in the development of entrepreneurship in agriculture and the ultimate goal of entrepreneurial activity. Factors
influencing the level of profitability of economic entities in the agricultural sector of the region have been identified.
On the basis of the conducted researches the main directions of ensuring the growth of profitability of agricultural enterprises were substantiated in order to ensure their expanded reproduction and strengthening of food
security of the state.
Ключові слова: прибуток, собівартість, регіон, стратегія, ефективність.
Keywords: profit, cost, region, strategy, efficiency.
Постановка проблеми. Ринкова трансформація аграрного сектора країни, яка спрямована,
насамперед, на формування ефективного власника
виробничих ресурсів, передбачає зміцнення фінансового
стану
сільсьськогосподарських
підприємств. Високий рівень показників фінансових результатів діяльності сільськогосподарських
підприємств є важливим бюджетоутворюючим
фактором, сприяє росту інвестиційної привабливості та ділової активності господарюючих
суб’єктів аграрної сфери.
Аграрний сектор четвертий рік поспіль був
найприбутковішою галуззю української економіки.
За даними Держстату, рентабельність операційної
діяльності українських підприємств, зайнятих в
сільському, лісовому і рибному господарстві в 2017
році склала 22,7%.
На другому місці - оптова та роздрібна
торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, гравці якого спрацювали із середньою рен-

табельністю 19,4%; на третьому - сектор професійної, наукової і технічної діяльності з показником 19,2%.
Максимальна рентабельність сектора АПК
України була зафіксована в 2015 році на рівні 41,7%
з формуванням тренда на її зниження в 2016-2017
роках в середньому за рік на 9,5%.
У 2016 році аграрії працювали з рентабельністю 32,4%. Відзначимо, що сільське господарство
традиційно лідер по рентабельності останні 10
років, з перервою на 2013 рік, коли на перше місце
вийшов сектор інформації та телекомунікацій з показником 11,8% [15].
Однак, у 2019 році відбулося зменшення прибутків, на фоні випереджаючого зростання собівартості сільськогосподарської продукції над доходами від її реалізації, що зумовило різке — майже у
3 рази — падіння рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва в агропідприємствах. На
тлі збільшення у 2019 році обсягів виробництва аг-
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ропродукції у сільськогосподарських підприємствах на 3,3% — їх прибутки за результатами минулого року зменшаться на 43%. Якщо 2018 року вони
становили 71,2 млрд грн, то за 2019 рік складуть
близько 31 млрд грн [11].
Мета дослідження. Визначення ролі прибутку
як ключового фактора розвитку аграрної галузі,
встановлення його якісних складових та виявлення
напрямків його зростання.
Аналіз досліджень і публікацій. В економічній літературі питання прибутку як фактора півищення ефективності функціонування підприємства
широко розглянуті як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Дослідження проблематики управління прибутковістю аграрних підприємств
знайшли відображення у працях зарубіжних вчених: А. Лаффера, А. Маршалла, К. Макконнелла, С.
Фішера, Дж. К. Ван Хорна. Значний вклад у формуванні теоретичних засад фінансового менеджменту
сільськогосподарських підприємств здійснили також вітчизняні дослідники: О. Бланк, Д. Дема, Г.
Калетнік, М. Коробов, А. Костирко, А. Поддєрьогін
та інші.
У той же час потребують більш ґрунтовних досліджень деякі практичні аспекти щодо напрямів
підвищення рівня прибутковості аграрних підприємств в сучасних економічних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
умовах ринкової економіки одним з основних завдань є підтримання сталого рівня національної безпеки. Для України сільське господарство є важливою складовою фінансової безпеки держави, адже
це гарантує подальший економічний розвиток
країні. Серед найважливіших показників, що характеризують фінансову безпеку підприємства, є прибуток. Прибуток залишається джерелом сплати податків,
формування
фінансових
ресурсів
підприємств. Тому формування загального прибутку, його збільшення мають важливе значення
для кожного підприємства – суб’єкта господарської
діяльності. Управління цими процесами займає
важливе місце у фінансовому менеджменті аграрного підприємства.
В умовах трансформаційних змін в економіці
особливого значення набуває управління прибутком аграрного підприємства як процесу прийняття
управлінських рішень, що безпосередньо впливають на формування та розподіл прибутку. Особливістю формування фінансового результату, особливо в рослинництві, є те, що він може бути виявлений лише в кінці року. У той же час визначити
реальну економічну та фінансову результативність
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функціонування підприємств аграрного сектору досить складно, оскільки це є комерційною таємницею.
Прибуток є формою доходу підприємця, що
вклав свій капітал з метою досягнення комерційного успіху. Категорія прибутку нерозривно
пов’язана з категорією капіталу – особливим чинником виробництва – і в усередненому вигляді характеризує ціну функціонуючого капіталу[5].
Формування дієвого механізму управління
прибутком сільськогосподарських підприємств нерозривно пов’язане з специфікою галузі, а також
взаємозв’язку умов та факторів, що впливають цей
процес.
Зокрема, галузеві особливості діяльності аграрних підприємств характеризуються наявністю
двох груп факторів: суб’єктивних, що спричинені
фактичним станом діяльності сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах, та об’єктивних, що зумовлені особливостями сільськогосподарського виробництва [9].
На нашу думку заслуговує на увагу бачення
Абрамова І.В. відносно особливостей сільського
господарство як галузі матеріального виробництва,
що позначаються на функціонуванні фінансових
ресурсів в умовах ринкової економіки. Їх можна
адаптувати до факторів, що впливають на формування прибутку: сезонність; значна тривалість
виробничого циклу; підвищена потреба в кредитних ресурсах; широке використання оренди землі,
специфічні правила формування і використання у
різних організаційно-правових формах господарств
[1].
Слід зазначити, що основними зовнішніми
факторами, що формують прибуток сільськогосподарського підприємства, є такі: місткість ринку. розвиток конкуренції; розмір цін; ціни на послуги
підприємств транспорту, комунального господарства, ремонтних і інших підприємств; розвиток
діяльності громадських організацій споживачів товарів і послуг; регулювання державою діяльності
сільськогосподарських підприємств.
У той же час до чинників внутрішнього характеру, під впливом яких формується прибуток, належать: обсяг та якість продукції, що випускається й
реалізується, рівень собівартості та інших витрат,
ціна продукції, технічний стан виробничих фондів,
рівень організації праці та виробництва, якість менеджменту різних рівнів [10].
В цих умовах управління прибутком сільськогосподарських підприємств має базуватися на основних принципах (рис. 1):
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інтегрованість із загальною системою
управління підприємства

комплексний характер прийняття
управлінських рішень

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА

орієнтація на стратегічні цілі розвитку
підприємства

варіативність підходів до розробки окремих
управлінських рішень

високий динамізм управління
Рис. 1. Принципи управління прибутком сільськогосподарського підприємства
Джерело: сформовано автором на основі [4,8]
В даний час стабілізація процесів ринкової
економіки, функціонування господарств з різними
формами власності та господарювання в складних
кризових умовах потребує детального вивчення організації процесу виробничої діяльності і основних
етапів формування прибутку, які є характерними
для кожного господарства (рис.2).
Щорічно підприємства, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення про його розосновна діяльність, результатом якої є
прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ширення, повинні бути впевнені, що їх витрати обов'язково окупляться і принесуть прибуток. Аграрні
підприємства завжди несуть постійні витрати, які
не залежать від обсягу виробництва, і змінні витрати, які зростають або зменшуються зі зміною обсягу випуску і продажі продукції. Але для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від
різного роду продажів перевищував суму постійних
і змінних витрат [7].
діяльність, пов’язана зі здійсненням фінансових інвестицій

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА, ЩО
ФОРМУЮТЬ ПРИБУТОК
діяльність, що не є основною для даного
підприємства, але пов’язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких послуг

діяльність, пов'язана з отриманням позареалізаційних прибутків і виникненням
позареалізаційних витрат
(збитків) підприємств

Рис. 2. Напрямки діяльності підприємства, що формують прибуток
Джерело: сформовано автором на основі [5]
Основними завданнями управління формуванням прибутку підприємства є: забезпечення максимізації його розміру у обсязі, який відповідає ресурсному потенціалу суб’єкта господарювання та ринковій кон’юнктурі; забезпечення оптимальної
пропорційності між рівнем прибутку, що формується, та допустимим рівнем ризику; забезпечення
високої якості прибутку, що формується; забезпечення постійного збільшення ринкової вартості підприємства; підтримка конкурентоспроможності у
довгостроковому періоді; забезпечення ліквідності
підприємства та його платоспроможності; підтримка інвестиційної привабливості [6].

