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ECONOMY 
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню нормування праці в системі операційного менеджменту аграрних 

підприємств. Надано бачення нормування праці з позицій системного підходу до створення конкурентос-

проможної аграрної продукції. Представленого функції нормування праці й визначено її зміст: економічні, 

логістичні, облікові, соціальні. Надано множину організаційно-методичних заходів щодо вдосконалення 

системи управління операційної діяльності аграрного підприємства. Розглянуто особливості формування 

служби нормування праці в залежності від організаційної структури управління підприємством. 

Abstract 
The article is devoted to the study of labor rationing in the system of operational management of agricultural 

enterprises. The vision of labor rationing from the standpoint of a systematic approach to the creation of competi-

tive agricultural products is given. The function of labor rationing is presented and its content is determined: eco-

nomic, logistical, accounting, social. The set of organizational and methodological measures to improve the man-

agement system of operational activities of agricultural enterprises is given. The features of formation of labor 

rating service are considered depending on organizational structure of management of the enterprise. 

Ключові слова: нормування праці, операційний менеджмент, системний підхід, функцій нормування 

праці, організаційна структура.  

Keywords: labor rationing, operational management, system approach, labor rationing functions, organiza-

tional structure. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Будучи ефективним засобом мотивації праці всіх 

категорій працюючих, нормування в поєднанні з ін-

шими елементами організації праці та технології 

виробництва сприяє раціоналізації трудових про-

цесів, усуненню витрат робочого часу, оптималь-

ному об’єднанню колективних зусиль на основі 

прогресивних форм кооперування праці. На 

підприємствах агропромислового комплексу нор-

мування праці є об’єктивною необхідністю за будь-

яких організаційних форм і умов господарювання. 

Без визначення обсягів робіт неможливо ро-

зрахувати потребу в робочій силі та фонд оплати 

праці, спланувати необхідну кількість працівників 

за періодами робіт, визначити показники госпо-

дарської діяльності. У зв’язку з цим розробка норм 

є відповідальним завданням, яке вимагає визна-

чення основоположних засад нормування праці з 

позиції системного підходу для створення конку-

рентоспроможної продукції, визначення функцій 

нормування праці в оперативному управлінні аг-

рарним підприємством і детермінації ор-

ганізаційно-методичних заходів щодо удоскона-

лення системи управління аграрною підприєм-

ством, що й обумовлює актуальність дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивчення нормування праці в сучасній відчизняній 

економічній системі було і залишається предметом 

досліджень багатьох вчених, зокрема Х.Г. Барама, 

В.С. Дієсперов, О.Ф. Лопатіної, Л.О. Мармуль, Х.Д. 

Печеного, О.В. Шкільова, В.В. Гаркавого, Т.Д. 

Куркіної та ін. У роботах вищеназваних авторів 

висвітлено роль нормування праці у сільському 

господарстві, деталізовано вплив нормоутворюю-

чих чинників, наведено їх характеристику та 

ступінь впливу на ефективність сільськогоспо-

дарського виробництва тощо. Втім, питання ефек-

тивної організації нормування праці на аграрних 

підприємствах, особливо в розрізі операційного ме-

неджменту, вимагає подальшого вдосконалення та 

розвитку.  

Формування цілей статті. Мета до-

слідження полягає у встановленні особливостей 

нормування праці в системі операційного менедж-

менту аграрних підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Напрямок моделювання системи операційного ме-

неджменту на основі вдосконалення системи 

управління персоналом підприємств з виробництва 
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аграрної продукції на сьогоднішній день не отри-

мав належного розвитку. При цьому, найбільш 

слабким аспектом у розгляді даної проблематики є 

недооцінка, а, отже, і недостатнє використання в 

якості універсального інструменту управління нор-

мування праці [1]. 

У цьому зв'язку, розробку теоретико-методич-

них основ формування ефективної системи управ-

ління аграрними підприємствами можна здійснити, 

на нашу думку, на основі уточнення існуючих по-

глядів на нормування праці, як основи планування 

операційних систем. 

Сучасна концепція управління аграрними 

підприємствами передбачає ефективну інтеграцію 

контурів стратегічного й оперативного управління. 

В ринкових умовах основною метою стратегічного 

управління є забезпечення економічного зростання 

підприємств в довгостроковій перспективі через 

створення конкурентоспроможної аграрної про-

дукції високої якості. При цьому ефективне вико-

ристання інструментів і механізмів нормування 

праці дозволяє вирішувати завдання укрупнення 

виробництва, раціоналізації трудового процесу, 

поліпшення умов праці, створення системи управ-

ління якістю, що забезпечує зниження трудоміст-

кості, скорочення витрат, підвищення продуктив-

ності праці, поліпшення якості виготовленої аграр-

ної продукції і надаваних послуг, сприяючи 

досягненню стратегічно важливої мети – створення 

конкурентоспроможного продукту високої якості, 

затребуваного ринком і забезпечуючого підприєм-

ству стійке економічне зростання (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Нормування праці з позицій системного підходу до створення конкурентоспроможної аграрної 

продукції 
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Оперативне управління являє собою сукуп-

ність заходів, що дозволяють впливати на кон-

кретні відхилення від встановлених завдань на рік, 

квартал, місяць, тиждень, день. 

В рамках ефективного оперативного управ-

ління виникає необхідність системного і комплекс-

ного підходу до використання економічних, 

логістичних, облікових і соціальних функцій нор-

мування праці, так як від того, якою мірою і в якому 

обсязі будуть використані ті чи інші норми праці, 

залежить кінцевий результат у вигляді економії 

витрат робочого часу, підвищення продуктивності 

праці й ефективності роботи підприємства в цілому 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Нормування праці в оперативному управлінні аграрним виробництвом 

 

Функція норми праці, як заходи самої праці, 

полягає у визначенні дійсно необхідних витрат 

праці для виконання конкретної роботи одним ви-

конавцем або групою виконавців у певних ор-

ганізаційно технічних умовах. 

Функція норми праці як основи організації 

його оплати дозволяє встановити відповідність між 

обсягом витрат праці і розміром його оплати в кон-

кретних організаційно-технічних умовах [3]. 

Значення нормування праці у формуванні 

собівартості продукції полягає у визначенні витрат 

праці, дійсно необхідних для виробництва про-

дукції на конкретному аграрному підприємстві, ро-

зрахунку об'єктивних норм чисельності і, як 

наслідок, оптимізації витрат на оплату праці. У 

свою чергу, собівартість, будучи одним з основних 

елементів ціни виготовленого продукту, визначає 

величину прибутку й рівень рентабельності вироб-

ництва. 

Логістичні функції нормування праці виража-

ються в оптимальній організації трудового про-

цесу, формуванні раціонального співвідношення 

між працею та іншими факторами виробництва (ма-

теріалами, ресурсами та ін.), забезпеченні високої 

якості готової продукції, надаваних послуг. 

Облікові функції в різному ступені і різних 

проявах взаємодіють з усіма вищевикладеними 

функціями і полягають в урахуванні індивідуаль-

них результатів праці персоналу, обліку ступеня 

участі кожного у створенні кінцевого продукту, 

обліку нормованих трудових витрат на вироб-

ництво продукції, обліку виконання норм, обліку 

числа працівників, виконуючих і не виконуючих 

встановлені норми. 

Соціальна функція полягає в інтеграції осо-

бистих, колективних і суспільних інтересів за допо-

могою організуючого мікроекономічного впливу 

на процес праці і якість готової продукції [4]. 

Нормування праці є ключовою ланкою не 

тільки в оперативному, а й у стратегічному управ-

лінні аграрними підприємствами, що забезпечує 

стійке економічне зростання в довгостроковій пер-

спективі. 

До безпосередньої розробки заходів щодо 

вдосконалення системи управління підприєм-

ствами аграрної галузі необхідний передпроектний 

аналіз стану нормативних документів, що регла-

ментують нормування праці на українських аграр-

них підприємствах, яке показує, що дані документи 

не можуть служити основою для ефективного 
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дового процесу 



6 Slovak international scientific journal # 44, (2020) 

управління підприємствами як з виробництва, так і 

з реалізації аграрної продукції [5]. 

Основні організаційно-методичні заходи щодо 

вдосконалення системи управління аграрним виро-

бництвом, що дозволяють підвищити рівень ефек-

тивності практичного використання інструментів 

нормування праці в системі управління аграрними 

підприємствами, представлені на рис. 3 [6]. 

 
Рис. 3. Організаційно-методичні заходи щодо вдосконалення системи управління операційною діяль-

ністю аграрного підприємства 

 

Реалізацію запропонованих заходів слід 

здійснювати за допомогою комплексного підходу 

до створення системи управління аграрним вироб-

ництвом, що включає вплив на керовану й керуючу 

підсистеми. 

На рівні керуючої підсистеми необхідно сфор-

мувати службу нормування праці, структура якої 

багато в чому повинна визначатися характером 

діяльності, розміром підприємства й ор-

ганізаційною структурою управління. Виходячи з 

цього, на підприємствах з лінійно-функціональною 

структурою управління роботу з нормування праці 

доцільно покласти на відділи, що мають відно-

шення до роботи з кадрами, або на відділи, що 

здійснюють аналіз і планування фінансово-госпо-

дарської діяльності організації. Для цього до складу 

одного з вищевказаних відділів можна ввести по-

саду нормувальника до складу фінансово-еко-

номічного відділу [7]. 

На великих підприємствах з дивізіональною 

структурою управління для здійснення функцій з 

організації та нормування праці, її оплати і стиму-

лювання доцільно створювати відділи організації 

праці та заробітної плати, що є самостійними 

підрозділами, підпорядкованими генеральному ди-

ректору або його заступнику з економіки. 

На невеликих підприємствах з лінійною струк-

турою управління функції з нормування праці до-

цільно повністю покласти на лінійних керівників 

вищої ланки (керівників підприємств). Слід зазна-

чити, що в даний час складно забезпечити високий 

якісний рівень нормування праці в цих організаціях 

з причини відсутності спеціальної підготовки 

керівників, низької забезпеченості нормативними 

матеріалами і відсутності системи доведення нових 

нормативних матеріалів до аграрних підприємств. 

У зв'язку з цим, рекомендується проводити підви-

щення кваліфікації (професійну перепідготовку) 

лінійних керівників [8]. 

Висновки. Нормування праці, як ключовий 

напрям планування операційних систем, дозволяє 

вирішувати завдання укрупнення виробництва, 

раціоналізації трудового процесу, поліпшення умов 

праці, створення системи управління якістю, що за-

безпечує зниження трудомісткості, скорочення вит-

рат, підвищення продуктивності праці, поліпшення 

якості виготовленої аграрної продукції і надаваних 

послуг, сприяючи досягненню стратегічно важли-

вої мети – створення конкурентоспроможного про-

дукту високої якості й забезпечення стійкого еко-

номічного зростання аграрних підприємств. У рам-

ках ефективного оперативного управління виникає 

необхідність системного і комплексного підходу до 

використання економічних, логістичних, облікових 

і соціальних функцій нормування праці, так як від 

того, якою мірою і в якому обсязі будуть викори-

стані ті чи інші норми праці, залежить кінцевий ре-

зультат у вигляді економії витрат робочого часу, 

підвищення продуктивності праці й ефективності 

роботи підприємства в цілому. Організаційно-мето-

дичні заходи з удосконалення системи управління 

аграрними підприємствами в контексті розвитку ін-

струментів нормування праці слід поділити на ор-

ганізаційні, які направлені на створення служби 

нормування праці, регламентації даного процесу та 

оцінки його ефективності; а також на методичні – 

тобто розробка методичних рекомендації зі 

здійснення усіх аспектів процесу нормування 

Організаційно-методичні заходи з удосконалення системи управління аграрними підприєм-

ствами  

Організаційні Методичні 

- Створення служби нормування праці; 

- Регламентація діяльності з нормування 

праці; 

- Розробка норм і нормативів; 

- Періодичність перевірки якості норм і 

нормативів; 

- Оцінка ефективності заходів з нор-

мування праці; 

- Визначення результативності управління 

аграрним підприємством. 

- Методичні рекомендації з нормування 

праці сільськогосподарських робітників; 

- Методичні рекомендації з формування 

служби нормування праці на аграрному 

підприємстві; 

- Методичні рекомендації з оцінки еко-

номічної ефективності нормування праці 

на аграрному підприємстві; 

- Розробка методики визначення результа-

тивності управління аграрним підприєм-

ством. 
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праці. На великих підприємствах з дивізіональною 

структурою управління для здійснення функцій з 

організації та нормування праці, її оплати і стиму-

лювання доцільно створювати відділи організації 

праці й заробітної плати, що є самостійними 

підрозділами, підпорядкованими генеральному ди-

ректору або його заступнику з економіки. На неве-

ликих підприємствах з лінійною структурою управ-

ління функції з нормування праці доцільно по-

вністю покласти на лінійних керівників вищої 

ланки (керівників підприємств). 
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Анотація 

У статті розглянуто два підходи до визначення пріоритетів забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства. Один підхід ґрунтується на пріоритетних чинниках, результатах різних видів діяльності у 

сфері забезпечення конкурентоспроможності підприємства а другий підхід передбачає визначення пріо-

ритетних видів діяльності. Здійснено експертну оцінку зазначених підходів керівниками провідних підп-

риємств агропромислового виробництва. Обґрунтовано найбільш важливі параметри забезпечення конку-

рентоспроможності підприємства агропромислового виробництва. 

Abstract 
The article considers two approaches to determining the priorities of ensuring the competitiveness of the 

enterprise. One approach is based on priority factors, the results of various activities in the field of competitiveness 

of the enterprise and the second approach involves the definition of priority activities. An expert assessment of 

these approaches by the heads of leading enterprises of agro-industrial production was carried out. The most im-

portant parameters of ensuring the competitiveness of the agro-industrial enterprise are substantiated. 

Ключові слова: чинники, пріоритети, конкурентоспроможність, підприємства агропромислового ви-

робництва, управління якістю, управління витратами. 

Keywords: factors, priorities, competitiveness, agro - industrial enterprises, quality management, cost man-

agement. 

 

Вaжливе знaчення для ефективнoгo зaбезпе-

чення кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa мaє 

oбґpунтувaння i вибip пpiopитетiв її розвитку. Пpи 

вcтaнoвленнi пpiopитетiв зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa мoжнa 

викopиcтaти тaкi пiдхoди: пiдхiд, який ґpунтуєтьcя 

нa пpiopитетних чинникaх, pезультaтaх piзних 

http://khntusg.com.ua/department/pidpriiemnictvo-torgivlja-ta-birzhova-dijalnist
https://translate.academic.ru/graduate%20student/ru/en/
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видiв дiяльнocтi в cфеpi зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa, тa пiдхiд, який 

пеpедбaчaє визнaчення пpiopитетних видiв дiяль-

нocтi [5, 6].  

Вiдпoвiднo дo пеpшoгo, пoшиpенoгo в 

зapубiжнiй теopiї i пpaктицi пiдхoду, вcтaнoвлю-

єтьcя pейтинг чинникiв зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa. Для пiдпpи-

ємcтвa тaкими фaктopaми мoжнa ввaжaти: cтiйкий 

piвень якocтi пpoдукцiї; виcoкий piвень виpoб-

ництвa; швидкa дocтaвкa пpoдукцiї; нaдiйнa 

дocтaвкa пpoдукцiї; низькa цiнa пpoдaжу пpoдукцiї; 

гнучкi змiни кoнcтpуктивних piшень; гнучкi змiни 

oбcягiв виpoбництвa; пocлуги cеpвicу.  

Нaведенi чинники викopиcтoвують як пpiopи-

тетнi пpи poзpoбленнi тa pеaлiзaцiї piзних cтpaтегiй 

пiдпpиємcтвa. Якщo кеpiвництвo ввaжaє пpiopи-

тетoм нoмеp oдин у зaбезпеченнi кoн-

куpентocпpoмoжнocтi вiдпoвiднicть пoкaзникiв 

пpoдукцiї вимoгaм cпoживaчiв, зacтocoвують 

iннoвaцiйну cтpaтегiю, якщo ж вapтicть пpoдукцiї, 

викopиcтoвують екoнoмiчну cтpaтегiю.  

У pезультaтi oпитувaння кеpiвникiв вiтчизня-

них пiдпpиємcтв агропромислового виробництва, 

вcтaнoвленo, щo вaжливicть зaбезпечення низькoї 

цiни пpoдaжу є нaйбiльш пpiopитетнoю внacлiдoк 

низькoгo пoпиту, зoкpемa плaтocпpoмoжнoгo 

пoпиту вiтчизняних cпoживaчiв (тaбл. 1). 

Тaблиця 1 

Oцiнкa пpiopитетних чинникiв зaбезпечення кoнкуpентocпpoмoжнocтi нa пpoвiдних пiдпpиємcтвах агро-

промислового виробництва 

Пpiopитетнi чинникiв зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтвa 

Paнг чинникa  

(вiд нaйвищoгo 1-гo дo нaйнижчoгo 8-гo) 

Виpoбники тютю-

нoвих виpoбiв 

Виpoбники 

пивa 

Виpoбники 

м’яca 

Низькa цiнa пpoдaжу пpoдукцiї 3 1 1 

Cтiйкий piвень якocтi пpoдукцiї 1 3 2 

Виcoкий piвень виpoбництвa 2 2 3 

Нaдiйнa дocтaвкa пpoдукцiї 4 6 4 

Швидкa дocтaвкa пpoдукцiї 6 4 7 

Гнучкi змiни кoнcтpуктивних piшень 7 5 5 

Пocлуги cеpвicу 6 8 7 

Гнучкi змiни oбcягiв виpoбництвa 8 8 8 

 

Нa нашу думку, пpи вcтaнoвленнi пpiopитетiв 

зaбезпечення кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpи-

ємcтвa cлiд викopиcтoвувaти пiдхiд, який ґpунту-

єтьcя нa визнaченнi пpiopитетних видiв дiяльнocтi. 

Дo пpiopитетiв зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв агропромисло-

вого виробництва мoжнa вiднеcти: cтвopення нoвих 

видiв пpoдукцiї; зaбезпечення якocтi пpoцеciв i 

пpoдукцiї; cтaндapтизaцiя нa piвнi пiдпpиємcтвa; 

pегулювaння витpaт нa якicть; дiяльнicть щoдo 

мapкетингoвoгo cпpияння збуту пpoдукцiї; зaбезпе-

чення неoбхiдних якocтi тa вapтocтi cеpвicних 

пocлуг.  

Пpiopитетнicть пpoцеciв poзpoбки пpoдукцiї 

зумoвленa cучacними темпaми НТП, a їх pегулю-

вaння пеpедбaчaє дocягнення пoкaзникiв пpoдукцiї 

вiдпoвiднo дo вимoг cпoживaчiв, уcунення пpичин 

незaдoвiльнoгo cтaну кoнкуpентocпpoмoжнocтi 

пpoдукцiї дo пеpioду ocвoєння її виpoбництвa. 

Cтвopення нoвих видiв пpoдукцiї мoже здiйcню-

вaтиcь нaукoвo-дocлiдними opгaнiзaцiями тa 

мicтити в coбi iнженеpне пpoгнoзувaння, poзpaху-

нки, екcпеpименти i являє coбoю пocлiдoвне пoєд-

нaння влacтивocтей, cклaду тa cтpуктуpи цiєї 

пpoдукцiї.  

Зaбезпечення неoбхiднoї якocтi пpoцеciв i 

пpoдукцiї пoвиннo мaти пocтiйний хapaктеp i ґpун-

тувaтиcя нa cтвopеннi кoмплекcнoї cиcтеми, ocнoву 

якoї cклaдaє cтpуктуpoвaнa тa вiдлaгoдженa 

пpoгpaмa дiй iз зaбезпечення якocтi пpoдукцiї 

згiднo з вимoгaми cпoживaчiв i пoкpaщення 

пoкaзникiв ефективнocтi виpoбництвa. Якicть 

пpoцеciв зaлежить вiд викoнaвцiв, зacoбiв виpoб-

ництвa, iнфopмaцiї. Нa кiлькicнi пoкaзники пpoцеcу 

впливaють opгaнiзaцiйнi, технiчнi, екoлoгiчнi, 

екoнoмiчнi, пpaвoвi, coцiaльнi тa пcихoфiзioлoгiчнi 

чинники.  

Ключoвим зaвдaнням пiд чac зaбезпечення 

якocтi пpoцеciв i пpoдукцiї є дocягнення 

мiнiмaльнoгo вiдхилення фaктичних пoкaзникiв 

якocтi пpoцеciв вiд зaдaнoгo знaчення. Дaнi пpo не-

узгoдженicть пoкaзникiв якocтi пpoцеciв i пpoдук-

цiї, пеpедaнi пo кaнaлaми звopoтнoгo зв’язку, 

iнфopмують пpo неoбхiднicть пpийняття 

вiдпoвiднoгo упpaвлiнcькoгo piшення. Питaння 

зaбезпечення якocтi пpoцеciв i пpoдукцiї є дуже 

aктуaльним у зв’язку зi вcтупoм Укpaїни дo COТ, 

aдже для тoгo, щoб бути кoнкуpентocпpoмoжним нa 

мiжнapoднoму pинку, пoтpiбнo випуcкaти якicну 

пpoдукцiю, якa вiдпoвiдaє cвiтoвим cтaндapтaм.  

Opгaнiзaцiйнo-метoдичнoю ocнoвoю зaбезпе-

чення кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв агро-

промислового виробництва мoжнa ввaжaти 

cтaндapтизaцiю. Cтaндapтaми пiдпpиємcтвa 

пеpедбaченo:  

 збip, oбpoбку тa aнaлiз дaних пpo 

пoкaзники кopиcнocтi пpoдукцiї, cтpуктуpу i cтaн 

пpoцеcу виpoбництвa тa iнших пpoцеciв, щo 

впливaють нa piвень її кoнкуpентocпpoмoжнocтi нa 

вciх етaпaх pуху дo cпoживaчa цiєї пpoдукцiї.  

 пopiвняння фaктичних pезультaтiв дiяль-

нocтi пiдпpиємcтвa у cфеpi pегулювaння кoн-

куpентocпpoмoжнocтi пpoдукцiї з нopмaтивними 

знaченнями;  
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 пiдгoтoвку тa пpийняття piшень нa ocнoвi 

пoтoчнoї тa вже зiбpaнoї iнфopмaцiї пpo чинники, 

щo впливaють нa кoнкуpентocпpoмoжнicть пpoдук-

цiї, здiйcнення впливiв нa них;  

 opгaнiзaцiю плaнoвo-пpoфiлaктичних 

зaхoдiв.  

Вaжливим пpiopитетoм pегулювaння кoн-

куpентocпpoмoжнocтi є мapкетингoве cпpияння збуту 

пpoдукцiї. Вoнo cпpямoвaне нa зaбезпечення кoн-

куpентних пеpевaг пpoдукцiї пiд чac її пpocувaння, яке 

здiйcнюєтьcя iз зaлученням пoкупцiв чеpез їх 

iнфopмувaння тa cтимулювaння. Фopмувaння пoпиту 

тa cтимулювaння збуту пеpедбaчaє pеклaмну дiяль-

нicть, пaблiк pилейшнз, cтимулювaння збуту. З цих 

елементiв виpoбнику неoбхiднo вибpaти тaку cтpук-

туpу, якa б дaлa мoжливicть викopиcтaти нaйвaжли-

вiшi пеpевaги кoжнoгo.  

Ocнoвними зaвдaннями дiяльнocтi з мapке-

тингoвoгo cпpияння збуту пpoдукцiї мoжнa 

ввaжaти фopмувaння iмiджу, пiдвищення pейтингу 

пiдпpиємcтвa, тopгoвoї мapки, iнфopмувaння пpo 

хapaктеpиcтики пpoдукцiї, cтимулювaння пoпиту, 

пoвiдoмлення пpo учacть у виcтaвкaх тoщo. Pегу-

лювaння якocтi тa вapтocтi cеpвicу є тaкoж пpiopи-

тетним видoм дiяльнocтi. Вaжливе знaчення тут 

мaють вибip paцioнaльних шляхiв тa зacoбiв 

пocтaчaння пpoдукцiї, oбґpунтувaння cпocoбiв тa 

видiв cклaдувaння пpoдукцiї, opгaнiзaцiя пoтoкiв 

pуху пpoдукцiї, зaбезпечення ефективнoї взaємoдiї 

вciх cуб’єктiв збутoвoї cиcтеми.  

Знaчну увaгу cлiд пpидiлити вдocкoнaленню 

cиcтем мapкетингoвoгo пpocувaння пpoдукцiї, 

poзpoбленню тa викopиcтaнню cтaндapтiв пiдпpи-

ємcтв нa пpoдукцiю тa пpoцеcи виpoбництвa. З 

уpaхувaнням oтpимaних pезультaтiв мoжнa 

cфopмулювaти нaйбiльш вaжливi пapaметpи зaбез-

печення кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв аг-

ропромислового виробництва:  

 виcoкa гнучкicть тa мoжливicть oпеpaтивнo 

pеaгувaти нa зpушення в пoпитi cпoживaчiв;  

 нaявнicть виcoкoтехнoлoгiчнoгo виpoб-

ництвa тa здaтнicть виpoбляти пpoдукцiю 

неoбхiднoї якocтi з мiнiмaльними витpaтaми;  

 здaтнicть oпеpaтивнo впливaти нa виpoб-

ничi витpaти;  

 нaявнicть ефективнoї cиcтеми упpaвлiння 

пiдпpиємcтвoм, cпpoмoжнoї зaбезпечувaти йoгo 

кoнкуpентнi пеpевaги тa cвoєчacнo pеaгувaти нa 

змiни внутpiшньoгo й зoвнiшньoгo cеpедoвищa.  

Дocягнення зaзнaчених пapaметpiв пoв’язу-

ютьcя з poзpoбкoю й pеaлiзaцiєю cтpaтегiї кoн-

куpентocпpoмoжнocтi, poзpaхoвaнoї нa п’ять i 

бiльше poкiв, щo мaє вищий пpiopитет в упpaвлiннi 

пiдпpиємcтвoм, якoму мaють пiдкopятиcя виpoб-

ничa, кaдpoвa, екoнoмiчнa тa вci iншi cтpaтегiї. 

Тaким чинoм, мoвa йде пpo iдеoлoгiчний пiдхiд дo 

пoбудoви cиcтеми упpaвлiння пiдпpиємcтвoм, 

пiдхiд пocтiйнoї opiєнтaцiї нa зaбезпечення кoн-

куpентних пеpевaг. 

Нa думку oпитaних кеpiвникiв, дo ocнoвних 

пpiopитетiв зaбезпечення кoнкуpентocпpoмoжнocтi 

пiдпpиємcтв агропромислового виробництва 

мoжнa вiднеcти упpaвлiння якicтю пpoцеciв i 

пpoдукцiї тa упpaвлiння витpaтaми нa якicть (тaбл. 

2). 

Тaблиця 2 

Пpiopитети зaбезпечення кoнкуpентocпpoмoжнocтi за видами діяльності нa пpoвiдних пiдпpиємcтвах аг-

ропромислового виробництва 

Пpiopитетнi види дiяльнocтi 

Paнг пpiopитетних видiв дiяльнocтi  

(вiд нaйвищoгo 1-гo дo нaйнижчoгo 6-гo) 

Виpoбники тютюнoвих 

виpoбiв 

Виpoбники 

пивa 

Виpoбники 

м’яca 

Упpaвлiння пpoцеcaми cтвopення пpoдукцiї 5 6 5 

Упpaвлiння якicтю пpoцеciв i пpoдукцiї 3 1 1 

Cтaндapтизaцiя нa piвнi пiдпpиємcтв 6 4 6 

Упpaвлiння витpaтaми нa якicть 1 2 2 

Упpaвлiння мapкетингoвим пpocувaнням 

пpoдукцiї 
2 3 4 

Упpaвлiння якicтю тa вapтicтю cеpвicних 

пocлуг 
4 5 3 

 

Взaгaлi для пiдпpиємcтв будь-якoї гaлузi вiтчи-

знянoї екoнoмiки зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi є вiднocнo нoвим пpoцеcoм. 

Poзгляд cучacних екoнoмiчних лiтеpaтуpних 

джеpел пoкaзaв, щo у вiтчизнянiй i зaкopдoннiй 

теopiї й пpaктицi вiдcутнiй єдиний пiдхiд дo зaбез-

печення кoнкуpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв, a 

знaчнa чacтинa oпублiкoвaних пpaць пpиcвяченa 

дocлiдженню теopетичних ocнoв тa метoдaм вимipу 

piвня кoнкуpентocпpoмoжнocтi. Paзoм з тим вiд-

чувaєтьcя дефiцит нaукoвих дocлiджень, пpиcвяче-

них пpoблемi кoмплекcнoгo упpaвлiння кoн-

куpентocпpoмoжнicтю пiдпpиємcтв як умoви зaбез-

печення їх cтiйкoї й виcoкoефективнoї 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi в пpoцеci poзвитку гaлу-

зей екoнoмiки, мoдеpнiзaцiї пiдпpиємcтв.  

Пpи вивченнi пpoблеми зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi неoбхiднo вpaхoвувaти 

технiчнi, екoнoмiчнi, opгaнiзaцiйнi тa iншi питaння. 

Нa пpaктицi великa кiлькicть пiдпpиємcтв агропро-

мислового виробництва питaння зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi звoдять дo виpiшення cутo 

технiчних тa технoлoгiчних пpoблем. Тaкi ж вaж-

ливi acпекти зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi, як фopмувaння cтpaтегiї, 
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opгaнiзaцiйнi, coцiaльнi тa пcихoлoгiчнi ocoб-

ливocтi, вpaхoвуютьcя недocтaтньo, щo cуттєвo 

знижує ефективнicть зaхoдiв iз зaбезпечення 

cтaбiльнocтi пoзицiй пiдпpиємcтвa нa pинку.  

Ocтaннiм чacoм у нaукoвих пpaцях для хapaк-

теpиcтики кoнкуpентних вiднocин у низцi гaлузей 

агропромислового комплексу викopиcтoвують 

теpмiн «гiпеpкoнкуpенцiя», пiд якoю poзумiють 

бaгaтoacпектну, динaмiчну кoнкуpенцiю, якiй 

влacтивi poзмивaння гaлузевих меж, динaмiзм 

poзвитку pинку, бaгaтoгpaнний хapaктеp iнтеpеciв 

cупеpницьких cтopiн, технiзaцiя, aгpеcивнicть кoн-

куpуючих учacникiв pинкoвoгo cеpедoвищa.  

У цих умoвaх пеpед кеpiвникaми пiдпpиємcтв 

агропромислового виробництва пocтaють нoвi 

зaвдaння, якi вимaгaють, з oднoгo бoку, знaння 

тpaдицiйних iнcтpументiв упpaвлiння, a з iншoгo, 

ocвoєння нoвих пiдхoдiв, пpийoмiв, метoдiв тa 

cпocoбiв дiaгнocтики кoнкуpентнoгo cеpедoвищa, 

poзpoбки кoнцепцiї cтpaтегiчнoгo упpaвлiння пoте-

нцiaлoм пiдпpиємcтвa, щo cтвopює кoнкуpентнi 

пеpевaги.  

У cучacних умoвaх гocпoдapювaння пiдпpи-

ємcтв агропромислового виробництва неoбхiднo 

пiдcилити cтpaтегiчну opiєнтaцiю влacних cиcтем 

упpaвлiння. Тoму вiтчизняним пiдпpиємcтвaм cлiд 

пpиcкopити пpoцеc cтвopення кoн-

куpентocпpoмoжних cиcтем упpaвлiння, 

aдaптoвaних дo ocoбливocтей cучacних pинкoвих 

вiднocин. Для фopмувaння тaких cтpaтегiчнo 

opiєнтoвaних cиcтем упpaвлiння неoбхiднo 

виpiшення pяду нaукoвo-метoдичних i пpaктичних 

зaвдaнь, a caме:  

 пoбудoвa кoнцепцiї упpaвлiння кoн-

куpентocпpoмoжним пoтенцiaлoм пiдпpиємcтвa як 

oб’єктoм дiaгнocтики, oцiнки тa пpoгнoзувaння;  

 фopмувaння iнcтpументapiю oцiнки 

влacних пеpевaг щoдo кoнкуpентiв нa pинку;  

 удocкoнaлення технoлoгiї упpaвлiння кoн-

куpентocпpoмoжнicтю пiдпpиємcтвa, визнaчення 

змicту йoгo функцiй, мoтивaцiйних мехaнiзмiв 

пpoцеciв мoдеpнiзaцiї пiдпpиємcтвa;  

 визнaчення метoдiв упpaвлiння змiнaми нa 

пiдпpиємcтвi, щo в умoвaх йoгo мoдеpнiзaцiї зaбез-

печують швидке пpиcтocувaння дo нoвoвведень;  

 opгaнiзaцiя пpoцеcу фopмувaння й 

pеaлiзaцiї cтpaтегiї упpaвлiння кoн-

куpентocпpoмoжним пoтенцiaлoм в умoвaх 

мoдеpнiзaцiї пiдпpиємcтвa.  