На сьогодні стабілізація процесів ринкової
економіки, функціонування підприємств різних
форм власності та здійснення господарської діяльності в складних кризових умовах потребує детального вивчення організації процесу виробництва та
основних етапів формування прибутку, що характерні для кожного сільськогосподарського підприємства. Щорічно аграрії, розпочинаючи процес виробництва або приймаючи рішення про його розширення, мають бути впевнені, що понесені витрати
окупляться і принесуть прибуток, зважаючи на те,
що в сучасних умовах господарювання на прибуток
сільськогосподарських підприємств впливає ряд
чинників (таблиця 1).
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Таблиця 1
Чинники впливу на прибутковість сільськогосподарських підприємств
Внутрішні чинники
Зовнішні чинники
Землезабезпеченість
Нормативно-правова база
Забезпеченість трудовими ресурсами
Податкове навантаження
Диспаритет цін на матеріально-технічні ресурси і
Підвищення продуктивності праці
с.-г. продукцію
Рівень фондоозброєності праці
Кон'юнктура ринку
Капіталізація виробництва
Ціноутворення на с.-г. продукцію
Управління матеріаломісткістю продукції
Екологічна безпека аграрного виробництва
Трудова активність працівників
Рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку
Установлений розмір орендної плати
Маркетингова політика
Рівень сервісного обслуговування сільськогосподарМотивація праці
ських товаровиробників
Соціально-економічний механізм стимулювання Рівень державної підтримки кредитування аграрпраці
них підприємств
Витрати на виробництво сільськогосподарської
Рівень державних дотацій аграрному виробництву
продукції
Ріст рентабельності продукції
Ефективність аграрних реформ
Рівень економічної відповідальності держави та
Рівень управління виробничим потенціалом с.–г.
суб'єктів господарювання за використання виробпідприємств
ничого потенціалу
Рівень деградації ресурсного потенціалу аграрного
Коефіцієнт автономії
сектору економіки
Коефіцієнт маневреності капіталу
Рівень функціонування галузевого виробництва
Рівень інвестиційної привабливості аграрного секКоефіцієнт загальної ліквідності
тору економіки
Джерело: сформовано авторо на основі [16]
Процес формування і використання прибутку є
досить складним і неоднозначним у зв’язку із специфікою аграрної галузі (рис. 2).
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Прибуток підприємства

Прибуток від звичайної діяльності

Прибуток від
операційної
діяльності

Від
основної діяльності

Прибуток від
фінансових
операцій

Від операційної діяльності

реалізація продукції, товарів,
робіт і послуг

Прибуток від надзвичайних подій

Прибуток від іншої звичайної діяльності

дохід від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства,
дохід від спільної діяльності,
дивіденди одержані,
відсотки одержані за цінними паперами,
інші доходи від фінансових операцій.

реалізація оборотних активів,
реалізація іноземної валюти,
доходи від операційної оренди,
дохід від операційних курсових різниць,
одержані пені, штрафи, неустойки
та ін.

відшкодування
збитків від надзвичайних подій,
інші надзвичайні
доходи.

реалізація фінансових інвестицій,
реалізація основних засобів,
реалізація нематеріальних
активів,
реалізація інших необоротних активів,
ліквідація необоротних активів,
дохід від не операційних
курсових різниць,
дохід від безоплатно отриманих оборотних активів.

Рис. 2. Схема формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах
Джерело: сформовано автором на основі [2]
Можна виділити такі особливості формування
прибутку сільськогосподарських підприємств, які
випливають із особливостей їх діяльності:
1. Вища ймовірність неотримання прибутку в
результаті обставин, що не залежать від підприємства (епідемія, навала сарани, посуха, ураган).
2. Частину прибутку необхідно спрямовувати
на придбання та утримання дорогих основних засобів (процес виробництва здійснюється на великих
площах, широко використовуються сільськогосподарські машини).
3. Формування прибутку відбувається залежно
від періоду закінчення виробничого процесу, оскільки процес виробництва не збігається з календарним роком.
4. За частиною продукції не формуються фінансові результати, оскільки вона надходить до
внутрішнього обороту, тобто спрямовується на
внутрішньогосподарське споживання.

5. Застосовується різний порядок формування
і розподілу прибутку, оскільки передбачені особливі організаційно-правові форми аграрних підприємств.
6. Значний вплив на процес формування прибутку мають природньо-кліматичні фактори (характерна сезонність виробництва) [12].
Розглянемо фінансові результати діяльності
сільськогосподарських підприємств України та
Вінницької області.
Фінансові результати підприємств АПК
України за 2017 рік (до оподаткування) знаходяться
на другому місці після промисловості з показником
79,55 млрд грн. При цьому абсолютна більшість
гравців агросектору в плюсі - 86,7% підприємств
отримали прибуток. У секторі промисловості, де
фінрезультат досяг в 2017 році 85,4 млрд грн, прибуткові 71,6% підприємств (таблиця 1).
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Таблиця 1
Фінансові результати підприємств України за 2017 рік
Галузь
Кількість підприємств, що отОбсяг прибутку,
римали прибуток, %
млрд грн
Промисловість
71,6
85,4
Сільське господарство
86,7
79,55
Джерело: сформовано автором на основі [13]
За генерованої чистого прибутку в 2017 році
підприємства АПК України на першому місці з показником 79,061 млрд грн (менше на 11,5 млрд грн
в порівнянні з 2018 р).
Рентабельність вища в тих секторах економіки,
які в більшій мірі працюють на експорт, орієнтуються на світову ціну, при цьому формуючи
собівартість в гривні. АПК України - це експортоорієнтований сектор, відповідно і знаходиться в
лідерах по рентабельності в Україні. Екпортооріентірованность
дозволяє
використовувати
світову ціну на продукцію АПК в якості цінового
індикатора як для зовнішньоекономічної діяльності, так і для внутрішнього ринку [13].

Вінницька область має один із найрозвиненіших в державі агропромисловий комплекс.
Цьому сприяє висока частка чорноземів в загальній
структурі сільськогосподарських угідь області,
низький рівень урбанізації та наявність потужної
переробної промисловості. За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області,
частка галузей АПК в загальній структурі економіки регіону займає «левову» частку, хоча прослідковується незначна тенденція до її зниження в
зв’язку з кризовими явищами в економіці держави
(рис.3, таблиця 2).
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Удосконалення системи державної підтримки аграрного сектору:
Рис. 3. Підприємства сільського господарства в економіці Вінниччини (у % до загальних показників області)
Джерело: сформовано автором на основі [14]
Як бачимо з рисунка, за досліджуваний період
частка сільськогосподарських підприємств залишається відносно стабільною. У той же час спостері-

гається зниження питомої ваги зайнятих працівників, що зумовлено такими факторами, як механізація технологічних процесів у виробництві та міграцією робочої сили.
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Таблиця 2
Частка основних показників діяльності підприємств сільського господарства Вінницької області ( у відсотках до загальних показників області)
Показники
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Кількість підприємств
25,7
28,4
28,6
27,9
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) , млн.грн
30,6
29,5
21,2
20,6
Фінансові результати до оподаткування: прибуток
73,7
69,9
48,6
48,9
збиток
40,8
24,9
15,1
34,9
Джерело: сформовано авторами на основі [14]
Найважливішим результативним показником в
сільському господарстві є виробництво валової
продукції, що в натуральній формі представлена
всіма виробленими протягом року первинними
продуктами рослинницької та тваринницької галузі, а у вартісній - оцінена за порівняними цінами
2010 року.
Прибуток є основним джерелом фінансування
розвитку підприємництва в сільському господарстві, удосконалення його матеріально-технічної

бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся діяльність підприємств спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку, який є підсумковим
показником, результатом фінансово-господарської
діяльності підприємства. Як бачимо з таблиці 3, динаміка економічних показників функціонування
сільськогосподарських підприємств Вінниччини
залишається позитивною (таблиця 3).
Таблиця 3

Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в
підприємствах Вінницької області (на 01.01)
Роки
Показники

Відхилення,
(+,-)
2014 2015 2016 2017 2018 2018 р. від
2014 р.

Вартість валової продукції
5368,0 5856,0 6457,0 9073,0 9436,5
у фактичних цінах, млн грн
Вартість валової продукції в співставних цінах 2010 р.,
5152,1 5447,6 5048,0 6368,5 6159,4
млн грн
Виробництво валової продукції в порівняльних цінах
255,3 270,0 250,2 315,7 305,4
2010р. в розрахунку на 100 га с.- г. угідь, тис. грн
Одержано прибутку в розрахунку на 100 га с.- г. угідь, тис.
5,7
7,2
9,7 17,0 6,6
грн
Урожайність, ц/га:
27,4 28,8 23,7 41,0 37,0
зернові
цукрові буряки
251,9 290,9 296,1 360,4 289,8
соняшник
11,0 15,2 14,1 18,3 20,9
соя
11,9 13,7 9,8 13,1 13,3
ріпак
13,6 15,2 13,2 24,8 21,5
картопля
130,1 111,7 103,8 151,6 154,1
плоди
29,1 32,0 54,2 69,1 78,7
Продуктивність тварин:
середньодобовий приріст
409 424 441 476 503
ВРХ, г
середньодобовий приріст
229 252 271 307 309
свиней, г
яєць, на 1 несучку
251 243 288 235 210
середньорічний надій на 1 корову, кг
3905 3802 4044 4211 4456
Прибуток до оподаткування, млн грн
116,0 146,1 195,7 343,0 133,2
Рівень рентабельності, %
5,7
5,4
6,5
8,1
2,2
Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області
Важливим фактором, що впливає на зміну прибутковості в аграрних підприємствах є собівартість
(таблиця 4). За досліджуваний період відмічається

4068,5
1460,1
50,1
0,9
9,6
37,9
9,9
1,4
7,9
24,0
49,6
94
80
-41
551,0
17,2
-3,5

зниження питомої ваги по всіх статтях витрат. Зокрема, негативною тенденцією є зниження частки
оплати праці у загальних витратах підприємств, що
знижує її мотиваційну сутність.
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Таблиця 4
Структура виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) сільського господарства у підприємствах
Вінницької області, %
Статті витрат
2017 р.
2018 р.
Виробнича собівартість – усього
100,0
100,0
Прямі матеріальні витрати – усього
63,2
52,0
у тому числі
6,8
5,4
насіння та посадковий матеріал
корми
17,7
15,7
мінеральні добрива
12,4
9,2
пальне і мастильні матеріали
7,4
6,7
електроенергія
0,8
0,7
паливо й енергія
0,7
0,7
запасні частини, ремонтні та
4,8
3,5
будівельні матеріали для ремонту
Прямі витрати на оплату праці
5,6
4,7
Інші прямі витрати – усього
17,9
32,0
У т. ч. орендна плата за земельні частки (паї)
9,2
8,0
амортизація
5,0
4,4
Загальновиробничі витрати – усього
13,3
11,3
Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області
Слід зауважити, що в умовах підвищеного рівня невизначеності та ризику, що пов’язаний з постійними змінами цін на добрива, засоби захисту рослин, паливо-мастильні матеріали, електричну енергію, насіння, корми та ін., сільськогосподарські
підприємства підприємства віддають перевагу інвестиціям у приріст оборотних засобів, що забезпечують їхнє стабільне функціонування. В цих умовах
питання техніко-технологічного переоснащення за
відсутністю фінансування відходить на другий
план.
Тому основним серед факторів зростання прибутку сільськогосподарських підприємств є зменшення собівартості продукції, що можна забезпечити шляхом здійснення управлінських дій, в основі яких знаходяться інструменти управління
ефективним розвитком аграрних підприємств, зокрема:
підвищення технологічного рівня виробництва
(удосконалення техніки, технології, механізації, автоматизація виробничих процесів, використання
нових, більш продуктивних сортів сільськогосподарських культур і порід тварин);
удосконалення організації виробництва та
праці (розвиток спеціалізації виробництва, удосконалення організації праці);
зміна структури та обсягу продукції (відносне
зменшення умовно-постійних витрат, зміна структури виробництва продукції);
покращення використання природних ресурсів, застосування більш дешевших матеріалів, безвідходні технології виробництва;

галузеві та інші фактори [3].
Отже, у ринковій економіці максимальний
прибуток досягається успішним веденням бізнесу,
який може бути досягнутий завдяки формуванню
ефективної економічної стратегії.
Етапи формування стратегії зростання прибутку розробляються у напрямку максимізації прибутку, що залишається після сплати податків у розпорядженні підприємств, що необхідно не лише для
підтримки простого, але і для організації розширеного виробництва. Таким чином, розробка ефективної економічної стратегії підприємства є не тільки
гарантом його процвітання, але й істотним чинником зростання добробуту населення країни.
Аналіз досягнутого стану сільськогосподарської галузі регіону та його потенціалу за допомогою
SWOT-аналізу дає змогу визначити стратегічні орієнтири її розвитку (таблиця 5).
Максимальне використання сильних сторін аграрного сектору, а також забезпечення зменшення
впливу слабких сторін стане основою зниження потенційних загроз і сприятиме росту та реалізації наявних можливостей.
Ґрунтуючись на даних проведеного SWOTаналізу, можна зробити висновок про те, що одним
з основних стримуючих факторів для зростання
прибутковості сільськогосподарської галузі, що
стане запорукою її динамічного розвитку, є недостатня увага з боку держави.
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Таблиця 5
Матриця SWOT- аналізу функціонування сільськогосподарських підприємств Вінницької області
Сильні сторони
Слабкі сторони
вигідне географічне розташування
слабкий
рівень
організації
маркетингової
діяльності та її фінансування
виробництво і реалізація якісної продукції
відсутність фахівця з маркетингу в аграрних
підприємствах
наявність кваліфікованих фахівців
відсутність чіткої стратегії розвитку
можливість розширення виробництва продукції
відсутність потужностей для зберігання і
первинної переробки продукції
задовільний стан матеріально-технічної бази
швидкий знос засобів виробництва
застосування простих технологій, що відповідають висока енерго- та матеріаломісткість виробництва
матеріально-технічним та фінансовим можливостям
підприємства
наявність
значних
резервів
підвищення висока вартість кредитних ресурсів
ефективності виробництва через застосування
енергозберігаючих технологій
Можливості
Загрози
значний потенціал для розвитку виробництва низький рівень конкурентоспроможності продукції
органічної продукції
сільськогосподарських підприємств на світовому
ринку
формування правової бази функціонування
незначні обсяги реалізації продукції з високою
аграрної галузі
доданою вартістю
сприятливі природно-економічні умови
невизначена ситуація з відкриттям ринку землі
забезпечення потреб вітчизняного ринку у скасування спеціального режиму сплати
сільськогосподарській продукції
ПДВ для сільгоспвиробників
потужний науковий потенціал для обґрунтування низький рівень державної підтримки
напрямів розвитку аграрного сектору регіону
аграрного сектору

Тому в умовах, що склалися, для забезпечення
стабільності прибутковості сільськогосподарських
підприємств, що є запорукою їх поступального розвитку, необхідним є прогнозованість системи державної підтримки аграрного сектору у напрямку
удосконалення системи кредитного забезпечення
та розвитку системи страхування аграрних ризиків,
поліпшення бізнес-клімату в аграрному секторі
економіки, створення умов для збільшення обсягів
залучення інвестицій, розширення можливості для
експорту продукції вітчизняного аграрного сектору, забезпечення вітчизняних споживачів продовольством належної якості за доступними цінами
тощо.
Висновки. Дослідження ролі і значення прибутку в розвитку аграрних підприємств показує, що
він є основним узагальнюючим показником господарської діяльності, який визначає успішність діяльності підприємств та перспективи їх розвитку.
Прибуток виступає інвестиційним ресурсом, оскільки забезпечує розширене відтворення капіталу,
що, у свою чергу, є основою для розвитку аграрної
сфери економіки регіону і держави в цілому. Таким
чином, високий рівень прибутку забезпечить не
лише виживання підприємства, а й забезпечить
його розвиток відповідно до поставленої мети і
стратегії свого функціонування.
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Abstract
Modern humanity has faced problems: climate change, natural resources, poverty, overpopulation, lack of
environmentally friendly food and before that, the crisis of the socio-economic system built on free market
relations. Market self-regulation processes have a negative impact on social security and the state of the
environment. Therefore, UN experts advise to pay attention to the formation of a new "green" economy - a new
direction in science, formed in recent years and involves the growing role of the state and other intergovernmental
bodies in economic regulation, creating conditions for business development based on new "green" technologies
and greening. industries, the issue of integration of economic and environmental aspects of policy is relevant,
which will reveal opportunities for new sources of economic growth without pressure on the quantity and quality
of natural resources. The growth of quantitative parameters of population development in the world indicates the
ever-increasing need for essential goods and services, the production of which, in turn, requires the involvement
of additional energy, water and other limited resources. The search for ways to develop socio-economic systems
that will ensure the sustainable development of mankind and protect it from global ecological collapse is
inextricably linked to reducing dependence on limited non-renewable energy sources, the transition to safer
technologies and correction of existing societal values. main vectors of economic development.
Keywords: renewable energy, economic development, human capital, solar energy.
In recent years, 60% of the world's ecosystems
have been degraded, carbon emissions have reached
40%, there is a significant shortage of water, 1 billion
people are starving, others are suffering from
overeating and comorbidities, one in four people in
developing countries live abroad. poverty, 2 billion live
on less than $ 2 a day. In 2008, in response to the
financial and economic crisis, the United Nations
Environment Program (UNEP) announced the
transition to a Green Economy, which should help
restore the world economy and increase employment,
while accelerating the fight against climate change,
environmental degradation and poverty. UNEP calls
for maximum attention to be paid to the five most
important areas:
- energy efficiency of construction;