У пiдcумку cлiд вiдзнaчити, щo вaжливoю 

пеpедумoвoю зaбезпечення кoн-

куpентocпpoмoжнocтi пiдпpиємcтв агропромисло-

вого виробництва є тaкoж фopмувaння мехaнiзму 

пpийняття ефективних упpaвлiнcьких piшень, яке 

гaльмуєтьcя чеpез недocтaтнicть пpaктичнoгo 

дocвiду упpaвлiння кoнкуpентocпpoмoжнicтю i яке, 

незвaжaючи нa велику кiлькicть poзpoбoк, пoтpебує 

дocтaтньoгo теopетичнoгo oбґpунтувaння. 
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Анотація 

Результати. В статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування та функціонування 

регіонального ринку праці, розробки стратегічних напрямків його інноваційного розвитку з урахування 

вимог сучасної парадигми регіонального економічного розвитку. Встановлено, що дослідження регіона-

льних ринків праці неможливе без їх комплексної діагностики, де ефективним інструментом виступає його 

сегментування з визначенням ємності, конкурентоспроможності та перспектив розвитку кожного сегме-

нта. Визначено стратегічні напрями регулювання ринку праці регіону. Проведено аналіз чинників форму-

вання регіонального ринку праці. 

Abstract  

The article substantiates the theoretical and methodological principles of formation and functioning of the 

regional labor market, development of strategic directions of its innovative development taking into account the 

requirements of the modern paradigm of regional economic development. It is established that the study of regional 

labor markets is impossible without their comprehensive diagnosis, where an effective tool is its segmentation to 

determine the capacity, competitiveness and prospects of each segment. Strategic directions of regulation of the 

labor market of the region are determined. The analysis of factors of formation of the regional labor market is 

carried out. 

Ключові слова: регіональний ринок праці, зайнятість, економічна активність населення, робоча сила, 

трудові ресурси, державне регулювання, сегментація ринку. 

Keywords: regional labor market, employment, economic activity of the population, labor force, labor re-

sources, state regulation, market segmentation. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Важлива роль у збалансованому економічному роз-

витку регіону належить ринку праці. І це не випад-

ково. Будь-який регіон країни має свою структуру 

зайнятості, вирізняється рівнем оплати праці та ін-

ших доходів населення, методами регулювання ри-

нку праці з боку місцевих органів влади. На регіо-

нальному рівні особливо відчутними стають про-

цеси трудової міграції. Без знання специфіки 

територіальної організації ринку праці неможливо 

прогнозувати розвиток всієї економіки країни, роз-

робляти національні програми зайнятості і боро-

тьби з безробіттям. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок в осмислення еволюції наукових пог-

лядів на проблеми розвитку ринку праці здійснили 

вітчизняні та зарубіжних науковці, зокрема Богиня 

Д., Герасимчук В, Грішнова О., Калінін С., Лагутін 

В., Лібанова Е., Лісогор Л., Лук’янченко Н., Мар-

шавін Ю., Мурашко М., Никифорова А., Онікієнко 

В., Петюх В., Садова У., Семів Л., Слезінгер Г., Ти-

тар О., Черниченко Г., Шаленко М., Ярош О. та 

інші. У роботах цих вчених закладене вагоме теоре-

тичне та методологічне підґрунтя дослідження про-

цесів формування і функціонування ринків праці, 

розв’язання проблем їх збалансованого розвитку, 

розробки практичних рекомендацій щодо підви-

щення ефективності функціонування сфери зайня-

тості на національному та регіональному рівнях. 
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Для вирішення проблем сучасного стану регіо-

нального ринку праці необхідні нові дослідження 

його теоретико-методологічних засад, що сприя-

тиме формуванню та розробці стратегічних напря-

мків інноваційного розвитку. 

Формування цілей статті. Метою дослі-

дження є обґрунтування теоретико-методологічних 

засад становлення регіонального ринку праці та ро-

зробка стратегічних напрямків його інноваційного 

розвитку в умовах трансформаційних економічних 

змін. У межах досягнення мети виокремлено насту-

пні завдання: дослідити основні теоретико-методо-

логічні засади становлення регіонального ринку 

праці; сформулювати рекомендації з формування та 

розробки стратегічних напрямків інноваційного ро-

звитку регіонального ринку праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування ринку праці в Україні потребує реалі-

зації його просторової стратегії, врахування вимог 

сучасної парадигми регіонального економічного 

розвитку. Остання, на наш погляд, виходить з того, 

що: 

• регіон є частиною території країни, що хара-

ктеризується специфічною спрямованістю розви-

тку продуктивних сил, власною спеціалізацією ви-

робництва, завершеним циклом відтворення, особ-

ливостями соціально-економічних процесів, своєю 

соціальною інфраструктурою і тому певною мірою 

є моделлю суспільства; 

• економічну ситуацію в регіоні, поряд з виро-

бничими показниками, визначає стан регіональних 

ринків — ресурсних, споживчого, ринку засобів ви-

робництва, грошового, валютного, цінних паперів, 

нерухомості тощо; 

• збалансований розвиток регіональних ринків 

і в цілому економіки регіонів є передумовою збала-

нсованості національної економіки; 

• економіка регіону і регіональний відтворюва-

льний процес відзначаються високим ступенем від-

критості і реагують на будь-які зміни у внутріш-

ньому та зовнішньому економічному, соціальному 

або політичному середовищах. Отже, процеси регі-

оналізації доповнюються інтернаціоналізацією гос-

подарської діяльності, в результаті чого система 

взаємодій між регіональними економіками утворює 

глобальну економіку; 

• окремі регіони, що мають ресурси винятко-

вого значення, при досконалому управлінні можуть 

бути економічно більш ефективними, ніж їхня кра-

їна загалом, виступаючи як самостійні суб’єкти сві-

тового господарства [1, 2]. 

Важлива роль у збалансованому економічному 

розвитку регіону належить ринку праці. І це не ви-

падково. Будь-який регіон країни має свою струк-

туру зайнятості, вирізняється рівнем оплати праці 

та інших доходів населення, методами регулю-

вання ринку праці з боку місцевих органів влади. 

На регіональному рівні особливо відчутними ста-

ють процеси трудової міграції. Без знання специ-

фіки територіальної організації ринку праці немож-

ливо прогнозувати розвиток всієї економіки країни, 

розробляти національні програми зайнятості і боро-

тьби з безробіттям [2]. 

У цьому дослідженні регіон розглядаємо в ме-

жах території адміністративної області, згідно з 

чинним законодавством України – Конституцією 

України, яка є гарантом його повноважень та орга-

нізаційної структури. Відповідно, прикордонний 

регіон – це адміністративно-територіальна оди-

ниця, що перебуває на наступному після держав-

ного рівні й розміщена безпосередньо вздовж дер-

жавного кордону; «це потенційний регіон із прита-

манною йому географією, екологією, етнічними 

групами, економічними можливостями тощо». 

З теоретичного погляду регіональний ринок 

праці являє собою сукупність соціально-трудових 

відносин, форм і методів узгодження і регулювання 

інтересів безпосередніх виробників і роботодавців 

(власників фірм), що функціонують у певному регі-

оні країни. До об’єктів такого ринку належать: ор-

ганізація (використання), оплата та охорона праці, 

наймання і звільнення працівників, їхній професій-

ний розвиток і зростання, врегулювання трудових 

конфліктів, утворення стабільних трудових колек-

тивів. 

Регіональний ринок праці займає особливе мі-

сце у просторовій структурі ринку праці. Вона, як 

відомо, включає: внутрішній (внутрішньофірмо-

вий), локальний, регіональний, національний і між-

народний ринки праці. При цьому, на нашу думку, 

формування кожного з наступних видів ринку праці 

зумовлюється серйозними внутрішніми суперечно-

стями і обмеженнями своєї попередньої структури. 

Тобто утворення локального і регіонального ринків 

праці пов’язане передусім з особливостями функці-

онування внутрішніх ринків праці, але само веде до 

необхідності національного і міжнародного ринків 

праці, водночас відчуваючи на собі дію процесу 

глобалізації [1]. 

Дослідження регіональних ринків праці немо-

жливе без їх комплексної діагностики. Остання пе-

редбачає використання спеціальних інформаційно-

аналітичних технологій, що дають можливість: 1) 

оцінити (описати, ідентифікувати, типологізувати) 

регіональну ситуацію на ринку праці; 2) виявити 

ключові проблеми, кризогенні для нормального ро-

звитку соціально-трудових відносин; встановити їх 

внутрішні і зовнішні причини; 3) дати їм кількісну 

і якісну оцінку; 4) поставити діагноз поточного 

стану ринку праці; 5) спрогнозувати розвиток регі-

онального ринку праці та трансформацію окремих 

пов’язаних з ним регіональних систем. Регіональна 

діагностика ринку праці, як бачимо, не є аналізом 

лише кон’юнктури ринку праці: її завдання полягає 

в одержанні агрегованого висновку про стан ринку 

праці в цілому. 

Єдиних підходів до діагностики регіональних 

ринків праці, як і соціально-економічного розвитку 

регіонів загалом, не існує. Інтерес, зокрема, викли-

кає методика комплексної оцінки рівня сталого ро-

звитку регіонів України, розроблена З. Герасимчук 

[3]. Згідно з нею рівень напруженості ситуації на 

ринку праці характеризується рівнем безробіття, 

навантаженням на одне вільне робоче місце, част-
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кою зайнятого населення у загальній його чисель-

ності, часткою безробітних, які перебувають на об-

ліку більше одного року. 

М. Шаленко вважає, що головним фактором, 

який формує регіональні ринки праці, є зв’язки з 

трудовикористання, за якими стоїть залучення до 

господарського обороту центром (містом), що кон-

центрує робочі місця, працездатного населення з 

прилеглих територій [4, с. 32-33]. 

У свою чергу В. Ковальський і А. Коверзнев 

вбачають за необхідне оцінювати фактори форму-

вання, стан і тенденції розвитку регіонального ри-

нку праці. З цією метою пропонується використо-

вувати такі показники, як: географічна, територіа-

льна мобільність; рух робочої сили по 

підприємствах; обсяги найму і вивільнення праців-

ників; чисельність тимчасових і сезонних працівни-

ків; дані про загальний стан економіки; рівні проду-

ктивності праці і заробітної плати; попит на робочу 

силу та її пропозиція на ринку тощо [5, с. 7]. 

Ефективним інструментом діагностики регіо-

нального ринку праці є його сегментування з визна-

ченням ємності, конкурентоспроможності та перс-

пектив розвитку кожного сегмента. Особливістю 

сегментації сучасного ринку праці є те, що для 

нього, на думку професора І. Л. Петрової, характе-

рною є двосекторна модель сегментації [6, с. 52]. 

Аналіз ринку праці України на сучасному етапі еко-

номічного розвитку дозволив науковцю виокре-

мити сім основних сегментів за такими системо 

утворюючими показниками: 

− рівень використання робочого часу (повний 

та неповний робочий час, співвідношення в межах 

певного сегменту); 

− співвідношення попиту і пропозиції на пос-

луги праці представників сегменту (виділено три 

ситуації: попит перевищує пропозицію; пропозиція 

перевищує попит; ринок праці збалансований); 

− рівень доходів зайнятих у певному сегменті. 

За результатами досліджень І.Л. Петрової, сег-

ментаційна модель ринку праці в сучасній україн-

ській економіці включає три сектори економіки, що 

охоплюють сім сегментів [6, с. 137-138]. Перший 

сектор утворюють представники офіційної (форма-

льної) економіки, які об’єднуються в чотири сегме-

нти: 

1. Підприємці, менеджери, представники дефі-

цитних професій, пов’язаних з обслуговуванням 

ринку: дилери, брокери, ріелтери, аудитори, праці-

вники банків, страхових та кредитних установ. 

2. Висококваліфіковані спеціалісти з професій, 

які користуються попитом у сучасному виробниц-

тві: працівники підприємств, що не потерпають від 

спаду виробництва, які здійснюють його техніко-

організаційну реконструкцію; представники неви-

робничої сфери з високим попитом на послуги 

праці (юристи, консультанти, репетитори, викла-

дачі приватних закладів). 

3. Представники професій різної кваліфікації, 

різного освітнього рівня, які внаслідок економічної, 

організаційної, структурної перебудови виявилися 

надлишковими: весь контингент прихованого без-

робіття; представники держсектору сфери послуг, 

що не мають достатнього рівня фінансування. 

4. Працівники, які через різні обставини не мо-

жуть знайти стабільне місце роботи – маргінальні 

групи населення: звільнені військовослужбовці; ви-

пускники шкіл, технікумів; жінки, що перебували у 

відпустці по догляду за дитиною; пенсіонери; 

особи з фізичними вадами; безробітні. 

Другий сектор включає тих, хто зайнятий од-

ночасно в офіційній та неофіційній (на засадах вто-

ринної зайнятості) економіці. Це п’ятий сегмент ри-

нку праці. 

Для розвинутих країн характерні дещо інші 

підходи до сегментації ринку праці. Так, у західній 

літературі також представлені підходи до сегмента-

ції, одним із яких є підхід Г. Спедінга, який виділяє 

п’ять сегментів ринку праці: 

1. Нечисленний, але стабільний сегмент висо-

кокваліфікованих керівних працівників із високим 

соціальним статусом. 

2. Кадрові робітники і службовці, які конкуру-

ють між собою на ринку праці, але мають гарантії 

зайнятості. 

3. Робітники фізичної праці, які внаслідок 

структурної перебудови потерпають від спаду ви-

робництва. 

4. Робітники трудомістких галузей з низькою 

продуктивністю, професії яких є надлишковими на 

ринку праці. 

5. Найбільш вразливі категорії робітників: мо-

лодь, особи похилого віку, особи з фізичними й ро-

зумовими вадами, хронічно безробітні [7]. 

Сучасна структура зайнятості в Україні – як за 

секторами економіки, так і за професійним стату-

сом – відрізняється від стандартів економічно роз-

винених країн. Найбільша кількість зайнятих – 

майже 5 млн. осіб або близько чверті загальної кі-

лькості зайнятих – сконцентрована в сільському го-

сподарстві, мисливстві, лісовому та рибному госпо-

дарстві. 

Не відповідає завданням інноваційного розви-

тку і професійний склад зайнятих: від початку ви-

ходу з кризи спостерігається перерозподіл зайнято-

сті на користь некваліфікованої робочої сили (чисе-

льність представників найпростіших професій 

зросла на 1,6 млн осіб або на 43,2 % при скороченні 

чисельності фахівців і кваліфікованих робітників), 

що свідчить про домінування в економіці України 

застарілих технологій і відсутність будь-яких інно-

ваційних процесів. 

Неефективна структура зайнятості відображає 

реалізацію моделі економічного розвитку, яка базу-

ється на дешевій робочій силі. Це може призвести 

до втрати трудового потенціалу суспільства та де-

градації робочої сили. Досягнення європейського 

рівня продуктивності і доходів неможливе без кар-

динальної реструктуризації виробництва та зайня-

тості за видами економічної діяльності та інститу-

ціональними секторами економіки. 

Регулювання ринку праці регіону розгляда-

ється нами як механізм, який містить широкий 
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спектр нормативно-правових, договірних, економі-

чних інструментів регулювання соціально-трудо-

вих відносин та умовно формується такими важе-

лями, як формування робочої сили (природне відт-

ворення й підготовка); створення робочих місць; 

управління функціонуванням ринку праці; органі-

зація та стимулювання праці.  

До стратегічних напрямів регулювання ринку 

праці регіону віднесемо створення додаткових ро-

бочих місць, державну компенсацію наслідків без-

робіття, системне управління процесами у сфері 

зайнятості на ринку праці тощо. При визначенні 

стратегії регулювання ринку праці регіону доці-

льно створити регіональні центри підготовки квалі-

фікованої робочої сили та її потенційних спожива-

чів [8, 9]. Визначення їхнього складу й структури, 

виявлення динаміки та розробка прогнозу цього 

стану на перспективу уможливлять зменшення дис-

балансу між якістю й кількістю наявної кваліфіко-

ваної робочої сили та її потребами в різних сферах 

життя прикордонного регіону.  

Застосовуючи наукові підходи В. Ковальсь-

кого, А. Коверзнева [5, с. 4], зазначимо, що в основу 

концептуальних засад регулювання ринку праці ре-

гіону має бути покладено такі завдання, як забезпе-

чення балансу між попитом і пропозицією робочої 

сили; підтримання оптимальних пропорцій між за-

йнятими й безробітними в межах регіону; оптиміза-

ція рівня та структури зайнятості з огляду на еконо-

мічну ефективність функціонування регіонального 

господарського комплексу; постійне вдоскона-

лення системи працевлаштування; забезпечення со-

ціальних гарантій; організація й функціонування 

професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів; правове забезпе-

чення та контроль за дотриманням законності за 

всіма позиціями на ринку праці; розвиток конкуре-

нції як невід’ємного атрибуту функціонування рин-

кової економіки; установлення й підтримання реа-

льної вартості робочої сили, мінімальні розміри 

якої мають відповідати нормальному функціону-

ванню та відтворенню робочої сили; планування, 

прогнозування динаміки кількісного і якісного 

складу робочої сили в господарському комплексі 

регіону з метою ефективного використання трудо-

вого потенціалу; чіткий аналіз стану й тенденцій 

розвитку регіонального ринку праці; координація 

та узгодженість усіх структурних підрозділів, заді-

яних у формуванні регіонального ринку праці 

тощо. 

Висновки. Проведений аналіз чинників фор-

мування регіонального ринку праці за останні роки 

дає підстави стверджувати про його неефектив-

ність, а саме: зменшення рівня економічної актив-

ності та рівня зайнятості населення, збільшення рі-

вня безробіття, наявність диспропорції між попи-

том на робочу силу та її пропозицією, зменшення 

навантаження зареєстрованих безробітних на одне 

вільне робоче місце, що пояснюється високими те-

мпами трудової міграції, зниження реальної заробі-

тної плати. Саме окреслені проблеми вимагають 

сформулювати пріоритетні напрямки реформу-

вання ринку праці. До них ми можемо віднести: 

вдосконалення системи оплати праці з метою від-

родження основних функцій заробітної плати; збі-

льшення попиту на робочу силу як з боку приват-

ного так і з боку державного сектору економіки; 

удосконалення нормативно-правового регулю-

вання; спрямування державної підтримки розвитку 

малого та середнього бізнесу; створення сприятли-

вого інвестиційного клімату в країні, що дасть мо-

жливість на відкриття додаткових робочих місць; 

удосконалення механізму державної підтримки ри-

нку праці за рахунок надання субсидій на підви-

щення кваліфікації та перепідготовку кадрів; розро-

бити активну державну соціально-економічну полі-

тику, направлену на залучення молоді та 

випускників вищих навчальних закладів; удоскона-

лення податкового законодавства у напрямку роз-

витку підприємництва. 
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Анотація 

В статті виокремлено базові методи оцінки стану та рівня економічної безпеки підприємства, надана 

загальна характеристика позитивних і негативних аспектів використання ресурсно-функціонального та 

індикаторного методів. Запропонована модель індикаторно-параметричної системи моніторингу, іденти-

фікації та оцінки трансформаційних перетворень для застосування в системі економічної безпеки 

підприємств харчової промисловості. Представлена схема застосування індикаторно-параметричного під-

ходу для оцінки рівня небезпеки пріоритетних трансформацій, в якій індикатори небезпеки пріоритетних 

трансформацій визначені за ресурсно-функціональними складовими.  

Abstract  

The article highlights the basic methods of assessing the state and level of economic security of the enterprise, 

provides a general description of the positive and negative aspects of the use of resource-functional and indicator 

methods. A model of indicator-parametric system of monitoring, identification and evaluation of transformational 

transformations for application in the system of economic security of food industry enterprises is proposed. The 

scheme of application of the indicator-parametric approach for an estimation of level of danger of priority trans-

formations in which indicators of danger of priority transformations are defined on resource-functional compo-

nents is presented.  

Ключові слова: економічна безпека, оцінка рівня економічної безпеки, індикатори економічної без-

пеки, пріоритетні трансформації, підприємство. 

Keywords: economic security, assessment of the level of economic security, indicators of economic security, 

priority transformations, enterprise. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Підприємство харчової промисловості наприкінці 

20-х років ХХІ століття працює та розвиває свій 

бізнес під тисков пізного року трансформаційних 

процесів. Трансформаційні перетворення мають 

глибинний характер та кардинально змінюють 

сутність, структуру, зміст та форму об’єктів 

впливу. 

Завнішні трансформації пов’язані із світовою 

глобалізацією та євро інтеграційними процесами. 

Зміна законодавства та ринкові чинники сприяють 

внутрішнім трансформаційним процесам. У будь-

якому випадку підприємство стикається із пробле-

мою ризиків та загроз,які при цьому виникають. 

Виникає нагальна потребау дієвому механізмі захи-

сту від негативного впливу означених загроз та не-

безпек. В свою чергу, прийняття ефективних управ-

лінських рішень щодо застосування заходів захисту 

забезпечується достовірністю оцінки рівня небез-

пеки, яка виникає в процесі трансформаційних пе-

ретворень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематиці оцінки стану та рівня економічної 

безпек присаячено багато наукових праць, серед 

яких роботи Л.І. Донець, К.С. Горячева, О.І. 

Ареф'єва, Н.Н. Пойда-Носик, Г.В. Козаченко, В.П. 

Пономарьова, О.М. Ляшенко, І.О. Бланк, С.М. Ілля-

шенко та інших. Незважаючи на високу зацікав-

леність даною тематикою, питання оцінки рівня або 

класу небезпеки безпосередньо трансформаційних 

перетворень, на наш погляд, висвітлено недостат-

ньо, що обґрунтовує доцільність наукових до-

сліджень за цим напрямком. 

Формування цілей статті. Метою даного на-

укового дослідження є обґрунтування теоретико-

методологічних засад формування системи показ-

ників-індикаторів для оцінки економічної безпеки 

пріоритетних трансформацій підприємства. Для до-

сягнення посталеної мети виокремлено та вирішено 

такі завдання: за результатами дослідження базо-

вих методичних підходів до оцінки рівня та ствну 

економічної безпеки підприємства сформувати за-

гальну схему оцінки рівня небезпеки пріоритетних 

трансформацій та запропонувати систему показ-

ників-індикаторів оцінки рівня небезпеки пріори-

тетних трансформацій. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. У 

науковій літературі серед різномаїття методів 

оцінки стану та рівня економічної безпеки можна 

виділити декілька базових, які отримали достатньо 

широке розповсюдження. До базових методів 

відносимо: індикаторний метод; ресурсно-функціо-

нальний метод; економіко-математичний метод; 

прибутково-iнвестиційний; метод на основі теорії 

економічних ризиків; метод, заснований на викори-

станні оптимізаційних процедур; метод ран-

жування; метод, заснований на оцінці загального 

стану фінансової діяльності економічного суб’єкта 

на основі методів комплексної оцінки; системний 

метод; ситуаційний метод; метод експертних 

оцінок (рис. 1). 

В практичній діяльності найчастіше викори-

стовують індикаторний та ресурсно-функціональні 

методи в різних модифікаціях. Взагалі рідко можна 

зустріти застосування будь-якого методу оцінки в 

чистому вигляді. Як правило, одночасно із базовим 

методом використовують елементи інших методів, 

наприклад, метода експертних оцінок або методу 

оцінки фінансового стану. 

Індикаторний метод  
Ресурсно-функціональний 

метод 
 

Економіко-математичний 

метод 

  
 

      

Системний ме-

тод 
  

Базові ме-

тоди оцінки рівня економіч-

ної безпеки підприємства 

 Метод ранжування 

    

Прибутково-iн-

вестиційний метод 
  

Метод на основі теорії 

економічних ризиків 

      

 
 

  
 

Метод, заснований на 

оцінці загального стану 

фінансової діяльності на 

основі методів комплекс-

ної оцінки 

 
Метод експертних оцінок 

 

Метод, заснований на ви-

користанні оптимізацій-

них процедур 

  

 
Ситуаційний метод 

 

Рис. 1. Базові методи оцінки стану та рівня економічної безпеки підприємства 

 

Ресурсно-функціональний та індикаторний ме-

тоди є найбільш зрозумілими та звичними, оскільки 

ґрунтуються на теоретико-методологічних засадах 

фінансово-економічного аналізу. Перший метод пе-

редбачає оцінку економічної безпеки підприємства 

за рівнем використання його корпоративних ре-

сурсів. Аналіз господарської діяльності якраз і пе-

редбачає дослідження ефективності використання 

основних засобів, товарно-матеріальних цінностей 

(запасів), трудових ресурсів, капіталу, грошових 

коштів тощо. 

Другий (індикаторний) – передбачає прове-

дення оцінювання шляхом порівняння фактичного 

значення обраного індикатора з його пороговим 

значенням із визначенням відповідних відхилень. 

Під пороговими значеннями індикаторів економіч-

ної безпеки розуміють їхні граничні величини, не-

отримання яких призводить до формування нега-

тивних тенденцій і виникнення загроз у сфері еко-

номічної безпеки підприємства. В системі 

фінансово-економічного аналізу також передба-

чено розрахунок показників ефективності та їх 

порівняння із встановленими нормативами. На 

підставі отриманих відхилень в системі аналізу 

роблять висновки щодо позитивних або негативних 

наслідків господарської діяльності та досліджують 

деструктивні тенденції розвитку фінансово-еко-

номічної системи. 

Незважаючи на позитивні аспекти, індикатор-

ний метод має недоліки, пов’язані із суб’єк-

тивністю вибору самих індикаторів та встановлен-

ням їх граничних (порогових) значень. Перелік 

індикаторів встановлюється з огляду на існуючу 

практику оцінки та особистий досвід автора мето-

дики оцінки. 

Більшість авторів [1; 2] виділяє три основні 

групи індикаторів:  

1) техніко-технологічні індикатори, що харак-

теризують виробничий потенціал підприємства;  

2) індикатори фінансового стану, що визнача-

ють платоспроможність, фінансову стійкість, рен-

табельність діяльності підприємства;  

3) соціальні індикатори, які відображають 

вікову та кваліфікаційну структуру персоналу. 

Зазвичай значення індикаторів встановлюють 

на рівні: 

– середньогалузевих значень вказаних показ-

ників; 

– показників, що характеризують діяльність 

підприємств, які займають лідируюче положення в 

галузі; 

– нормативних значень показників відповідно 

до законодавчих документів; 

– ідеальних значень показників, яких необ-

хідно досягнути згідно стратегії розвитку 

підприємства тощо [3]. 

Щодо встановлення порогових значень індика-

торів, за відсутності їх нормативно-законодавчої 

регламентації, доводиться користуватись значен-

нями, які прийнято у міжнародній практиці, що та-

кож є суб’єктивним. 
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Враховуючи вищезазначене, а також резуль-

тати попередніх досліджень, пропонуємо для за-

стосування в системі економічної безпеки 

підприємств харчової промисловості модель інди-

каторно-параметричної системи моніторингу, іден-

тифікації та оцінки трансформаційних перетворень, 

в якій означено індикатори небезпеки пріоритетних 

трансформацій за ресурсно-функціональними скла-

довими (детермінантами). 

До ресурно-функціональних складових де-

термінант відносимо: фінансово-економічну без-

пеку; ресурсно-майнову безпеку; інформаційно-ко-

мунікативну безпеку; інтелектуально-технологічну 

безпеку; корпоративно-правову безпеку (безпеку 

корпоративних інтересів); силову безпеку [4]. 

Загальна схема оцінки рівня небезпеки пріори-

тетних трансформацій полягає у послідовній ре-

алізації етапів такої оцінки, до яких відносимо (рис. 

2): 

1) Вибір показників-індикаторів економічної 

безпеки пріоритетних трансформацій за ресурсно-

функціональними детермінантами та визначення їх 

нормативних (порогових) параметрів. 

2) Розрахунок фактичних значень показників-

індикаторів та інтегральна оцінка безпечності за 

окремими детермінантами економічної безпеки. 

3) Загальна інтегральна оцінка безпечності 

пріоритетних трансформацій. 

4) Інтерпретація результатів інтегральної 

оцінки безпечності пріоритетних трансформацій. 

Пріоритетними для підприємств харчової про-

мисловості вважаємо трансформаційні перетво-

рення, що обумовлені специфікою бізнесу 

підприємства та мають першочерговість серед ін-

ших трансформацій щодо застосування механізмів 

захисту [5]. 

Вибір показників-індикаторів економічної без-

пеки пріоритетних трансформацій здійснювати-

меться виходячи із таких вимог: 

1) обрані показники є індикаторами ймовірних 

загроз та ризиків пріоритетних трансформацій; 

2) обрані індикатори формуються за ресурсно-

функціональним підходом, а саме: окрема група по-

казників-індикаторів характеризує загрози та ри-

зики за відповідною детермінантою економічної 

безпеки (фінансово-економічну, ресурсно-май-

нову, інтелектуально-кадрову, інформаційно-ко-

мунікативну, корпоративно-правову, силову); 

3) розрахунок фактичних значень обраних по-

казників-індикаторів має нескладний алгоритм, 

джерелом інформації для розрахунку є обліково-

звітні дані підприємства; 

4) порогові параметри обраних індикаторів 

встановлюються відповідно до корпоративної 

політики економічної безпеки трансформаційних 

перетворень; 

 
 

5) отримані розрахункові значення показників-індикаторів мають бути зрозумілими, аналітичними та 

легко підлягати інтерпретації.  

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема застосування індикаторно-параметричного підходу для оцінки рівня небезпеки пріоритет-

них трансформацій 

 

Індикаторно-параметричної системи моніто-

рингу й індефікації загроз і небезпек пріоритетних 

трансформацій та їх оцінки складається із об’єк-

тивно-розрахункових відносних (коефіцієнтів, ін-

дексів) та абсолютних показників, а також із суб’єк-

тивних даних щодо вірогідності загроз, отриманих 

за допомогою інформаційно-комунікативної си-

стеми та інших джерел інформації (табл. 1). 

Індикаторами фінансово-економічної безпеки 

обрано: коефіцієнт фінансового ризику (левери-

джу), коефіцієнт фінансової автономії (незалеж-

ності), коефіцієнт поточної ліквідності (покриття), 

коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт зміни 

залишків нерозподіленого прибутку, коефіцієнт ди-

наміки чистих активів.  

  

Інтерпретація результатів інтегральної оцінки безпечності 

пріоритетних трансформацій 

Загальна інтегральна оцінка безпечності пріоритетних 

трансформацій 

Розрахунок фактичних значень показників-індикаторів та ін-

тегральна оцінка безпечності за окремими детермінантами 

економічної безпеки 

Вибір показників-індикаторів економічної безпеки пріори-

тетних трансформацій за ресурсно-функціональними де-

термінантами та визначення їх нормативних (порогових) па-

раметрів  
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Таблиця 1 

Базові елементи моделі індикаторно-параметричної системи моніторингу, ідентифікації та оцінки загроз і 

небезпек пріоритетних трансформацій за ресурсно-функціональними складовими (авторське узагаль-

нення) 

Детермінанти ЕБП 
Напрями оцінки та моніторингу 

загроз 
Показники-індикатори оцінки небезпеки 

Фінансово-економічна 

безпека 

Зниження рівня фінансової стій-

кості та платоспроможності 

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалеж-

ності) 

Коефіцієнт фінансового ризику (левериджу) 

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) 

Коефіцієнт динаміки чистих активів 

Власні джерела фінансування 

Коефіцієнт зміни залишків нерозподіленого 

прибутку (непокритих збитків) 

Коефіцієнт динаміки чистих активів 

Ресурсно-майнова без-

пека 

Забезпеченість власними активами 

 

Коефіцієнт зростання вартості власних не-

оборотних активів 

Коефіцієнт забезпечення запасів власними 

джерелами фінансування 

Коефіцієнт вагової вартості активів (майна) з 

обмеженням права розпорядження 

Технічний стан та функціональ-

ність основних засобів 

Коефіцієнт придатності основних засобів 

Коефіцієнт зростання вартості основних за-

собів 

Коефіцієнт функціональності основних за-

собів 

Інтелектуально-кадрова 

безпека 
Кадрове забезпечення 

Коефіцієнт плинності кадрів 

Коефіцієнт професійного (якісного) забезпе-

чення 

Коефіцієнт кадрового забезпечення 

Індекс середньої заробітної плати 

Інформаційно-ко-

мунікативна безпека 

Забезпечення інформаційно-ко-

мунікативне 

Коефіцієнт цифровізації бізнес-процесів 

Коефіцієнт приросту вартості комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення 

Кібербезпека 

Коефіцієнт приросту витрат на кібербезпеку 

Технічні збої в роботі інформаційної системи 

(ІКС) та/або виток конфіденційної інформації 

Корпоративно-правова 

безпека 

Фінансова інтереси 
Відповідність вартості чистих активів чин-

ному законодавству 

Права власності 
Зміна власника пакету акцій суттєвого роз-

міру 

Ділова активність Коефіцієнт ділової активності 

Імідж, репутація Показник імідж-ризику 

Силова безпека 

Витрати силового захисту 

Коефіцієнт приросту витрат на майнову охо-

рону 

Коефіцієнт приросту витрат на фізичну охо-

рону 

Втрати неефективної охорони 
Коефіцієнт зростання втрат (збитковості) за 

рахунок крадіжок, псування цінностей 

Рейдерство Збитковість рейдерства 

 

Коефіцієнти левериджу, фінансової автономії, 

коефіцієнт покриття та швидкої ліквідності обрані 

для оцінки фінансової безпеки пріоритетних транс-

формацій, як загальноприйняті та перевірені прак-

тикою показники, що дають найбільш достовірну, 

на наш погляд, характеристику тенденціям зміни 

рівня фінансової незалежності, фінансової ризико-

ваності та спроможності своєчасно розраховува-

тись з борговими зобов’язаннями. Їх порогові зна-

чення розглядаються на рівні, прийнятому у 

міжнародній практиці.  