- transition to renewable energy sources,
including wind, solar, geothermal and biomass;
- sustainable development of transport;
- ecological infrastructure of the planet,
including fresh water, forests, soils and coral reefs;
- development of sustainable agriculture,
including organic production.
The program involves attracting public
investment, tax incentives, pricing reforms in the
direction of transition to an environmentally friendly
"green economy", creating appropriate infrastructure
and increasing employment in transformed economic
sectors [1].
The transition to a green economy can be seen as
a path to sustainable development, which involves
strengthening its three interrelated and complementary
factors: environmental protection, social development
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and economic. At the same time, the green economy
and sustainable production and consumption are two
sides of the same coin. They have the same goals of
promoting sustainable development, covering macro-,
micro-economic aspects of public policy, regulation of
economic activity and social behavior. Sustainable
consumption and production are mainly aimed at
improving the efficiency of resource use in the process
of their production and consumption.
The transition to a green economy can be assessed
by several indicators, which can be divided into the
following groups:
- economic indicators: the share of investment or
production and employment in sectors that meet
"sustainable" standards such as "green" GDP;
- environmental: resource efficiency, pollution
intensity at sectoral or global levels, such as energy use
(relative to GDP) or water use (relative to GDP);
- aggregate indicators of progress and well-being.
UNEP and other international organizations that
have supported the initiative are proposing to invest up
to 2% of world GDP (about $ 1.3 trillion a year) in
greening the economy. Currently, about the same
amount goes to subsidies, which often contribute to the
"unsustainable" use of resources in sectors such as fuel
production, agriculture, fisheries, and so on.
First of all, investments should be directed to
agriculture, as no other sector of the economy is
associated with so many aspects of the green economy.
It is the main source of income for the majority of the
world's population, provides it with food and occupies
about 40% of the territory. In addition, 70% of drinking
water is used for agriculture and is one of the largest
sources of greenhouse gas emissions. Modern
agriculture causes significant damage to the
environment and leads to erosion, waterlogging and
salinization of soils, soil and water pollution [4].
"Green economics" is a branch of economics that
has emerged in recent decades, in which the economy
is considered to be a dependent component of the
natural environment within which it exists and at the
same time is a part of it. The concept of "green
economy" includes ideas of many other areas in
economics and philosophy, such as environmental
economics, environmental economics, the theory of
international relations [2]. Developing the provisions of
the Global Green New Deal, UNEP has dedicated its
new report 2011 Towards a Green Economy: Towards
Sustainable Development and Poverty Eradication,
arguing in favor of investing 2% of world GDP in
greening the economy to significantly change
development and direction. flows of public and private
investment for efficient use of resources and reduction
of greenhouse gas emissions.
Analyzing the above prerequisites for achieving
sestein development, we can formulate the necessary
features of sestein economy. At the same time, they will
indicate the areas in which sestenization of the
economy should move. The main ones are:
 resource recovery; renewable resources
should become the principal basis of the "green"
economy;
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 dematerialization; drastic reduction of
material consumption, energy consumption and nature;
 transformationalism;
constant
progress
towards
improvement
through
progressive
transformations;
 innovation;
susceptibility
to
rapid
implementation of progressive innovations;
 naturalization; approximation of the form of
involved materials, types of energy and technological
processes to those that exist in nature;
 social orientation; the dominant goal is the
transition from the priority of economic goals to the
priority of the goals of human social development;
 information orientation; priority is given to
informatization of production and consumption areas;
 ethicization and humanization of the
economy; implementation of ethical principles of
sestein justice;
 synergetization; integration of individual
economic entities into integrated systems ("systems of
systems"), which may acquire the scale of local,
regional, continental or global networks;
 decentralization; increasing the freedom of
individual economic entities in decision-making and
implementation of activities on the principle: "center
 everywhere, the periphery - nowhere ";
 self-organization; increasing the degree of
self-organization of systems
 on the principle: "think globally - act locally."
Influencing each other, these characteristics form
a complex multifactorial system of functional
properties of the socio-economic system capable of
making the transition to sestein development. Thus
each of characteristics acts both as the purpose of
realization of a certain direction, and as means of
realization of other characteristics (directions).
In particular, the dematerialization of social
production can be achieved only through the restoration
of resources, constant progressive transformation
economic systems, their innovative renewal,
naturalization and reproduction of other specified
characteristics, including social orientation. At the
same time, the dematerialization of production and
consumption (which provides a significant reduction in
prices and greening of the processes of meeting needs),
in turn, is a necessary means of transition to socially
oriented development. The development of systems
involves increasing the degree of their self-regulation.
In turn, the ordering of systems is formed in four main
areas, which can be called: material and energy,
information, synergetic and integral. The first three are
due to the influence on the respective groups of factors
of system formation, the fourth direction is related to
the integral process of reproduction of all three groups
of factors, ie due to the influence on the entire
reproductive phenomenon of system formation.
Reproductive phenomenon, which realizes in each
natural system essence (from an elementary particle to
the biosphere) the ability to reproduce the trinity of
these natural principles, and is the phenomenon through
which the ability of systems to self-organize.
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The material and resource problem is no less
complex. Today, the production complex uses only a
small part of the resources taken from nature. The share
of resources extracted from the bowels of the earth of
material components (according to some estimates
from 90-95%) is returned to nature, but in a much more
toxic and unregulated state, causing the destruction and
pollution of natural systems. The way out is in the
transition from subtractive to additive method of
production. The first is based on the abolition of all
superfluous during the production process (from the
English. Subtract - subtract), the second, on the
contrary - on the addition (from the English. Add - add)
only what is necessary, which virtually eliminates the
inevitability of waste. The use of additive methods is
ensured by the widespread introduction of the 3D
printer, which is the most important innovation of
today. It is easy to estimate that the need for raw
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materials and materials in this approach is reduced
many times, and taking into account the effects of
multiplication by stages of production, then by orders
of magnitude. After all, the need to operate a significant
number of processing plants, as well as facilities that
produce appropriate equipment for them, is
disappearing. Knowledge of the functional principles
of building a "green" economy and the fundamental
mechanisms of formation and development of open
stationary systems play a significant role in setting
goals and choosing the means to achieve them.
Conventionally, such an economy can be called sestein,
because it ensures the achievement of the goals of
sestein (sustainable) development. It can also be called
"green" because it is based on the use of renewable
("green")
natural
resources
and
"green"
(environmentally oriented) technologies [3].
Table 1.

Dynamics of the "green economy" of Ukraine, 2014-2019
Years
Indicators
2014
2019
WPP capacity, MW
967
8400
Private power plants, pcs.
20
22000
Electric cars, pcs.
77
12350
IT products in GDP,%
0,5
4,8
Source: [3]
Sustainability is a state of rearrangement of
technical, scientific, environmental, economic and
social resources, which is achieved and constantly
maintained on the basis of feedback and in which the
system is able to ensure a dynamic balance of its
metabolism in time and space. The concept of sestein
development actually involves maintaining the sestein
state of a triune systemic whole, which includes three
basic components: man (as a biological being) - nature
- society.
Extremely confusing is the fact that the rate of
degradation of the planet's ecosystems is constantly
increasing. In August 2017, WWF and the Global
Footprint Network published a report stating that on
August 2, 2017, humanity exceeded the cost of
resources that the planet can reproduce in just one year.
In other words, in 7 months humanity has used as much
water, air, animal and plant resources as it could use in
12 months. This figure has been calculated since 1986,
crossing this red line occurs every year. Ukraine ranks
51st among 121 countries in terms of "ecological
footprint", with a value of 3.19 hectares. This is less
than in Russia (4.4 hectares), the EU (4.72 hectares)
and the United States (7.19 hectares).
Analyzing the above prerequisites for achieving
development of development, we can formulate the
necessary directions of development. At the same time,
they will indicate the areas in which sestenization of the
economy should move. The main ones are:
 renewable resources should become the basic
basis of the "green economy";
 drastic reduction of material consumption,
energy consumption and nature capacity;
 continuous
development
through
improvement through progressive transformations;

Growth, times
9
1000
160
10

 introduction of progressive innovations;
 priority of the goals of human social
development;
 implementation of ethical principles of sestein
justice;
 synergetization; integration of individual
economic entities into integrated systems ("systems of
systems"), which may acquire the scale of local,
regional, continental or global networks;
 decentralization; increasing the freedom of
individual economic entities in decision-making and
implementation of activities on the principle: "the
center is everywhere, the periphery - nowhere";
 increasing the degree of self-organization of
systems on the principle: "think globally - act locally."
Influencing each other, these characteristics form
a complex multifactorial system of functional
properties of the socio-economic system capable of
making the transition to sestein development. Thus
each of characteristics acts both as the purpose of
realization of a certain direction, and as means of
realization of other characteristics (directions). In
particular, the dematerialization of social production
can be achieved only through the renewal of resources,
constant progressive transformation of economic
systems, their innovative renewal, naturalization and
reproduction of other specified characteristics,
including social orientation. At the same time, the
dematerialization of production and consumption
(which provides a significant reduction in prices and
greening of the processes of meeting needs), in turn, is
a necessary means of transition to socially oriented
development. The development of systems involves
increasing the degree of their self-ordering. In turn, the
ordering of systems is formed in four main areas, which
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can be called: material and energy, information,
synergetic and integral. The first three are due to the
influence on the respective groups of factors of system
formation, and the fourth direction is related to the
integral process of reproduction of all three groups of
factors, ie due to the influence on the entire
reproductive phenomenon of system formation.
Reproductive phenomenon, which realizes in each
natural system essence (from an elementary particle to
the biosphere) the ability to reproduce the trinity of
these natural principles, and is the phenomenon through
which the ability of systems to self-organize. The
European Parliament has obliged all EU countries to
increase the use of renewable energy sources (RES) to
20% of total electricity generation by 2020 (today it is
approaching this level). By 2040, the share of RES is
70000
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expected to increase to 40%. The reality of these plans
is evidenced by the experience of Germany, where
today the share of RES is approaching 40%. In
particular, in March 2017, the share of RES here was
41%. And in some periods (usually non-working days,
in particular, such periods appeared in May 2016 and
2017 and in December 2016) the share of RES in
Germany even exceeds 85% of daily energy
consumption. About 90% of all solar panels in
Germany are located on the roofs of houses. There are
about 200 million houses in Europe, and one of the
goals of the program is to equip each of the buildings
with such mini-power plants in the next 40 years. Such
measures are expected to be combined with energy
saving, to reduce electricity needs by 80%.