Показовим для оцінки фінансової безпеки є 

стабільне зростання власних джерел фінансування, 

що визначило нашу пропозицію застосування 

коефіцієнта динаміки чистих активів в якості інди-

катора. Алгоритм розрахунку вартості чистих ак-

тивів наведений у Методичних рекомендаціях 

щодо визначення вартості чистих активів акціонер-

них товариств, затверджених рішенням Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

17.11.2004 р. N 485 [6]. Порогові параметри індика-

тора вказують на позитивний аспект постійного 

зростання вартості чистих активів. Даний показник 
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є індикатором збиткової діяльності або наявності 

інших негативних факторів у структурі власного 

капіталу (зменшення вартості статутного капіталу, 

уцінка необоротних активів тощо).  

Ресурсно-майнова безпека пріоритетних 

трансформацій пов’язана із забезпеченням госпо-

дарської діяльності підприємства матеріальними та 

майновими ресурсами відповідного рівня. Ма-

теріальні цінності мають бути придатними для ви-

користання та функціонування та належати 

підприємству [7]. 

За цим, індикаторами ресурсно-майнової без-

пеки обрано: коефіцієнт придатності основних за-

собів, коефіцієнт зростання вартості основних за-

собів, коефіцієнт функціональності основних за-

собів, коефіцієнт зростання вартості власних 

необоротних активів, коефіцієнт забезпечення за-

пасів власними джерелами фінансування, 

коефіцієнт вагової вартості активів (майна) з обме-

женням права користування або розпорядження.  

Для коефіцієнтів придатності основних за-

собів, зростання вартості основних засобів, зрос-

тання вартості власних необоротних активів, 

коефіцієнт забезпечення запасів власними джере-

лами фінансування індикатором ризикованості є 

зменшення розрахункового значення. Джерелом ін-

формації для розрахунку є фінансова звітність 

підприємства (баланс, ф.1). 

До вартості майна (основних засобів), які на 

даний час не використовуються за своїм функціо-

нальним призначенням відносимо: залишкову 

вартість основних засобів, що тимчасово не вико-

ристовуються (консервація, реконструкція тощо) 

(ф5, р.263); вартість основних засобів, призначених 

для продажу (ф5, р.265); вартість інвестиційної 

нерухомості (майно в оренді), оціненої за справед-

ливою вартістю (ф5, р.269).  

До вартості об’єктів основних засобів, щодо 

яких існує обмеження права розпорядження відно-

симо: вартість основних засобів, щодо яких існують 

передбачені чинним законодавством обмеження 

права власності (ф5, р.261), вартість оформлених у 

заставу основних засобів (ф5, р.262), основні за-

соби орендованих цілісних майнових комплексів 

(ф5, р.2641). 

Джерелом інформації для розрахунку зазначе-

них показників є фінансова звітність підприємства 

(Примітки до річної фінансової звітності, ф.5) або 

обліково-аналітичні дані (для оперативного ро-

зрахунку). 

Для коефіцієнта функціональності основних 

засобів та коефіцієнта вагової вартості активів 

(майна) з обмеженням права користування або 

розпорядження порогові значення визначаються 

корпоративною політикою, наприклад, 0,8 для пер-

шого та 0,5 – для другого. Це означає, що пріори-

тетна трансформація може вважатися відносно без-

печною з огляду на ресурсно-майнову безпеку, 

якщо 80 % його основних засобів застосовуються 

при здійсненні основної операційної діяльності, 

при цьому тільки 50 % об’єктів мають обмеження 

щодо вільного розпорядження ними.  

Інформаційно-комунікативна безпека характе-

ризується наявністю відповідних технічних засобів 

безпеки та якістю організації захисту інформації. 

Організаційні заходи аналізуються в процесі оцінки 

спроможності системи ЕБП. Технічне забезпечення 

можна оцінити за наявністю витрат, пов’язаних із 

цифровізацією бізнес-процесів (автоматизацією ви-

робництва та інших процесів, придбанням та мо-

дернізацією комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення, застосуванням комунікативних си-

стем) та забезпеченням кібербезпеки. 

За цим, для оцінки інформаційно-комунікатив-

ної безпеки обрано такі індикатори: коефіцієнт ав-

томатизації та цифровізації бізнес-процесів, 

коефіцієнт приросту вартості комп’ютерної техніки 

та програмного забезпечення, Технічні збої в роботі 

ІКС й виток конфіденційної інформації, коефіцієнт 

приросту витрат на кібербезпеку.  

Оскільки необхідна для розрахунку показників 

інформація відсутня у публічному доступі, необ-

хідно користуватись аналітичними обліковими да-

ними підприємства. 

Нормативні (порогові) парламенти індикаторів 

в даному випадку визначається політикою 

підприємства. Рекомендуємо встановити щодо 

коефіцієнту автоматизації бізнес-процесів норма-

тивне значення> 0,5. Це означає, що в умовах не-

стабільного економічного середовища автоматизо-

ваним має бути хоча б половина бізнес-процесів. 

Досвід діяльності в умовах кризи 2020 року, 

пов’язаного із пандемією COVID-19, підтвердив 

нагальну необхідність процесів автоматизації та 

цифровізації. 

Порогове значення для коефіцієнту приросту 

витрат на кібербезпеку приймаємо на рівні> 0. З 

огляду на незадовільний стан кібербезпеки на біль-

шості підприємств харчової промисловості такі 

витрати мають бути обов’язково. 

Індикаторами інтелектуально-кадрової без-

пеки обрано: коефіцієнт плинності кадрів, 

коефіцієнт професійного рівня, коефіцієнт кадро-

вого забезпечення, коефіцієнт рівня зарплати (зро-

стання середньої заробітної плати). Індикаторами 

небезпечності пріоритетних трансформацій є, в 

першу чергу, зростання показника плинності кадрів 

та зменшення інших показників. Порогові значення 

індикаторів встановлюються корпоративною 

політикою економічної безпеки трансформаційних 

перетворень та залежать також від рівня циф-

ровізації бізнес-процесів. Для забезпечення ефек-

тивного виробництва та економічної безпеки 

підприємство має бути укомплектовано персона-

лом відповідного професійного рівня майже на 100 

% та мати нульову плинність кадрів. На практиці 

досягти такого рівня майже не можливо. 

Індикатори силової безпеки сформовані з 

огляду на специфіку силової безпеки, яка полягає у 

такому: 

1) забезпечення фізичного захисту життя та 

свободи персоналу підприємства, його курівництва 

та засновників відповідно до обраної політики си-

лового захисту; 
2) забезпечення фізичного захисту майна 
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підприємства від розкрадання та нанесення навми-
сної шкоди; 

3) забезпечення силового (фізичного) захисту 
від реальних рейдерського посягання на життя та 
свободу персоналу та керівництва підприємства та 
нанесення майнової шкоди. 

Відповідно, напрямами моніторингу та оцінки 
силової безпеки є: Витрати силового захисту, 
втрати неефективної охорони та ймовірність рей-
дерства. У зв’язку із даним твердженням індикато-
рами силової безпеки пріоритетних трансформацій 
обрано: коефіцієнт зростання витрат на майнову 
охорону, коефіцієнт зростання витрат забезпечення 
фізичної охорони, Коефіцієнт зростання втрат 
(збитковості) за рахунок крадіжок, псування цінно-
стей збитковість рейдерства.  

При визначенні порогових параметрів пози-
тивним вважаємо: 

1) зниження втрат та збитків, пов’язаних із не-
достатнім рівнем силової безпеки; 

2) систематичне поступове збільшення витрат 
силової безпеки. Останнє пов’язано, в першу чергу, 
із необхідністю забезпечення сучасного технічного 
та технологічного рівня системи економічної без-
пеки підприємства взагалі та інфляційними проце-
сами. 

Напрямами моніторингу, ідентифікації та 
оцінки загроз корпоративно-правової безпеки є тен-
денції зміни фінансових інтересів підприємства, 
прав власності, ділової активності та корпоратив-
ного іміджу. Індикаторами корпоративно-правової 
безпеки обрано: відповідність вартості чистих ак-
тивів чинному законодавству, зміна власника па-
кету акцій суттєвого розміру, коефіцієнт ділової ак-
тивності, Показник імідж-ризику.  

Індикатор відповідності вартості чистих ак-
тивів чинному законодавству, сформовано вихо-
дячи із твердження, що вартість чистих активів 
підприємства (Вча) відповідно до чинного законо-
давства має бути більшою за вартість статутного 
капіталу (Вск) [8]. При цьому вартість чистих ак-
тивів порівнюється із вартістю статутного капіталу. 
Дане співвідношення не має бути меншим за 1, 
оскільки це вказує на збитковість бізнесу: 
підприємство не тільки не отримує позитивного ре-
зультату від поточної діяльності, але й «з’їдає» 
власний статутний капітал, що загрожує ліквідації 
підприємства. 

Ділова активність підприємства розрахо-
вується, як правило, за комплексом відносних по-
казників, які характеризують оборотність його ак-
тивів та капіталу. До таких показників відносять 
коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборот-
ності оборотних активів (капіталу), коефіцієнт обо-
ротності запасів, коефіцієнт оборотності дебіторсь-
кої заборгованості, коефіцієнт оборотності готової 
продукції, коефіцієнт оборотності власного 
капіталу [9,10]. Індикатором корпоративно-право-
вої безпеки нами обрано коефіцієнт оборотності 
власного капіталу, який показує на спроможність 
власного вкладеного капіталу забезпечити зрос-
тання чистого доходу (виручки) від реалізації про-
дукції. Індикатор відповідності вартості чистих ак-
тивів та ділової активності розраховуються за да-
ними фінансової звітності підприємства. 

Показник зміни власника пакету акцій сут-
тєвого розміру (більше 10%) та показника імідж-ри-
зику розраховуються за аналітичними даними 
підприємства та є індикаторами ймовірної зміни 
корпоративної політики розвитку системи еко-
номічної безпеки підприємства (за першим показ-
ником) та наявності ризиків втрати позитивної 
ділової репутації на ринку (за другим показником).  

Висновки. Результати проведеного до-
слідження за тематикою даної статті підтвер-
джують нагальну потребу підприємств харчової 
промисловості у створенні ефективного інструмен-
тарію для оцінки рівня небезпеки трансформацій-
них процесів. Застосування в системі оцінки рівня 
небезпеки трансформаційних процесів комплекс-
ного індикаторно-параметричного підходу дозво-
ляє сформувати базову систему показників-індика-
торів для оцінки рівня небезпеки пріоритетних 
трансформацій. Представлена система індикаторів 
може бути адаптована до будь-якого виду транс-
формаційних перетворень, в тому числі пріоритет-
них для підприємств харчової промисловості. 
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Анотація 
Здійснено моніторинг наукового підґрунтя регіональних туристичних ринків. Проаналізовано Волин-

ський регіон відносно структури та особливостей функціонування туристичного ринку, деталізовано ди-

наміку туристичних потоків області. З’ясовано що туристична складова Волинської області є досить різно-

манітною, проте пріоритетними є екологічний, сільський, спортивний, подієвий та оздоровчий туризм. 

Окреслено регіональні програми сприяння розвитку туризму, відзначено основні аспекти регіональної 

політики в цьому напрямі. Запропоновано перспективи та стратегії розвитку регіонального ринку тури-

стичних послуг на прикладі Волинської області. 

Abstract 

The scientific basis of regional tourist markets was monitored. The Volyn region is analyzed in relation to 

the structure and peculiarities of the functioning of the tourist market, the dynamics of tourist flows of the region 

is detailed. It was found that the tourist component of the Volyn region is quite diverse, but the priority is ecolog-

ical, rural, sports, event and health tourism. Regional programs to promote tourism development are outlined, the 

main aspects of regional policy in this direction are noted. Prospects and strategies for the development of the 

regional market of tourist services on the example of Volyn region are offered. 

Ключові слова: регіональний туризм, туристично-рекреаційна сфера, туристична інфраструктура, 

туристичний ринок, структура ринку. 

Keywords: regional tourism, tourist and recreational sphere, tourist infrastructure, tourist market, market 

structure. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Сучасні інтеграційні процеси розвитку економіки 

дали змогу пришвидшити зростання частки сфери 

туризму в загальній структурі економічного сек-

тору держави. Сучасний стан розвитку туризму та 

рекреації як в Україні, так і на регіональному рівні 

науковці визначають як нестабільний, нестійкий та 

непрогнозований. Загальносвітові тенденції 

функціонування туристичної галузі торкнулися як 

України в цілому, так і її регіонів зокрема. Пріори-

тетність туризму та рекреації як найперспек-

тивнішого напряму соціально-економічного та 

культурного розвитку регіону було підкреслено у 

концепції Державної програми розвитку туризму та 

курортів регіонів на період до 2022 року. Волинська 

область володіє значним природно-рекреаційним 

та культурно-історичним потенціалом, який є пере-

думовою успішного функціонування туристсько-

рекреаційної галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ту-

ристична сфера визнана як одна з пріоритетних в 

економіці України загалом та у її регіонах зокрема. 

Дослідженню широкого спектра проблем та пер-

спектив розвитку рекреації та туризму в регіоні 

присвятили свої праці Л. Ільїн, І. Єрко, економісти 

В. Голян, Н. Циганюк. Значний внесок у до-

слідження туристичної інфраструктури зробили 

українські вчені, серед яких: І.М. Школа, Д.А. Кор-

нева, О.М.Павлова, К.В.Павлов А.П. Соколова, та 

ін. Ними запропоновані різноманітні теоретико-ме-

тодичні підходи до аналізу складових та оцінки ту-

ристичного потенціалу регіону, але ще багато недо-

слідженими залишаються питання щодо структури 

регіонального туристичного ринку та особливостей 

його формування і розвитку. 

Формування цілей статті. Мета статті поля-

гає в аналізі сучасного стану та перспективах ро-

звитку регіонального туристичного ринку. У межах 

досягнення мети виокремлено наступні завдання: 

розкрити особливості туристично-рекреаційної 

сфери окремих регіонів; обґрунтувати основні 

пріоритети розвитку туристичної галузі регіону.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

умовах децентралізації влади стає актуальним сти-

мулювання розвитку туристично-рекреаційної 

сфери окремих регіонів. Для цього необхідно сфор-

мувати передумови функціонування галузі в межах 

адміністративно-територіальних одиниць та об’єд-

наних територіальних громад: розробляти тури-

стичні маршрути, розширювати мережу об’єктів 

туристичного інтересу, нарощувати обсяги надання 

туристичних послуг за рахунок збільшення частки 

в’їзного та внутрішнього туризму, вдосконалювати 

туристичну інфраструктуру, здійснювати інфор-

маційну підтримку тощо. Саме розбудова тури-

стичної інфраструктури як важливої складової ту-
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ристичної привабливості території, стала пріори-

тетним напрямом регіональної політики Волинсь-

кої області [3]. 

Волинський регіон знаходиться на північному 

заході України. З півночі він є дотичним до респуб-

ліки Білорусь, зі сході – межує з Рівненською об-

ластю, з півдня – дотикається до Львівської області, 

і на заході – межує з Хелмським і Замостським 

воєводствами Республіки Польща. Територія Во-

лині становить 20,2 тис. км2 (3,3% території 

України) [5]. 

В просторовому відношенні Волинський 

регіон займає вигідне положення, та є осередком 

вагомого туристично-рекреаційного, продуктив-

ного та економічного потенціалу, із історичного 

принадами та специфічною атмосферою. Найкраще 

освоєні в туристичному плані поліські райони об-

ласті (Шацький, Любомльський, Турійський), де 

сконцентровано водні рекреаційні ресурси та 

значні лісові масиви; у той час, коли лісостепові 

райони є менш дослідженими і не такими популяр-

ними серед туристів [10].  

Без сумніву наявний в зазначеному регіоні 

природно-ресурсний потенціал, значна культурно-

історична спадщина, величезна кількість озер та 

лісів створюють передумови для провадження 

політики відновлення сучасної туристичної інфра-

структури на перспективу широкого впровадження 

вітчизняного та міжнародного туризму [10, 14]. 

В 2020 році туризм знавцями та дослідниками 

було розроблено 7 ознайомчих маршрутів, що пе-

редбачають окрім екскурсій музеями також й екс-

тремальні захоплення – катання на човнах і байдар-

ках, перегони на позашляховиках. Особливої акту-

альності набуває такий вид туризму, як 

гастротуризм [11]. 

Таблиця 1 

Туристичний потенціал Волинської області 

2 Центри туристичної інформації 17 Музейних закладів 

3 Національні парки 1534 Об'єкти культурної спадщини 

231 Рекреаційна зона 20 Історичних населених місць 

113 Рекреаційних пунктів 49 Народних умільців 

256 Озер 11 Фестивалів (понад 1000 туристів) 

285 Агросадиб 1 Туристичний кластер 

152 Заклади розміщення 8 Маркованих туристичних шляхів 

7 Санаторіїв 5 Активних туристичних клубів 

2 Екопарки 48 Суб'єктів туристичної діяльності 

Джерело: складено автором на основі [4] 

 

Важливою проблемою регіону є недостатність коштів від турзбору, та обміління найбільш популяр-

ного серед туристів – озера Світязь. 

Таблиця 2 

Кількість об'єктів туристичної діяльності у Волинській області станом на 2017 рік 

Усього 
Туристичних опера-

торів 

Туристичних 

агентів 

Що здійснюють екскурсійну 

діяльність 

Задіяних штатних 

працівників 

66 4 53 9 110 

Джерело: складено автором на основі [12] 

 

Більшість туристів відвідує родзинку Волинсь-

кого регіону – Шацьке поозер’я. Це найпотужніша 

курортно-рекреаційна зона Волинської області, її 

візитна картка. Шацьке поозер’я складається з 

озера Світязь, озера Пісочне, озера Перемут, озера 

Луки, озера Пулемецьке озера Острівянське, озера 

Соминець, озера Кримне та озера Мошне. Зручне 

географічне розміщення, багатогранність при-

родно-ресурсного потенціалу, сприятлива еко-

логічна політика є підґрунтям для розвитку різних 

видів туризму. Найулюбленішим для туристів є 

сільський (зелений) туризм, який в основному ро-

звивається у на озерах Світязь та Пісочне. Однак 

Волинський регіон є сприятливим і для заохочення 

і пішохідним туризмом [9]. 

Волинська область є одна з найбільш приваб-

ливих для туристів територій України з достатніми 

економічними та соціальними перевагами. Підтвер-

дженням цього слугує статистика за період від бе-

резня 2016 року по квітень 2017 року згідно даних 

мобільних операторів: - Кількість осіб, які 

виїжджали до інших областей України – 802 881; - 

Кількість внутрішніх туристів Волинської області – 

1 015 035;87 

Кількість іноземців, які перебували на тери-

торії області – 51 906; - Кількість мешканців Волин-

ської області, які виїжджали в інші країни світу – 1 

104 539 (рис. 1) [12].  
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Рис. 1. Динаміка туристичного потоку у Волинській області 

 

Окрім всього, Волинь має підстави і для ро-

звитку спортивно-оздоровчого туризму, для якого 

велике значення приділяється рельєфу землі. На 

разі, в області є рівнини, тільки з південної сторони 

незначні підвищення та височини. Помірно-конти-

нентальний клімат дозволяє організовувати літні та 

зимові види туризму. Пішохідний туризм –є одним 

з видів спортивного туризму, та широко застосо-

вується для активного відпочинку. Природні умови 

дозволяють розділяти Волинський регіон на три 

зони: північно-поліську, південно-поліську й лісо-

степову. Водночас, Волинський край у всій його 

красі є сприятливими для проведення масових 

пішохідних туристичних маршрутів протягом 

цілого року [3]. 

На сьогодні, основними спектрами розвитку 

туристичної галузі Волинського регіону є: 

1. кадрове та науково-методичне забезпечення. 

Постійно проводяться навчання для голів ОТГ 

та студентів вищих навчальних закладів. Здійснено 

проект фахової підготовки екскурсоводів для міста 

Луцька «Школа екскурсовода». Випускниками пер-

шої в Луцьку школи екскурсовода стали 17 лучан. 

Планується провести фахову підготовку загально-

обласних багатомовних екскурсоводів та сфор-

мувати спеціальний онлайн реєстр фахівців. 

2. Розвиток туристичної інфраструктури та ма-

теріально-технічної бази.  

3. Стимулювання розвитку санаторно-курорт-

ного туризму. 

Реалізовується проект по міжнародній гран-

товій Програмі «Польща- Білорусь-Україна» - 

відбувається прокладання 86 км каналізаційних ме-

реж і будівництво 3-х сучасних та потужних 

очисних споруд. Крім того, у с. Світязь завер-

шується будівництво сучасної набережної з 

відповідною інфраструктурою. 

Протягом 2017-2018 років проведено 1 етап 

бальнеологічних досліджень ДУ «Українським на-

уково-дослідним інститутом медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України», виявлено природні 

лікувальні ресурси на території рекреаційної зони 

Шацьких озер та їх прогнозну оцінку, про що свід-

чать отримані висновки. Разом з тим. у державній 

Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 

2026 року, яка розроблена Міністерством економіч-

ного розвитку і торгівлі України, окремим пунктом 

задекларовано створення курорту державного зна-

чення на території Шацького поозер'я. 

4. Сільський туризм. Заплановано проведення 

інвентаризації та сертифікація садиб області. Фор-

мування промоційного каталогу та оцифрування 

отриманих даних для туристичного порталу. 

5. Промоція туристично-рекреаційного потен-

ціалу. Створено бренд «Волинь унікальна» та про-

довжується його просування. Створено перший та 

єдиний туристичний веб-сайт області 

(www.tourism.volyn.ua) реалізовано проекти тури-

стичної інфраструктури (марковані маршрути, 

відмітка туристичних об’єктів), видано сучасні 

пропорційні каталоги українською, польською і 

англійською мовою. Проводиться робота із відрод-

ження найбільшого туристичного маршруту «Зо-

лота діадема Волині» (Volyn Golden Diadem). Важ-

ливим є участь у міжнародних виставкових закла-

дах, надання там обласному туристичному бізнесу. 

ОТГ платформи для презентації власних туристич-

них продуктів. 

6. Безпека туристів. Створення безпечних умов 

перебування туристів на території області, захист їх 

законних прав та інтересів.  

Чудовим прикладом є реалізація проекту ка-

налізування району Шацьких озер, що вартує 

майже 6,5 млн євро. Окрім цього, цього року пла-

нують запустити новий облаштований центральний 

пляж та реконструйовану Набережну в селі Світязь. 

Разом із цим, сприятиме розвитку туризму авто-

мобільна дорога Шацьк-Ратне, що дозволить збіль-

шити трафік між районами. Автошлях сполучає три 

райони: Шацький, Старовижівський та Ратнівський 
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та є одним із важливих туристичних маршрутів до 

курортної перлини Волині – Шацьких озер. Окрім 

цього, в планах – створення історико-культурного 

центру в Олиці та реконструкція музею Лесі 

Українки в Колодяжному в рамках відзначення 

150-річчя від дня народження відомої волинянки. 

Зокрема, для реалізації проекту в Олиці в області 

підготували програму на 4 роки для відродження 

історико-архітектурної спадщини в селищі. Загаль-

ний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для ре-

алізації Програми – 1 млрд 147,055 млн грн. Стра-

тегічний документ регламентує, яким чином та 

звідки залучатимуть фінанси, аби населений пункт 

перетворився на туристичну «Мекку» [11]. 

Висновки. Отже, як показують дослідження 

регіональні туристичні ринки є запорукою 

соціально-економічного розвитку регіонів. Волин-

ський регіон входить в число найбільш привабли-

вих у туристично-рекреаційному плані та характе-

ризується достатнім економічним та соціальним 

потенціалом про що свідчить кількість туристів, 

яка постійно зростає. Однак, велика кількість 

об’єктів культурно-історичних пам’яток знахо-

дяться в жахливому стані та потребують прове-

дення реставраційних заходів, ознаменування 

маршрутів вказівниками та облаштування умов для 

людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Ще однією важливою перепоною повноцінного ро-

звитку туризму є те, що -рекреаційно-оздоровчий 

потенціал регіону використовуються далеко не в 

повній мірі. 

Туристична складова Волинської області до-

сить різноманітна, проте найефективніше розвива-

ються екологічний, сільський, спортивний, 

подієвий та оздоровчий туризм. Проте потенціал 

цих сфер значно більший, тому доцільно зосере-

дити увагу на реалізації наявних можливостей для 

розвитку інших видів – етнотуризму, ділового, нау-

кового; активізувати розвиток транскордонного 

співробітництва. 

Тому, відповідним органам державної вико-

навчої влади, місцевого самоврядування, необхідно 

приділяти більше увагу питанню розвитку тури-

стичної інфраструктури, оскільки ефективність ро-

звитку туризму в регіоні цілком залежить від тури-

стичної інфраструктури, що в свою чергу може 

принести значні наповнення до місцевого бюджету. 
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Анотація 
Індикатори, за допомогою яких здійснюється оцінка інвестиційної привабливості секторів еконо-

міки, можна розділити на такі групи: оцінка рівня прибутковості функціонування сектору; оцінка перс-

пектив розвитку сектору; оцінка рівня інвестиційних ризиків та невизначеності, характерних для сек-

тору. Для забезпечення високої результативності державних і регіональних цільових програм потрібно 

визначити та проаналізувати природно-ресурсний, виробничо-збутовий, кадровий, інфраструктурний по-

тенціал кожної сегментної групи за інвестиційною карткою. Це дасть змогу визначити найбільш перспек-

тивні напрямки розвитку агросфери регіону й виявити для кожного району пріоритетні види економічної 

діяльності, у розвиток яких слід спрямовувати інвестиції у рамках програмних заходів. 

Abstract 
Indicators used to assess the investment attractiveness of economic sectors can be divided into the following 

groups: assessment of the level of profitability of the sector; assessment of the development prospects of the sector; 

assessment of the level of investment risks and uncertainties specific to the sector. To ensure high efficiency of 

state and regional target programs, it is necessary to identify and analyze the natural resource, production and 

marketing, personnel, infrastructure potential of each segment group according to the investment card. This will 

make it possible to identify the most promising areas of development of the region's agro-sphere and identify for 

each district the priority types of economic activity in the development of which investments should be directed 

within the framework of program activities. 

Ключові слова: інвестиції, інвестування, механізм активізації, інвестиційна діяльність, агросфера, 

регіональний розвиток, державна підтримка. 

Keywords: investments, investing, activation mechanism, investment activity, agrosphere, regional develop-

ment, state support. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Ситуація у агросфері України нині така, що окремі 

регіони й регіональні суб'єкти агробізнесу знахо-

дяться у стані жорсткого конкурентного змагання 

за інвестиції. У довгостроковій перспективі потен-

ційні конкурентні переваги території регіону зумо-

влюються його географічним розташуванням, ная-

вними природно-ресурсним потенціалом, інвести-

ційним кліматом, наявністю дієвих регіональних 

програм розвитку агробізнесу, інноваційною акти-

вністю та потенціалом агросфери та іншими специ-

фічними для кожного регіону чинниками. Втім, на-

явність природно-ресурсних та інших факторів ще 

не гарантує реальних конкурентних переваг та пе-

ремоги у конкурентному змаганні за кошти інвес-

торів. Інформація про можливості розвитку, потен-

ціал інвестування повинна бути належним чином 

представлена і зацікавити потенційних інвесторів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження аспектів теорії та практики інвестицій, 

інвестиційної діяльності, що мають важливе зна-

чення для визначення пріоритетних напрямів в аг-

росфері регіону, досліджували як зарубіжні вчені 

Колеман Д., Фуллер Б., Херстейн Р., Джоргенсон 

Д., Креллє В., Лернер Д., Мегінсон, так і вітчизняні 

Н.Й.Басюркіна, І.О. Бланк, В.П. Горьовий, С.О.Гут-

кевич, А. А. Задоя, О. В. Захарчук, М.І. Кісіль, 

М.Ю. Коденська, М.М. Кропивко, В.В. Лагодієнко, 

І.І. Лукінов, Р.П.Мудрак, Г.М. Підлісецький, П.Т. 

Саблук, В. Г. Чабан, П. І. Юхименко та інші. Проте, 

дослідження впливу сучасних економічних викли-

ків в аграрному розвиткові регіонів країни потребує 

подальшого вивчення організаційної складової ме-

ханізму активізації інвестиційної діяльності у агро-

сфері регіону. 

Формування цілей статті. Метою цієї статті 
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є дослідження складових механізму активізації ін-

вестиційного процесу у агросфері регіону. У межах 

досягнення мети виокремлено наступні завдання: 

- дослідити методологічний базис механі-

зму активізації інвестиційної діяльності у агросфері 

регіону; 

- обґрунтувати важливість і особливості по-

будови інвестиційної карта сегментів агросфери ре-

гіону; 

- здійснити характеристику сегментів інве-

стиційного потенціалу агросфери Одеської обла-

сті; 

- розвинути інструменти пожвавлення інве-

стиційного процесу у регіональній агросфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для створення інвестиційного паспорту агросфери 

будь-якого регіону України необхідно здійснити 

аналіз та оцінку територіальних сегментів області 

за спеціалізацією господарюючих суб’єктів, що має 

важливе значення для визначення інвестиційного 

потенціалу агросфери та результати його реалізації. 

З числа відомих методичних підходів [1, 2, 3] 

до визначення структури інвестиційного потенці-

алу регіону й регіонального господарства, най-

більш прийнятним, з нашої точки зору, є метод ана-

лізу інвестиційної привабливості секторів регіона-

льного господарства за системою показників, які 

мають найбільший вплив на ріст інвестиційної при-

вабливості конкретних секторів економіки. Індика-

тори, за допомогою яких здійснюється оцінка інве-

стиційної привабливості секторів економіки, мо-

жна розділити на такі групи: оцінка рівня 

прибутковості функціонування сектору; оцінка пе-

рспектив розвитку сектору; оцінка рівня інвести-

ційних ризиків та невизначеності, характерних для 

сектору. 

Основою сегментації є розподіл суб’єктів агро-

бізнесу регіону на окремі групи-сегменти. Є досить 

багато методичних підходів до здійснення такої се-

гментації. Серед відомих методичних підходів од-

ним з найбільш перспективних є кластерний аналіз, 

який є сукупністю різних методів й прийомів виді-

лення у сукупності однорідних груп-сегментів об'-

єктів за ознакою єдності та інтерпретація результа-

тів. Результатом використання технології класифі-

кації, визначаються певні групи-сегменти, які 

складаються із близьких за певною ознакою об'єк-

тів. Перспективність використання технології клас-

терного аналізу для сегментації інвестиційного по-

тенціалу регіональної агросфери зумовлюється 

тим, що він дозволяє класифікувати та структури-

зувати аграрні підприємства за групами їх виробни-

чої спеціалізації.  