NUMBER OF HOUSEHOLDS WITH ELECTRICAL
I N S TA L L AT I O N S U S I N G S O L A R E N E R G Y
1 quarter
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Figure 1. Dynamics of electrical installations for the use of solar energy in households
The modern rhythm of life and a large number of
needs increasingly require a sufficient number of goods
and services. There is a need for a new trend of "green
economy" in the Ukrainian market - solar cooperatives
or individual power plants of households. Due to the
use of such energy we will be able to renew resources,
in parallel a new ecosystem will be created, renewable
energy, the use of modern technologies and the
achievement of energy independence and energy
availability.
Solar energy is one of the fastest growing
industries in the world. The use of solar power plants
has become widespread, which in the future allows us
to abandon traditional methods of energy generation,

which deplete the planet and lead to irreversible climate
change. According to the latest data, Wood Mackenzie
Power and Renewables will put 114.5 GW of solar
capacity into operation in the world in 2019, which is
17% more than in 2018 (100 GW). Despite this, China
remains the leader in the development of solar energy
in 2019, halving the rate from 24.3 GW installed in the
first half of 2018 to 11.4 GW installed in the first half
of 2019. In 2019, in 9 months, Ukraine joined the list
of solar energy countries with a capacity increase of 2.1
GW. It should be noted that more and more countries
are developing a strategy to increase the share of
renewable energy sources in the total amount of figure.
2.
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Figure 2. Countries are leaders in the production of solar electricity
Despite the installed capacity, the share of solar
energy in total electricity production in the leading
countries is still quite low.
Renewable energy is becoming very popular,
which requires capital investment in its development
and improvement. According to the level of investment

in solar energy, it can be concluded that countries are
investing huge amounts of money in renewable energy
for this, the most favorable years of 2015 and 2016 in
the figure 3.
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Figure 3. The level of investment in solar energy
As of September 24, 2019, 3333.31 MW of solar
power plants operating at the "green tariff" have been
built in Ukraine. According to the results of 9 months
of 2019, 1,879 MW of capacity received a "green" tariff

and another 224 MW have already received a license
and are in the process of completing the construction of
Fig.4.
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Figure 4. Development of solar energy
The share of generation from renewable energy
sources in the total generation balance of Ukraine is
growing every year. In the first half of 2019, Ukrainian
physical power plants generated 1,259,373 MWh,
compared to 2018, the same period generated
1,092,000 MWh. The leader in capacity growth is the
Dnipropetrovsk region (794 MW), a smaller figure in
the Mykolaiv region (473 MW), and the Kherson
region (394 MW), as well as the Odessa region (323
MW).
Particular attention should be paid to the
development of the solar power sector in private
households. One of the stimuli for the development of
power plants is the constant growth of the cost of
electricity produced from traditional energy sources. In
the first half of 2019, 4,438 FES were installed, which
is only 2 units less than in 2018 (4,440 FES) and twice
as much as in 2017 (1,901 FES). According to the
results of 2018, stations that produce energy and sell at
a "green" tariff occupy 1.94% in the structure of
electricity generation in Ukraine, which is a third more
than in 2017.
Conclusion. The decisive preconditions for the
transition to the new economy are laid by events that
qualitatively change the content of three key groups of
factors: material and energy, information and
synergetic (communication). As a result: first, the
transition to renewable energy sources and additive
technologies based on 3D printers (which radically
changes the material and energy basis of production),
and secondly, a single digital form of recording, storage
and transmission of information (which radically
transforms) information basis); third, there is the
Internet and the system phenomenon called "cloud" (a

system of supercomputers and giant databases) as a
single global memory system (which integrates
individual local systems into a single synergetic whole
- the world economy). Thanks to the new principles of
functioning of productive forces and realization of
production relations there are possibilities of the
decision of the most important social and economic
problems:
• obtaining the necessary energy without the
formation of additional amounts heat on the planet;
• production of products not on the basis of cutting
off unnecessary from extracted from the subsoil, and by
adding only the necessary from minimum amount of
waste;
transition to closed cycles of resource use;
• radical reduction of environmental impact on
nature systems;
• significant (at times) increase in the efficiency of
social production;
• socialization of the means of production and the
involvement of the masses economic systems
management processes;
• formation of the foundations of the "solidarity
economy";
• significant improvement of people's quality of
life;
• transition to purposeful reproduction and
development of personal new human basis.
It is becoming increasingly clear that the transition
to a new economy is not just another qualitative
transformation of productive forces, but an
unprecedented phase transition in the history of human
civilization, which radically changes all key
components of human systemic nature: production,
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consumption, lifestyle, ideological attitudes, basic
institutions. , economic relations, education, motivation
and management system.
There is no doubt that the changes that are taking
place are taking place in the name of saving humanity.
However, the preservation of human civilization is
necessary not so much for the survival of man-bio (this
is only a necessary means), but for his personal origin
to have the opportunity for its continuous progressive
social development. In fact, this is the key purpose of
the declaration of sestein development adopted by
mankind. An in-depth analysis of the processes taking
place allows us to clearly consider the main problem of
their implementation. In order for all these changes to
take place, it is necessary first of all for the person
himself to change radically. The priority of the needs of
the physiological functioning of man-bio must be
replaced by the priority of the personal needs of the
development of man-socio. Of course, the survival of
the biological nature of man and the progressive
development of his personal basis is the key goal of
sestein development. In this sense, man can be
considered the main goal of change. However, she
herself is their driving force and creator. Any phase
transition is inevitably associated with the need to
overcome the phase barrier caused by the enormous
material and social costs of the transformations. These
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costs are greatly exacerbated by people's subjective
reluctance (and often objective inability) to break with
established habits and existing habits.
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Аннотация
Накопленный за последние годы клинический опыт диктует необходимость целенаправленного изучения проблемы дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в хирургии. Для выявления частоты встречаемости диспластических признаков проведено обследование 100 пациентов хирургического профиля. Установлено, что синдромы ДСТ встречались у больных с послеоперационными вентральными и паховыми
грыжами - 70%, хроническим геморроем - 20%, другими хирургическими и гинекологическими заболеваниями (хронический панкреатит, узловой нетоксический и диффузный токсический зоб, птозы половых
органов у женщин) - 10%. Кроме того, было изучено 236 историй болезни пациентов с геморроидальной
болезнью, у 80% из них выявлены признаки ДСТ. Подавляющее большинство случаев постепенно развивающегося патологического процесса является характерной чертой аномалии развития соединительной
ткани (СТ) наряду с прогредиентным течением заболевания: на долю пациентов от 32 до 60 лет пришлось
75% от всех исследований. ДСТ является часто встречающейся патологией среди больных хирургического
профиля, так как именно при данном заболевании возникает множество осложнений, таких как послеоперационные вентральные и паховые грыжи.
Abstract
The accumulated clinical experience in recent years dictates the need for a focused study of the problems of
connective tissue dysplasia (CTD) in surgery. To identify the frequency of occurrence of dysplastic signs, a survey
of 100 surgical patients were examined. It was established that the syndromes of CTD we met in patients with
postoperative ventral and inguinal hernias -70%, chronic hemorrhoids - 20%, other surgical and gynecological
diseases (chronic pancreatitis, nodular non-toxic and diffuse-toxic goiter, ptosis of the genitals in women) - 10%.
In addition, 236 case histories of patients with hemorrhoid disease were studied, 80% of them showed signs of
CTD. The vast majority cases of a gradually developing pathological process is a characteristic feature of the
abnormality of the development of the connective tissue (CT) along with the progredient course of the disease:
patients aged 32 to 60 years accounted for 75% of all examined patients. CTD is a common pathology among
surgical patients, since it is with this disease that many complications occur, such as postoperative ventral-inguinal
and inguinal hernias.
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, пациенты хирургического профиля, геморроидальная болезнь, послеоперационные грыжи.
Keywords: connective tissue dysplasia, surgical patients, hemorrhoid disease, postoperative hernias.
Connective tissue dysplasia (CTD) is a genetic
disorder. a genetically determined state characterized
by defects in fibrous structures and the main connective
tissue (CT) substances leading to violation of the formation of organs and systems, that state the progredient