При класифікації множини досліджуваних 

суб’єктів регіональної агросфери на обмежену кіль-

кість однорідних груп-сегментів, слід мати на увазі, 

що інвестиційний потенціал агросфери формується 

з таких окремих структурних компонентів: 

- природно-кліматичний потенціал – розташу-

вання та природний стан земельних ділянок, кліма-

тичні особливості місцевості; 

- сировинно-ресурсний потенціал – рівень за-

безпеченості аграрного виробництва запасами при-

родних ресурсів (за видами); 

- трудовий потенціал – забезпеченість трудо-

вими ресурсами, їх якісні характеристики (статево-

вікова, освітньо-кваліфікаційна); 

- виробничий потенціал - сукупний результат 

виробничо-господарської діяльності суб’єктів агро-

сфери регіону, суміжних та інфраструктурних сек-

торів; 

- інноваційний потенціал - рівень розвитку аг-

рарної науки й ступінь впровадження розробок у 

практику господарювання у агросфері регіону; 

- інституційний потенціал – рівень розвитку 

суб’єктів ринкової інфраструктури та органів дер-

жавного регулювання економіки; 

- інфраструктурний потенціал – стан розвитку 

складових виробничої, транспортно-логістичної й 

соціальної інфраструктури у регіоні; 

- фінансовий потенціал – ступінь забезпечення 

господарської діяльності регіональних суб’єктів аг-

робізнесу власними та залученими фінансовими ре-

сурсами; 

- споживчий потенціал – стан та перспективи 

зростання платоспроможного попиту на агропродо-

вольчу продукції у регіоні. 

Правильна сегментація здійснюється таким 

чином, що кожен об’єкт території чи регіональної 

агросфери відноситься лише до одного сегмента, а 

всі об'єкти усередині сегменту є подібними за пев-

ною ознакою, а об'єкти, які віднесені до різних сег-

ментів є відмінними. 

Сутність описаного методичного підходу по-

лягає у тому, що сегменти формуються за ознакою 

рівня диференціації надходження інвестицій. Сег-

ментна група визначається як сукупність суб’єктів 

або видів економічної діяльності у агросфері, які 

характеризуються прагненням до спільної локаліза-

ції. 

Інвестиційна карта сегментів агросфери регі-

ону створюється на основі визначення видів діяль-

ності у агросфері регіону, які на постійній основі 

співпрацюють один з одним і спільно залучають ін-

вестиції у розвиток, за умови, що вони можуть сво-

бодо обирати місцерозташування. Слід відзначити, 

що у випадку, коли деякі за змістом види господар-

ської активності постійно знаходяться поруч й спі-

льно залучають інвесторів, то вони володіють поте-

нціалом спільного створення сегменту. Отже, спі-

льне місцерозташування може свідчити про 

наявність певних конкурентних переваг у цьому се-

гменті.  

Відповідно до методики кластерного аналізу 

[4, 5] виділення сегментних груп у агросфері регі-

ону має відповідати встановленим параметрам зна-

чущості. Індикаторами значущості можуть висту-

пати показники: - коефіцієнт просторової локаліза-

ції; розмір сегментної групи; щільність сегментної 

групи. 

Коефіцієнт просторової локалізації:  

𝐿𝑄 =

𝐼𝑖𝑔

𝐼𝑔
𝐼𝑖

𝐼

⁄                    (1) 
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де LQ – коефіцієнт просторової локалізації; 

Iig - обсяг інвестицій у агросферу у регіоні g, 

Ig - загальний обсяг надходження інвестицій у 

регіон g, 

Iі - обсяг інвестицій у агросферу країни, 

I - загальний обсяг інвестицій у економіку кра-

їни. 

За аналогією можна розраховувати коефіцієнт 

локалізації усередині регіону – за адміністратив-

ними районами чи іншими територіальними утво-

реннями.  

Розмір сегментної групи: 

𝑆 =
𝐼𝑖𝑔

𝐼𝑖
                               (2) 

Щільність сегментної групи: 

𝐷 =
𝐼𝑖𝑔

𝐼𝑔
                              (3) 

Втім, для правильної ідентифікації сегментних 

груп однієї характеристики (диференціація за обся-

гом надходження інвестицій) недостатньо, оскільки 

в рамках майже кожного територіального утво-

рення вони будуть свідчити про існування певної 

спеціалізації. Але з точки зору інвесторів, приваб-

ливість території визначається не лише спеціаліза-

цією, але й множиною інших чинників.  

Інтегральний потенціал сегментації агросфери 

регіону, з цієї точки зору, визначається за обраною 

групою факторів впливу: 

ІПС = ∑ Хі𝑛
і=1                (4) 

де Хі – фактори, що визначають формування 

сегментних груп.  

Факторами формування й розвитку сегментів 

для визначення коефіцієнтів просторової локаліза-

ції, розміру й щільності сегментів можуть бути об-

рані такі:  

- обсяг інвестування;  

- географічна близькість ринків збуту продук-

ції;  

- частка певного виду економічної діяльності у 

загальному обсязі виробництва агропродовольчої 

продукції;  

- капіталізація майна бізнес-суб’єктів певної 

спеціалізації у загальному обсязі основного капі-

талу агросфери регіону; 

- кількість фахівців для даного виду економіч-

ної активності у регіоні/районі; 

- показник окупності інвестицій;  

- рентабельність даного виду господарської ді-

яльності;  

- географічна близькість до об’єктів вироб-

ничо-збутової інфраструктури. 

Зведення факторів у загальний інтегральний 

показник можна здійснювати за методом багатомі-

рної середньої, який вважається одним з найбільш 

обґрунтованих. Результатом є визначення інтегра-

льних рівнів інвестиційної привабливості агрос-

фери різних територіальних утворень (районів/регі-

онів) у складі цілого (регіону/країни) у вигляді кое-

фіцієнтів, які співвідносять інвестиційну 

привабливість окремого району/регіону із серед-

ньогалузевим, середньообласним або середнім по 

країні рівнем інвестиційної привабливості. 

Розрахунок поправочних коефіцієнтів здійс-

нюється шляхом співвідношення показників струк-

турної частки із цілим - району із середнім по регі-

ону, або області із середнім по країні. 

На основі описаного методичного підходу мо-

жна виділити коло значимих для регіону сегментів, 

які можуть вказати на наявні групи за інвестицій-

ними інтересами відповідно їх спеціалізації.  

Значення коефіцієнту просторової локалізації, 

яке перебільшує одиницю, свідчить, що цей сег-

мент переважає у господарстві району/регіону, а 

тому є привабливим для інвестування у визначе-

ному виді спеціалізації аграрного виробництва. 

Для отримання об'єктивної оцінки просторової 

диференціації інвестицій у агросфері Одеської об-

ласті й формування уявлення про стратегічні перс-

пективи їх подальшого розвитку, виявлення факто-

рів розвитку та визначення складу ймовірних керу-

ючих впливів, визначення й обґрунтування 

механізмів державного регулювання інвестиційної 

активності у агросфері із урахуванням територіаль-

ної специфіки, доцільно створити інвестиційну ка-

рту агросфери регіону. 

Сегментні групи можуть бути класифіковані за 

такими ознаками: 

1. За щільністю інвестиційних ресурсів у аг-

рсофері: 

- капіталомісткі, для яких характерним є ве-

лика кількість інвестиційних проектів і програм, 

висока концентрація інвестицій, інноваційне інвес-

тування; 

- не капіталомісткі - з низькою концентрацією 

інвестиційних ресурсів. 

2. За можливістю реалізації схем державно-

приватного партнерства: 

- із можливістю формування агропромислових 

утворень корпоративного типу із державною уча-

стю; 

- у які недоцільно або неможливо вкладати 

державні або приватні інвестиційні ресурси. 

3. За потребою державного стимулювання ін-

вестиційної активності: 

- ті, що вимагають державного стимулювання і 

підтримки; 

- ті, що володіють потенціалом саморозвитку, 

достатнім для залучення інвестицій. 

4. За рівнем ризиків та невизначеності інвести-

ційної діяльності: 

- із неприйнятним рівнем ризику для залучення 

інвестицій; 

- із високим рівнем ризику інвестування; 

- із середнім рівнем ризику інвестування; 

- із низьким рівнем ризику інвестування; 

- умовно безризикові. 

За виділеними факторними ознаками можна 

виділити такі сегменті групи у агросфері Одеської 

області (табл. 1): 
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Таблиця 1 

Характеристики сегментів інвестиційного потенціалу агросфери Одеської області 

Сегмент агросфери 

регіону 

Характеристика сегменту 

Концентрація 

інвестицій 

(щільність) 

Потенціал 

державно-

приватного 

партнерства 

Потреба державного 

стимулювання й 

підтримки 

інвестиційної 

діяльності 

Рівень ризиків й 

невизначеності 

інвестування 

Виробництво м'яса ВРХ 

та свиней 
Низька Ні Так Високий 

Виробництво молока Низька Ні Ні Середній 

Виробництво м'яса птиці 

та яєць, 
Висока Ні Ні Середній 

Вирощування зернових 

культур, соняшника 
Висока Ні Так Високий 

Вирощування овочів та 

фруктів, тепличне 

господарство 

Низька Ні Ні Низький 

Переробка м’яса, 

виробництво 

м'ясопродуктів 

Висока Так Так Середній 

Переробка молока, 

виробництво 

молокопродуктів 

Висока Так Ні Середній 

Постачання машин та 

обладнання, ремонт та 

технічне обслуговування 

Низька Так Так Високий 

 

Зазначений поділ на сегменти за факторними 

ознаками й характеристиками потрібен для розро-

бки у складі існуючого організаційно-економічного 

механізму ефективних інструментів та механізмів 

активізації інвестиційних процесів у агросфері ре-

гіону [6]. До складу таких інструментів та механіз-

мів слід включити такі методи, які можуть сприяти 

надходженню інвестиційних ресурсів на розвиток 

конкретних видів економічної діяльності у агрос-

фері.  

Зокрема, такими видами економічної діяльно-

сті можуть бути: програми надання субсидій аграр-

ним виробникам на інвестиційні вкладення; пок-

риття частки плати за користування кредитними ко-

штами, що залучаються у інвестиційні проекти; 

субвенції аграрним підприємствам, які реалізують 

інноваційні проекти, впроваджують у свою діяль-

ність сучасні ресурсоефективні технології. Такі та 

подібні важелі доцільно використовувати з метою 

стимулювання розвитку видів економічної діяльно-

сті, які належать до числа пріоритетних з точки 

зору регіонального розвитку, зокрема, доцільно фо-

рмувати та реалізовувати регіональні цільові про-

грами підтримки підприємств сільськогосподар-

ського машинобудування та технічного сервісу. 

Нині ця сфера практично позбавлена підтримки з 

боку держави, що веде до збільшення імпортних 

постачать техніки й запчастин і занепаду вітчизня-

ного сільськогосподарського машинобудування. 

Для підтримки розвитку цієї сфери доцільно засто-

совувати особливі форми державної підтримки, 

такі як компенсація частини відсоткових ставок, 

звільнення від акцизів та надання субсидій на пос-

тачання техніки й запчастини, покриття частини 

платежів по лізингових схемах постачання техніки 

тощо. 

Окрім цього, необхідно розробити механізм 

підтримки інфраструктурного розвитку агросфери 

регіону, що сприятиме підвищенню ефективності 

діяльності аграрних виробників 

Загалом структурна сегментація інвестицій-

ного потенціалу агросфери регіону, класифікація 

сегментних груп та встановлення параметрів розви-

тку сегментів із використанням описаного методи-

чного підходу дозволяє вирішувати такі управлін-

ські завдання: 

- оцінка стану та впливу сегментних груп на 

розвиток інвестиційного потенціалу агросфери ре-

гіону; 

- формування у системі організаційно-економі-

чного механізму механізмів та важелів активізації 

інвестиційного процесу у регіональній агросфері; 

- реалізація регіональної економічної політики 

у частині формування сприятливого інвестиційного 

середовища, необхідного для стратегічного розви-

тку аграрного виробництва за пріоритетними на-

прямками. 

- аналіз та оцінювання результативності захо-

дів із розвитку агросфери за допомогою індикаторів 

розвитку окремих сегментних груп та розробленої 

інвестиційної карти агросфери регіону. 

- розвиток та нагромадження інвестиційного 

потенціалу агросфери регіону на засадах державно-

приватного партнерства. 

- реалізація регіональної інноваційно-інвести-

ційної стратегії. 

До числа головних інструментів пожвавлення 

інвестиційного процесу у регіональній агросфері з 
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боку обласних органів влади та місцевого самовря-

дування слід віднести розробку та реалізацію дер-

жавних та регіональних цільових програм. За умов 

обмеженості фінансових ресурсів на реалізацію цих 

програм, органи влади регіону повинні вишукувати 

можливості для спільного фінансування пріоритет-

них інвестиційних проектів із високою соціально-

економічною ефективністю, які здатні забезпечити 

ріст конкурентоспроможності агросфери регіону. 

Таким чином, на рівні регіону слід особливо відпо-

відально здійснювати селекцію інвестиційних про-

ектів для включення їх у програми, а також забез-

печити суворий контроль за їх реалізацією. Для за-

безпечення високої результативності державних і 

регіональних цільових програм потрібно визначити 

та проаналізувати природно-ресурсний, вироб-

ничо-збутовий, кадровий, інфраструктурний потен-

ціал кожної сегментної групи за інвестиційною ка-

рткою. Це дасть змогу визначити найбільш перспе-

ктивні напрямки розвитку агросфери регіону й 

виявити для кожного району пріоритетні види еко-

номічної діяльності, у розвиток яких слід спрямо-

вувати інвестиції у рамках програмних заходів. 

За результатами такого дослідження можуть 

бути сформовані програми стимулювання розвитку 

найбільш пріоритетних напрямків діяльності, для 

яких слід чітко визначити потребу у фінансових ре-

сурсах для їх успішної реалізації. 

Прийняття рішень про спільне фінансування 

інвестиційних проектів аграрних підприємств по-

винне відбуватися на конкурсних засадах. Органи 

влади повинні визначити умови конкурсу щодо спі-

льного фінансування. Головною умовою результа-

тивності реалізації регіональних інвестиційних 

програм у агросфері є надання інформації предста-

вникам агробізнесу про ключові напрямки й умови 

спільного фінансування їх інвестиційних проектів. 

З цією метою слід проводити консультації для суб'-

єктів агробізнесу. 

Чинником, що заважає реалізації інвестицій-

них програм у агросфері регіону є невміння пред-

ставниками агробізнесу розробляти деталізовані бі-

знес-плани проекту, відсутність досвіду участі у 

конкурсах на залучення фінансування, а послуги 

консалтингових фірм для них є недоступними через 

брак коштів. Із цією метою у структурі обласних 

органів влади доцільно створити підрозділ із супро-

водження інвестиційних проектів (рис. 1). 

Фахівців цього підрозділу необхідно забезпе-

чити програмним забезпеченням й науково-методи-

чними рекомендаціями з розробки та експертизи бі-

знес-планів інвестиційних та інноваційних проек-

тів. Це дасть змогу забезпечити більшу доступність 

участі в конкурсі для всіх представників агробіз-

несу, а також прискорити процеси розробки, експе-

ртизи проектів та прийняття інвестиційних рішень.  

Головним елементом описаної моделі є аналіз 

та оцінка інвестиційних проектів. Досвід реалізації 

регіональних інвестиційних програм свідчить, що 

головними експертами, що здійснюють оцінку інве-

стиційних проектів є, в основному, самі ж предста-

вники регіональних органів державної влади, а та-

кож залучені фахівці, переважно з числа науковців. 

Вадами такого підходу є те, що до експертизи прак-

тично не залучаються представники бізнесу-спіль-

ноти, консалтингові фірми та інші фахівці у сфері 

кредитування та інвестування, що негативно впли-

ває на відбір проектів у програми та результатив-

ність їх реалізації. 
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Рис. 1. Схема роботи регіонального консалтингового підрозділу по супроводженню інвестиційних пропо-

зицій та проектів суб’єктів агробізнесу 

 

Експерти часто не володіють повною інформа-

цією щодо впливу різного роду позитивних та нега-

тивних чинників на реалізацію конкретних інвести-

ційних проектів, а також про склад та вагомість ри-

зиків інвестування. Проведення експертизи та 

відбору проектів методом «круглого столу», не дає 

змогу забезпечити незалежність експертної думки, 

спричиняє тиск на них. Для подолання вказаних не-

гативних факторів та забезпечення незалежності, 

достовірності та об’єктивності експертних оцінок 

щодо доцільності підтримки інвестиційних проек-

тів, слід розширити арсенал застосовуваних підхо-

дів за рахунок анкетного опитування та інших дис-

танційних методів. 