course that determines the specific associated pathology, as well as pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs [1]. Undifferentiated CTD often corresponds to abnormality of structural and functional
changes of ST. This leads to violations of morphology
and functions of the organs [2].
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Development of many diseases in surgery, proctology and gynecology is associated with CT pathology, such as varicose veins, external hernias and internal, biliary dyskinesia with different cholelithiasis, ptosis of internal organs, duodenogastric and
gastroesophageal reflux with the formation of stomach
ulcers, twelve- duodenum and its complications, food
diverticula- water and intestines, sphincter failure, female genital prolapse, hemorrhoids, and adhesions abdominal pain [3].
Data on the prevalence of CTD itself is different but they are contradictory, which is due to different
classifications, technical and diagnostic approaches.
Distribution the prevalence of certain features of CTD
has the following characteristics: age differences. According to the most modest data on - indicators of the
prevalence of CTD, at least, correlate with the prevalence of the other main social significant not-infectious
diseases [4].
Phenotypic signs of CTD at birth may be missing,
and be manifested throughout life, a progressive increasing with age. Among the classifications of CTD,
the simplest and most generalized is the isolation of
syndromes associated with dysplastic dependence with severe and pathological conditions [5]. In the diagnosis - in the case of undifferentiated CTD, it is necessary to follow a comprehensive approach using the
clinical and genealogical method, anamnesis of the disease, and patient's life, clinical examination of the patient and members of his family, as well as biochemical
and molecular genetic methods of diagnosis.
However, dysplastic patients at the initial stage of
diagnosis can be identified by external factors phenotypic features - small developmental abnormalities
(stigmas): asthenic type of constitution, dolichocephaly, microgenia, low location and asymmetry of the
ears, blue sclera, hypotelorism, epicanthus, myopia,
dental anomalies, arched palate, long limbs, arachnodactyly, short crooked little fingers, nail growth disorders; leg curvature, flat feet, varicose veins; chest deformity, scoliosis, kyphosis, lordosis; thin, easily vulnerable, hyperelastic dry skin, depigmentation foci,
hypertrichosis; complaints and anamnesis, calculation
of the body mass deficit index, hypermobility screening
tests joints [6].
The main cause of hernia formation is anterior abdominal wall and their relapses is a mismatch between
intra-abdominal pressure and the strength of the muscle-aponeurotic framework of the anterior abdominal
wall walls. Currently, a number of authors indicate that
the fact that in the formation of hernias of various localities, including their relapses the condition matters
connective tissue of the patient. Patients with hernias
have an imbalance in the ratio of collagen the first and
third types. In this regard, it represents interest study of
CTD markers in people with hernias The main cause of
hernia formation is anterior abdominal wall and their
relapses is a mismatch between intra-abdominal pressure and the strength of the muscle-aponeurotic framework of the anterior abdominal wall walls. Currently, a
number of authors indicate that the fact that in the formation of hernias of various localities, including their
relapses the condition matters connective tissue of the
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patient. Patients with hernias have an imbalance in the
ratio of collagen the first and third types. In this regard,
it represents interest study of CTD markers in people
with bell hernias. [4].
The purpose of the study: to determine the frequency of occurrence of signs of CTD in surgical practice.
Material and method of research: on the basis
of surgical, gynecological and coloproctological departments of the First Republican Clinic (FRC),
Izhevsk, there were 100 patients examined (average age
49.2±12.1 years). Frequency of detection of patients
with various manifestations of the CND was 20%.
There were 55% of men and 45% of women among
them.
Results and discussion. Most often signs of CTD
was found in patients with postoperative, inguinal hernias -70%; chronic hemorrhoids - 20%; other surgical
and gynecological diseases (chronic pancreatitis, nodular non-toxic and diffuse toxic goiter, ptosis of the genitals in women) - 10%. The gender structure was heterogeneous - 56% of men, women – 44%.
The examined patients revealed the following
CTD syndromes:
1. Neurological disorders syndrome (syndrome of
autonomic dysfunction) - 55%;
2. Asthenic syndrome (decreased performance physical and psychological disabilities, deterioration of
tolerance of physical and psychological and emotional
loads, increased fatigue most) - 82%;
3. Valvular syndrome (isolated and combined prolapses of heart valves, myxomatous valve generation) 18.5%;
4. Thorax-diaphragm syndrome (asthenic chest
shape, chest deformities, spinal deformities, changes in
standing and ex-diaphragm courses) - 89%;
5. Vascular syndrome (lesion of the arteries of
elastic-type: idiopathic wall extension with formation
of a SAC-like aneurysm; lesion arteries of muscle and
mixed types: bifurcation-hemodynamic aneurysms,
dolichoectasia elongated and local extensions of the arteries, pathological tortuosity up to looping; varicose
veins (pathological tortuosity, varicose veins dilation of
the veins of the upper and lower extremities, hemorroidal and other veins); telangiectasia; endothelial-sexual dysfunction) - 65%;
6. Arrhythmic syndrome (ventricular extra systole
of different grades; a multi-focal, monomorphic, polymorphic rarely, monotonously atria premature beats;
paroxysmal tachyarrhythmia; migration of the rhythm
driver; atrioventricular and intraventricular blockages;
abnormalities of conduction impulse along additional
paths; pre-arousal of the ventricles; syndrome of elongation of the (Q-T) interval - 62%;
7. Sudden cardiac death syndrome changes in
CTD determining the pathogenesis of sudden death valvular, vascular, arrhythmic syndromes) - 0%;
8. Bronchopulmonary syndrome (tracheobronchial dyskinesia, tracheobronchomalacia, tracheobronchomegaly, ventilation disorders: obstructive, restrictive, mixed violations) - 34%;
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9. Immunological disorders syndrome (syndrome
immunodeficiency, autoimmune syndrome, allergy
syndrome – - 55%;
10. Visceral syndrome (nephroptosis and dystopias) check, ptosis of the gastrointestinal tract, or diseases of the pelvis, dyskinesia of the gastrointestinal organs, intestinal tract, duodenogastric and gastroesophageal acid reflux, sphincter failure, diverticules of the
esophagus, hernias of the esophageal opening diaphragm; ptosis of the genitals in women) - 62%;
11. Visual organ pathology Syndrome (myopia,
astigmatism, hypermetropia, strabismus, nystagmus,
detachment retina, dislocation and subluxation of the
lens) - 60%;
12. Hemorrhagic hematomesenchymal dysplasia
(hemoglobinopathy, Randu–Osler–Veber syndrome,
recurrent hemorrhagic and thrombotic diseases syndrome) - 32%;
13. Foot pathology Syndrome (clubfoot, flatfooted foot: longitudinal, transverse, hollow foot) 79%;
14. Joint hypermobility syndrome (joint instability, dislocations and subluxations of joints – - 64%;
15. Vertebrogenic syndrome (juvenile spinal osteochondrosis, instability, intervertebral hernias, vertebrobasillary insufficiency; spondylolisthesis) - 56%;
16. Cosmetic syndrome (dysplastic-dependent
maxillofacial dysmorphia: malocclusion, Gothic palate, pronounced facial asymmetries; O-and X-shaped
deformities of the limbs; changes skin: thin translucent
and easy to clean vulnerable skin, striae, increased skin
extensibility, scar in the form of "tissue paper" or with
the formation of rough scar tissue, anterior abdominal
hernia walls, inguinal area, femoral and postoperative)
- 42%;
17. Mental disorders (neurotic disorders, depression, anxiety, hypochondria, obsessive-phobic disorders, anorexia nervosa) - 46%.
CTD is also a common cause of hemorrhoid disease. To solve this problem, there were 236 case histories of patients of coloproctology department of the
FRC with a diagnosis of hemorrhoid disease were studied.
As a result of the study, 80% of patients were diagnosed with DCT syndromes according to the classification approach with the isolation of syndromes associated with dysplastic-dependent changes and pathological conditions with different frequency occurrence,
along with the characteristic progredient course of the
disease.
The proportion of patients diagnosed with chronic
hemorrhoids accounted for 92%, while with acute hemorrhoids only 8% of patients were hospitalized. The
vast majority of cases of a gradually developing pathological process is a characteristic feature of an abnormality in the development of CT along with a progredient course of the disease: patients from 32 to 60 years
old accounted for 75% of all studies. There were
women - 33% and men-67% among them.
In the course of our retrospective analysis of surgical treatment of 269 patients, ventral hernias were detected in 9 cases (3.44%), ventral hernias appeared after
laparoscopic cholecystectomy - in 6 cases (2.24%), and
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after cholecystectomy surgery from mini-access - in 3
cases (1.2%). All 9 patients showed signs of CTD.
Number of patients of working age (up to 60
years) among 269 surveyed was 157 people (58.4%);
112 elderly and senile patients were also examined
(41.6%). We noted that postoperative ventral hernias
were significantly more common in women (218, 81%)
than in men (51, 19%). CTD is one of the most frequent
causes of hernia occurrence and recurrence [3].
Changes in the structure of CT lead to a decrease in the
strength of the muscle-aponeurotic layer of the anterior
the abdominal wall and transverse fascia of the abdomen that reduces its resistance to increased intra-abdominal pressure and promotes herniation [4].
Among all factors and causes of hernia formation
it is necessary to highlight predisposing and producing
factors. Predisposing factors are: CT pathology, gender, age, obesity, pathology of the anterior abdominal
wall, previously undergone abdominal surgery and diastasis of the rectus abdominis. To producers causes include factors that significantly increase intra-abdominal pressure: severe physical load, pathology of
the gastrointestinal tract, accompanied by obstipation,
pathology of the respiratory system, difficulty urinating.
When choosing the method of hernioplasty, you
must take into account not only the anatomical features,
the size of the hernia, the hernial gate, but also the features of the CT structure of the patient. Autoplastic
methods of anterior abdominal wall produce a positive
result if there are no more than 5 signs of CTD [4]. Autodermaplasty usually not effective in the presence of 6
or more markers of the CTD. It is advisable to use allogernioplasty with a synthetic material if there are 6 or
more signs of CTD, taking into account comorbid pathology [3].
Taking into account the clinical manifestations of
CTD associated with the pathology of the ratio of fibrous components (collagen and elastic fibers) of CT or
enzymes that regulate their synthesis and remodeling
can lead to disruption of the flow of processes of reparations of CT. Excess collagen fibers or too little collagenase activity leads to an increase in fiber density and
the formation of less flexible fabric. On the contrary,
excessive collagenase activity will lead to uncontrolled
collagen fragmentation, which will make the tissue
more amorphous, which is a predisposing factor to the
formation of a keloid scar after surgery [3].
Conclusion. Connective tissue dysplasia is a common pathology among patients with a surgical profile,
since it is with this disease that many complications occur, such as postoperative ventral and inguinal hernias,
aortic dilation with the formation of its aneurysm, intestinal ruptures, bone fractures and injuries, joint instability, dislocations and subluxations joints that require surgical treatment. Most a severe postoperative
complication is sudden death syndrome, which is observed in surgical patients with cardiological dysplastic
manifestations and often remains unrecognized, which
once again indicates the high relevance of this problem
in clinical practice.
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Аннотация
Важным принципом в образовании является непрерывность экологического образования, что означает взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни.
Экологическое воспитание формируется в первую очередь в лонах семьи, затем продолжается в детском
саду, школе и образовательных учреждениях.
Abstract
An important principle in education is the continuity of environmental education, which means an interconnected process of learning, education and development of a person throughout his life. Environmental education
is formed primarily in the bosom of the family, then continues in kindergarten, school and educational institutions.
Ключевые слова: Экологическое образование, окружающей среде, мышления, человек, воспитания,
устойчивого развития, Беседы, Дидактические игры.
Keywords: Environmental education, environment, thinking, people, education, sustainable development,
Conversations, Didactic games.
Ситуация переходного периода развития общества, обостряющая процессы поиска человеком
смысла существования и своего места в мире приводит к необходимости гуманизации образования и
предпочтения ценностей художественно - эстетического развития личности.
Поэтому настоящее время в нашей республике
экологическое образование в образовательных учреждениях становится приоритетным направлением в
педагогической теории и практике. Это связано с
тяжелой экологической ситуацией в республике, а
также в нашей планете. Важным принципом в образовании является непрерывность экологического образования, что означает взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении
всей его жизни. Экологическое воспитание формируется в первую очередь в лонах семьи, затем продолжается в детском саду, школе и образовательных учреждениях.

Каждом этапе в процессе обучения ребенка,
школьника или студента у них по разному формируется экологическое воспитания и мышления. Это
зависит от учебного процесса и использующих педагогических методов
Дети школьного возраста очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. В этом возрасте идет активный
процесс целенаправленного формирования знаний,
чувств, оценок, эмоций, развитие способностей и интересов. Под экологическим образованием понимают непрерывный процесс обучения, воспитания и развития
личности, направленный на формирование системы
научных и практических знаний, ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной среде.
Целью экологического образования является формирование экологической культуры, в основе которой
лежит ответственное отношение к окружающей среде.
Экологическая культура рассматривается учеными как
культура единения человека с природой, гармоничного
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слияния социальных нужд и потребностей людей с нормальным существованием и развитием самой природы.
Уроки экологии, географии, а также другие гуманитарные предметы нужно использовать чаще всего.
Возникает вопрос, почему надо внедрять курс экологии
в гуманитарные предметы.
Школьник меняет статус на студента. В этот период студент боле углублённо изучает
Поэтому постепенно в процессе образования
мотивация может стать фактором, способным сделать экологические проблемы личностно значимыми для студента.
Экологическое образование представляет произведение двух сомножителей: первый из них соответствует тому, чему учить, второй – тому, как
учить. Легко видеть, что не владение педагогическими технологиями обращает в ноль всю правую
часть, т.е. лишает процесс образования смысла. Отсюда и неудачи попыток непосредственной передачи экологических знаний студентам. В то же
время, педагогические технологии могут рассматриваться как множитель, способный многократно
повысить эффективность образования.
Участие в процессе экологического образования налагает колоссальную ответственность на преподавателя, требуя от него не только владения педагогическими технологиями, но и высокой культуры,
глобального
уровня
мышления
и
способности организовать учебный процесс так,
чтобы ученики могли получать опыт социально
значимой деятельности. Основываясь на принципах обучения, необходимо активно применять методы и подходы для развития и становления личности учащегося. Развитию глобального экологического
мышления
помогает
всесторонне
использование необходимых методов и приемов в
образовательном процессе, направленных на цель
приобщить учащихся к постоянному совместному
творчеству, к работе, к активному осмыслению и
пониманию природы.
Техническая эволюция позволила человеку пользоваться природой. Человек не обращая внимание на законы природы, не понимая использует и истребляет
природные ресурсы. Из этого возникает экологический
кризис. Кризисная ситуация требует новых подходов в
решении сложной проблемы выработки оптимальных
форм взаимодействия общества и природы. Нужны жизнеутверждающие идеи и разработки, базирующиеся на
комплексных современных концепциях взаимодействия
человека и природы – экоразвития, устойчивого развития и др.
Процессе воспитания и обучения в сознаниях человека создаются благоприятные условия для выявления
эстетической ценности мира природы, ее научно-познавательного значения, формирование грамотного поведения в природной среде. Их цель — закрепление теоретических знаний об экологии и окружающей среде, оценка
ее состояния, формирование практических умений и
навыков работы в природе по улучшению ее состояния.
Беседы экологического содержания имеют целью
актуализировать знания детей, расширить и углубить их,
выявить новые грани взаимодействия человека и природы. Включение в беседы информации о негативной и
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позитивной деятельности человека в природе способствует формированию у людей умения оценивать эту деятельность и прогнозировать ее последствия. Решение
экологических задач и анализ экологических ситуаций
также направлены на выявление экологических связей.
Детские игры — отражение жизни. Воображаемые
условия, имеющиеся в игре, способствуют тому, что знания об окружающем мире не только понимаются, но и
легко закрепляются. Усваиваются моральные нормы и
правила поведения в окружающей среде.
Дидактические игры — это игры с правилами. К
дидактическим играм экологического содержания относят игры с карточками типа лото, природным материалом «Чудесный мешочек», игры-викторины типа «Цветочный хоровод» или «Кто где живет?», а также ролевые
игры экологического содержания основанные на моделировании социального содержания экологической деятельности. Например, игра «Что произойдет?». Имитационные экологические игры основаны на моделировании экологической реальности и предметного
содержания экологической деятельности. Например,
игра «Кто где живет? Формирует экологическое сознание.
Преподаватель старается глубже связать их с
зоной ближайшего развития индивидуальных
склонностей и способностей. Одновременно с изучением предметных связей компонентов с природой учитель устанавливает их распространенность,
степень общности отношений и другие предпосылки коллективистского самоопределения школьников, их способности соотносить личные воздействия на природу с ее влиянием на развитие чувственно-эмоциональной,
волевой,
интеллектуальной активности.
Современные тенденции развития экологического образования в практике показывают, что оптимальные возможности для становления экологической культуры у студентов представляет смешанная модель, при которой все учебные предметы
сохраняют свои специфические учебно-воспитательные цели. Таким образом, типология моделей в
русле экологизации прошла определенный путь
становления: от одно предметной – к смешанной.
Однако поиск в этом направлении продолжается до
сих пор.
Экологическое образование с его направленностью на воспитание ответственного отношения к
окружающей среде должно явится стержнем и обязательной составной частью общеобразовательной
подготовки учащихся. Одним их важнейших принципов экологического образования считается принцип непрерывности.
Проблемой экологического воспитания люди
стали заниматься еще в XVII веке. Но в наше время
данная проблема стала более актуальной в связи с
надвигающимся экологическим кризисом. И все человечество не должно оставаться в стороне от решения проблем экологического воспитания подрастающего поколения.
Таким образом, в процессе обучения экология
и охрана окружающей среды основной задачей преподавателя состроить формирование у студентов
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экологическое воспитание в как важная социальнопедагогическая задачи.
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Аннотация
В статье акцентируется внимание на актуальность воспитания бережного отношения к природным
ресурсам, раскрывается значимость использования дидактических игр в работе с детьми дошкольного возраста, характеризуется основное содержание дидактических игр, направленных на формирование представлений о природных ресурсах и способах их потребления, на развитие эмоционально-ценностного отношения к природным ресурсам, на приобщение к бережному использованию природных ресурсов в разных видах деятельности.
Abstract
The article focuses on the relevance of education of respect for natural resources, reveals the importance of
the use of didactic games in working with children of preschool age, characterized by the main content of didactic
games aimed at the formation of ideas about natural resources and ways of their consumption, the development of
emotional-value attitude to natural resources, on the introduction to the careful use of natural resources in different
activities.
Ключевые слова: бережное отношение; природные ресурсы; дидактические игры; дети дошкольного
возраста.
Keywords: careful attitude; natural resources; didactic games; preschool children.
Актуальность воспитания у каждого человека
бережного отношения к природным ресурсам обусловлена тем, что в настоящее время во всем мире
отмечается обострение экономической и экологической ситуации, которая во многом обусловлена
увеличением энергопотребления, истощением не
возобновляемых природных ресурсов и загрязнением окружающей среды отходами. В связи с этим
актуализируется необходимость рационального и
бережливого использования природных ресурсов.
Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 8 января 2015 г. № 239-З ориентирует на

обучение всего населения методам экономии топлива и энергии; на информационное обеспечение
деятельности по энергосбережению через широкое
обсуждение республиканских и региональных программ энергосбережения, через организацию выставок энергоэффективных технологий оборудования, предоставление пользователям информации
по вопросам энергосбережения, пропаганду эффективного использования топливно-энергетических
ресурсов через СМИ (глава 6, статья 25); на создание условий для распространения идей учащихся и
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передового опыта учреждений образования по формированию активной социальной позиции в отношении эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, проведения ежегодного республиканского конкурса
проектов по экономии и бережливости с поощрением победителей (глава 5, статья 23).
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 года №1982-XII
акцентирует внимание на то, что граждане обязаны
соблюдать законодательство Республики Беларусь
об охране окружающей среды; повышать экологическую культуру, содействовать воспитанию в этой
области подрастающего поколения; беречь и охранять природную среду и рационально использовать
природные ресурсы; выполнять требования в области обращения с отходами (глава 3, статья 12); образование граждан в области охраны окружающей
среды и природопользования обеспечивается путем
включения в учебно-программную документацию
образовательных программ основ знаний в области
охраны окружающей среды и природопользования
(глава 13, статья 75); в целях формирования экологической культуры граждан, воспитания у них бережного отношения к природе осуществляется просвещение в области охраны окружающей среды посредством
распространения
экологической
информации, в том числе содержащей сведения об
экологической безопасности, а также знаний о составе экологической информации, порядке ее формирования, распространения и предоставления
субъектам отношений в области охраны окружающей среды (глава 13, статья 77).
Дошкольный возраст – особый, это именно тот
период, когда начинают закладываться основы будущей личности, формируются многообразные отношения к окружающему миру и самому себе, возникают такие качества, которые в будущем определяют «лицо» человека. Вступая в жизнь, усваивая
социальные нормы и правила, овладевая различными видами деятельности, ребенок развивается,
совершенствуется и его поведение.
Анализ учебной программы дошкольного образования Республики Беларусь, педагогической,
методической литературы, а также практики работы учреждений дошкольного образования позволил выявить недостаточную разработанность содержания дидактических игр, направленных на воспитание у детей старшего дошкольного возраста
бережного отношения к природным ресурсам. Отсюда возникают противоречия между:
 социальной значимостью воспитания с дошкольного возраста бережного отношения к природным ресурсам и низким уровнем сформированности его базовых компонентов у детей дошкольного возраста;
 определением учебной программой дошкольного образования задачи развития у детей дошкольного возраста бережного отношения к природным ресурсам и недостаточным внимание к таким задачам, как формирование представлений о
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природных ресурсах и воспитание умений и навыков бережного использования природных ресурсов
(воды тепла, электричества и др.);
 потребностью учреждения дошкольного
образования и недостаточной разработанностью
научно-методического обеспечения для использования дидактической игры в процессе воспитания у
детей старшего дошкольного возраста бережного
отношения к природным ресурсам.
Из вышеизложенных противоречий вытекает
научная идея, которая заключается в необходимости разработки содержания дидактических игр и
методики, позволяющей организовать работу по
воспитанию у детей дошкольного возраста бережного отношения к природным ресурсам.
Анализ психолого-педагогической литературы
показал, что исследователями разрабатываются
разные аспекты данной проблемы. Существование
тесной связи между общим состоянием экономического развития общества и индивидуальной экономической зрелостью человека неоднократно подчеркивалось в работах известных ученых (Л. П. Пономарев, В. Д. Попов, В. П. Чиканов, Б. Ф.
Шемякин). Необходимость экономического, экологического воспитания на этапе дошкольного образования отмечают в своих исследованиях многие
отечественные педагоги (Л. И. Галкина, Л. А. Голуб, Л. Д. Глазырина, М. Ф. Грищенко, Е. А. Курак,
Н. Селиванова, А. А. Смоленцева, А. Д. Шатова).
Методика формирования культуры ресурсопотребления и ресурсосбережения подробно раскрывается
в работах С. Д. Галкиной, Е. В. Глущенко, Л. Б.
Климкович, И. П. Рословцевой и др. Однако проблеме использования дидактических игр в процессе
воспитания бережного отношения к природным ресурсам у детей дошкольного возраста не было уделено достаточного внимания со стороны исследователей.
Дошкольное детство – период наиболее интенсивного познавательного развития личности, что
является наиболее благоприятным для формирования осознанного отношения к явлениям окружающей действительности. Поэтому перед взрослыми
стоит важная задача: воспитывать новое поколение,
которое, внедряя и используя современные технологии в различных отраслях производства, будет
понимать важность экономии природных ресурсов.
Воспитание бережного отношения к воде, тепловой энергии, электроэнергии у детей дошкольного возраста – одно из новых направлений деятельности педагогов учреждений дошкольного образования. Практические и познавательные задачи
педагоги берут из повседневной жизни, так как первый опыт в качестве потребителя воды, электричества, тепла ребенок приобретает в семье. При этом
важной составляющей успеха в такой деятельности
является активизация творчества детей, их эмоциональный настрой. Особое внимание уделяется созданию мотивации для их сбережения.
Реализуя задачи Учебной программы дошкольного образования, педагоги учреждений до-
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школьного образования осуществляют образовательный процесс, используя различные виды деятельности - игровую, трудовую и художественную.
Особо эффективной для воспитанников учреждений дошкольного образования является игровая
деятельность, в которой дети самостоятельно ищут
пути экономии тепла, электричества и воды. Такая
форма работы позволяет привить им первоначальные навыки и усвоить простейшие способы бережливости воды, электрической и тепловой энергии.
В процессе исследования нами была разработана и апробирована экспериментальная программа
использования дидактических игр в процессе воспитания бережного отношения к природным ресурсам у детей старшего дошкольного возраста.
В соответствии с направлениями работы по
воспитанию бережного отношения к природным
ресурсам, предусматривающими расширение и
углубление представлений о природных ресурсах и
способах их потребления, развитие эмоциональноценностного отношения к природным ресурсам, а
также формирование умений и навыков бережного
использованию природных ресурсов в разных видах деятельности, были разработаны, подобраны и
модифицированы дидактические игры, объединенные в три группы:
1 группа - дидактические игры для расширения
и углубления представлений о природных ресурсах
и способах их потребления («Что для чего»; «Четвёртый лишний»; «Свет, тепло, вода»; «Парные
картинки»; «Что в земле живёт»; «Собери цепочку». Использование дидактических игр этой
группы направлено на формирование представлений о разных природных ресурсах, таких как вода,
почва, воздух, тепло, электроэнергия, о том, как человек использует природные ресурсы, о необходимости бережного использования природных ресурсов и т.д.
2 группа - дидактические игры, направленные
на развитие эмоционально-ценностного отношения
к природным ресурсам: «Нельзя, надо»; «Раздели
на группы»; «Выбери нужное»; «Сказочники»;
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«Доскажи словечко». Данные дидактические игры
непосредственно связаны с развитием чувственной
сферы дошкольников, способностей детей эмоционально реагировать на различные события в природе.
3 группа - дидактические игры, направленные
на приобщение к бережному использованию природных ресурсов в разных видах деятельности:
«Кто поможет электротоку»; «Замёрзли - погреемся»; «Выбери нужное»; «Что будет, если?»;
«Восстанови цепочку»; «Кукла Катя умывается»;
«Сортировка мусора» «Что вредно и полезно для
воды?» «Капелька» «Кому нужна вода?»; «Новая
жизнь старым вещам»; «Что для чего»; «4 ящика».
Основная задача дидактических игр третьей
группы состоит в том, чтобы сформировать у дошкольников мотивацию к бережному использованию природных ресурсов в разных видах деятельности.
Таким образом, в процессе воспитания бережного отношения к природным ресурсам у детей дошкольного возраста важно использовать дидактические игры, наполненные разным содержанием,
позволяющим решать такие задачи, как расширение и углубление представлений о природных ресурсах и способах их потребления, развитие эмоционально-ценностного отношения к природным ресурсам, а также формирование умений и навыков
бережного использованию природных ресурсов в
разных видах деятельности.
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