Експертиза інвестиційних проектів, на нашу 

думку, повинна базуватися на таких принципах: 

- системність у організації діяльності експерт-

ної групи роботи, забезпечення єдності та стабіль-

ності нормативно-правового, організаційно-управ-

лінського та науково-методичного забезпечення; 

- компетентності, незалежності та незаангажо-

ваності думок експертів, забезпечення їх правового 

захисту; 

- об'єктивності експертних оцінок та висновків 

експертної групи; 

- обґрунтованості експертних оцінок, їх ґрун-

тування на останніх досягненнях науки й техніки;  

- залучення експертів із найвищою кваліфіка-

цією та досвідом роботи; 

- індивідуального підходу до кожного інвести-

ційного проекту та забезпечення комплексності 

його оцінки; 

- відкритості процесу та результатів експертної 

оцінки при дотриманні (за необхідності) умов збе-

реження державної та комерційної таємниці. 

Забезпечення об'єктивної, комплексної та все-

бічної оцінки інвестиційних проектів за обраними 

критеріями дасть змогу визначити їх сильні сто-

рони з точки зору реалізації стратегії соціально-

економічного розвитку регіону. 

Етапи експертизи інвестиційних проектів по-

казані на рис. 2. 

Головним елементом системи експертного оці-

нювання інвестиційних проектів є власне ефекти-

вна організація роботи експертної групи. При здій-

сненні експертного оцінювання слід дотримуватися 

таких базових вимог: 

- об’єктивність, незаангажованість та незалеж-

ність експертних оцінок щодо оцінюваного інвес-

тиційного проекту; 

- зрозумілість, зручність, однозначність оцінки 

ефективності інвестиційних проектів за рахунок ви-

користання об'єктивних критеріїв та уніфікації 

форм інвестиційної заявки та бізнес-плану проекту; 

Регіональні органи влади та ор-
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- забезпечення анонімності експертних оцінок; - забезпечення повноти та достовірності вихід-

ної інформації для оцінювання проектів. 

 
Рис. 2. Етапи експертизи інвестиційних проектів для включення їх у регіональні цільові програми 

 

Доцільно застосувати такі вагові значення 

груп критеріїв для експертної оцінки інвестиційних 

проектів: цільова орієнтація інвестиційного прое-

кту – 40%, реалізовуваність проекту – 20%, соціа-

льно-економічна значущість та ефективність прое-

кту – 40%  

Критерії оцінювання інвестиційних проектів 

можна розділити на такі три групи: 

- відповідності інвестиційного проекту пріори-

тетним напрямкам розвитку агросфери регіону; 

- оцінки сприятливих та стримуючих факторів 

реалізації проекту в заявленому вигляді; 

- соціально-економічної ефективності реаліза-

ції інвестиційного проекту.  

При цьому, слід виділяти групу кількісно-оці-

нюваних індикаторів соціально-економічної ефек-

тивності (жорсткі критерії) та групу якісних інди-

каторів (м’які критерії).  

Для поєднання цих показників в узагальнюючу 

оцінку інвестиційного проекту доцільно викорис-

товувати такий спосіб: 

V = Кi*Рi* Ij*Ej (5) 

Кі – оцінка і-критерію; 

Рi - ступінь значимості i-го критерію;  

Ij- ступінь значимості j-го показника у оцінці i-

го критерію;  

Ej - оцінка ознаки j-го показника оцінювання 

інвестиційного проекту (балів). 

Наступним етапом є ранжирування інвестицій-

них проектів за отриманою бальною оцінкою та су-

мами затребуваних інвестицій. За результатами спі-

вставлення вказаних параметрів відбувається вибір 

інвестиційних проекті, які доцільно включити до 

цільової програми та в рамках встановленого ліміту 

фінансування. 
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Ранжирування проектів за значущістю  
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Узагальнення та обробка результатів  
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Висновки. З числа відомих методичних підхо-

дів до визначення структури інвестиційного потен-

ціалу регіону й регіонального господарства, най-

більш прийнятним, з нашої точки зору, є метод ана-

лізу інвестиційної привабливості секторів 

регіонального господарства за системою показни-

ків, які мають найбільший вплив на ріст інвестицій-

ної привабливості конкретних секторів економіки. 

Індикатори, за допомогою яких здійснюється оці-

нка інвестиційної привабливості секторів еконо-

міки, можна розділити на такі групи: оцінка рівня 

прибутковості функціонування сектору; оцінка пе-

рспектив розвитку сектору; оцінка рівня інвести-

ційних ризиків та невизначеності, характерних для 

сектору. 

Основою сегментації є розподіл суб’єктів агро-

бізнесу регіону на окремі групи-сегменти. Прави-

льна сегментація здійснюється таким чином, що ко-

жен об’єкт території чи регіональної агросфери ві-

дноситься лише до одного сегмента, а всі об'єкти 

усередині сегменту є подібними за певною озна-

кою, а об'єкти, які віднесені до різних сегментів є 

відмінними. Інвестиційна карта сегментів агрос-

фери регіону створюється на основі визначення ви-

дів діяльності у агросфері регіону, які на постійній 

основі співпрацюють один з одним і спільно залу-

чають інвестиції у розвиток, за умови, що вони мо-

жуть свободо обирати місцерозташування. Слід 

відзначити, що у випадку, коли деякі за змістом 

види господарської активності постійно знахо-

дяться поруч й спільно залучають інвесторів, то 

вони володіють потенціалом спільного створення 

сегменту. Отже, спільне місцерозташування може 

свідчити про наявність певних конкурентних пере-

ваг у цьому сегменті.  

Зазначений поділ на сегменти за факторними 

ознаками й характеристиками потрібен для розро-

бки у складі існуючого організаційно-економічного 

механізму ефективних інструментів та механізмів 

активізації інвестиційних процесів у агросфері ре-

гіону. До складу таких інструментів та механізмів 

слід включити такі методи, які можуть сприяти на-

дходженню інвестиційних ресурсів на розвиток 

конкретних видів економічної діяльності у агрос-

фері.  

До числа головних інструментів стимулю-

вання інвестиційного процесу у регіональній агро-

сфері з боку обласних органів влади та місцевого 

самоврядування слід віднести розробку та реаліза-

цію державних та регіональних цільових програм. 

За умов обмеженості фінансових ресурсів на реалі-

зацію цих програм, органи влади регіону повинні 

вишукувати можливості для спільного фінансу-

вання пріоритетних інвестиційних проектів із висо-

кою соціально-економічною ефективністю, які зда-

тні забезпечити ріст конкурентоспроможності агро-

сфери регіону. Таким чином, на рівні регіону слід 

особливо відповідально здійснювати селекцію ін-

вестиційних проектів для включення їх у програми, 

а також забезпечити суворий контроль за їх реалі-

зацією. Для забезпечення високої результативності 

державних і регіональних цільових програм потрі-

бно визначити та проаналізувати природно-ресурс-

ний, виробничо-збутовий, кадровий, інфраструкту-

рний потенціал кожної сегментної групи за інвести-

ційною карткою. Це дасть змогу визначити 

найбільш перспективні напрямки розвитку агрос-

фери регіону й виявити для кожного району пріо-

ритетні види економічної діяльності, у розвиток 

яких слід спрямовувати інвестиції у рамках програ-

мних заходів. 
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Анотація 

В сучасних умовах концепція сталого розвитку є новим стратегічним управлінським підходом до фу-

нкціонування суб’єктів сільського господарства. Економічна складова заснована на теорії максимального 

потоку сукупного доходу, передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів з метою ефективного 

виробництва конкурентоспроможної продукції. У статті висвітлено головні питання підвищення конку-

рентоспроможності аграрних підприємств, а саме використання новітніх технологій в рослинництві, акти-

візація інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрного сектора, застосування продовольчого маркети-

нгу в управлінській діяльності аграрних підприємств тощо. Визначено основні напрями впливу економіч-

ної детермінанти сталого розвитку на забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. 

Abstract 
In modern conditions, the concept of sustainable development is a new strategic management approach to the 

functioning of agricultural entities. The economic component is based on the theory of maximum flow of aggregate 

income, provides for the optimal use of limited resources for the efficient production of competitive products. The 

article highlights the main issues of increasing the competitiveness of agricultural enterprises, namely the use of 

new technologies in crop production, activation of innovation and investment potential of the agricultural sector, 

the use of food marketing in the management of agricultural enterprises and more. The main directions of influence 

of the economic determinant of sustainable development on ensuring the competitiveness of agricultural enter-

prises are determined. 

Ключові слова: конкурентоспроможність; сталий розвиток; аграрні підприємства; економічна дете-

рмінанта; сучасні технології виробництва продукції; інвестиції. 

Keywords: competitiveness; sustainability; agricultural enterprises; economic determinant; modern produc-

tion technologies; investments. 

 

Вступ. Сільськогосподарський сектор еконо-

міки відіграє провідну роль у забезпеченні сталого 

розвитку аграрної сфери національної економіки 

країни. Сталий розвиток є новою світоглядною та 

практичною моделлю розвитку для усіх країн світу, 

які розпочали перехід від суто економічної моделі 

розвитку до пошуку оптимального балансу між 

економічною, соціальною та екологічною детермі-

нантою [2]. Пріоритетними завданнями діяльності 

аграрних підприємств є зростання ефективності ви-

робництва і якості продукції, забезпечення її конку-

рентоспроможності, захист усіх форм власності, 

нейтралізація чинників дестабілізації економіки, 

здатність до саморозвитку і прогресу. Конкуренто-

спроможність аграрних підприємств є однією з ва-

жливих категорій ринкової економіки і характери-

зує можливість та ефективність адаптації підприєм-

ства до умов конкурентного середовища [5, 8]. Чим 

вища конкурентоспроможність підприємств, тим 

вища ефективність їх господарської діяльності. 

Відтак, актуальності набуває питання підвищення 

конкурентоспроможності аграрних підприємств з 

точки зору економічної детермінанти сталого роз-

витку. Економічна детермінанта сталого розвитку 

сільського господарства представлена формуван-

ням умов для ефективного виробництва конкурен-
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тоспроможної продукції, раціонального викорис-

тання ресурсного потенціалу з врахуванням особ-

ливостей сільськогосподарського виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання сталого розвитку сільського господарства в 

контексті реформування аграрного сектора еконо-

міки України висвітлені в працях П.І. Гайдуцького, 

А.С. Даниленко, С.І. Дем’яненко, Б.М. Данили-

шина, М.А. Хвесика, В.В. Юрчишина тощо. Ваго-

мий внесок у розвиток досліджень стосовно форму-

вання конкурентоспроможності аграрних підпри-

ємств проведено такими відомими вченими як: В. 

Андрійчук, О. Гудзинський, В. Збарський, В. Зінов-

чук, В. Ільїн, С. Кваша, Ю. Лупенко, В. Месель-Ве-

селяк, М. Місюк, Б. Пасхавер, П. Саблук, О. Шуб-

равська, І. Яців та ін.  

Разом з тим, деякі аспекти сталості розвитку 

агарних підприємств вимагають подальшого, більш 

системного опрацювання. Вважаємо, що в сучасних 

умовах необхідно розширити формат бачення цієї 

проблеми з точки зору вивчення впливу економіч-

ної детермінанти сталого розвитку на підвищення 

конкурентоспроможності аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

світовій практиці підтримання конкурентоспромо-

жності означає формування рівних можливостей 

господарювання для різних за розмірами та видами 

сільськогосподарської діяльності виробників. Вод-

ночас заходи аграрної політики спрямовуються на 

підтримку тих виробників, які мають у конкретний 

період менші конкурентні можливості, зумовлені 

обсягами виробництва, видом діяльності, природ-

ними умовами господарювання тощо. Наприклад, 

підвищення конкурентоспроможності маломасшта-

бного сільськогосподарського виробництва до рі-

вня великотоварного здійснюється державою через 

стимулювання процесів консолідації, кооперу-

вання, формування товарних партій, забезпечення 

доступу до вигідних цін тощо. У країнах Європей-

ського Союзу сьогодні функціонує близько 27 млн 

виробників сільськогосподарської продукції, 97% 

яких – індивідуальні (сімейні) господарства. У сіль-

ському господарстві Італії налічується 1,6 млн гос-

подарюючих суб’єктів, Польщі – 1,5 млн, Іспанії – 

989 тис., Греції – 723 тис., Угорщині – 576 тис. На-

даючи вагому підтримку аграрному сектору, країни 

ЄС спрямовують її своїм селянам – власникам сі-

мейних ферм. Ті ж, у свою чергу, використовують 

кошти підтримки значною мірою на облаштування 

своїх господарств і навколишнього (сільського) 

життєвого середовища. 

У вітчизняній аграрній науці та практиці сфо-

рмувалося стереотипне уявлення про те, що підви-

щення конкурентоспроможності можливе лише у 

секторі великотоварного виробництва та у разі на-

рощення його масштабів. При цьому ігнорується ві-

домий факт про обмеження дії ефекту масштабу у 

сільському господарстві, не беруться до уваги за-

грози і ризики для навколишнього середовища, лю-

дей та самого сільського господарства, які створю-

ються за великого зосередження оброблюваних 

площ і утримуваних в одному місці тварин тощо. За 

результатами досліджень експертів асоціації «Ук-

раїнський клуб аграрного бізнесу» протягом 2011-

2019 років кількість агрохолдингів в Україні зросла 

з 75 до 160, тобто на майже в 2 рази, а розмір їх кон-

солідованих земельних банків збільшився на 10,8 

%, поступово зростає частка земельних банків агро-

холдинігв в загальній площі сільськогосподарських 

угідь України, тобто з 14,5 % в 2011 році до 16,0 в 

2019 році [6]. Проте, характерною особливістю го-

сподарювання агрохолдингів є неповний обробіток 

контрольованих земель, що свідчить про накопи-

чення земельних активів з метою подальшого пере-

продажу, а не агровиробництва. Натомість, індиві-

дуальний сектор представлений, в основному, гос-

подарствами населення (понад 9 млн. сільських і 

міських домогосподарств, що мають у користу-

ванні земельні ділянки, у тому числі 4,5 млн. осо-

бистих селянських господарств), яким належить 

55% валового виробництва галузі [7]. 

Сталий розвиток аграрних підприємств немо-

жливий без впровадження та використання іннова-

цій та техніко-технологічних рішень, які сприяють 

підвищенню продуктивності праці, економії різних 

видів ресурсів, скороченню витрат та зниженню со-

бівартості сільськогосподарської продукції, наро-

щуванню обсягів і підвищенню ефективності виро-

бництва, що впливає на залучення інвестицій. Роз-

виток інноваційної діяльності аграрних 

підприємств занепадає внаслідок кризи, що спричи-

нена військовими діями, зменшенням ринків збуту 

продукції, недосконалістю законодавчої бази, недо-

статньості державного стимулювання інноваційної 

діяльності, обмеженості внутрішніх і зовнішніх 

джерел фінансування інновацій та неможливості їх 

швидкої мобілізації, а, особливо, відсутності інно-

вацій та сучасних технологій виробництва і виро-

щування сільськогосподарської продукції. Широке 

застосування новітніх технологій у землеробстві, 

рослинництві, тваринництві спостерігається у про-

відних українських підприємств, а саме: «Агрохо-

лдинг Мрія», Агрохолдинг «Кернел Груп», ПАТ 

«Укрлендфармінг» тощо [1]. Досить активно вико-

ристовуються інновації обробітку ґрунту для підви-

щення родючості та збереження мікроелементів, 

але їх вплив не завжди дає позитивний ефект. Це 

впливає на ступінь забруднення ґрунтових вод та 

відбувається знищення поживних мікроорганізмів, 

що в результаті діє на рослини, тварину і людину. 

Тому дедалі ширше застосовуються прогресивні 

сучасні технології мінімального обробітку ґрунту й 

точного землеробства. Так, технологія обробітку 

ґрунту «Mini-till» передбачає мінімізацію техноло-

гічного впливу на ґрунт під час його обробітку, що 

підвищує економічну ефективність й екологічність 

процесу вирощування сільськогосподарських куль-

тур за рахунок зниження погодно-кліматичного 

впливу, суттєвого зменшення рівня витрат палива, 

добрив, засобів захисту рослин, скорочення вико-

ристання сільськогосподарської техніки, підви-

щення врожайності, покращення стану природного 

середовища (рис. 1.). 
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Рис. 1. Переваги та недоліки використання технології обробітку ґрунту «Mini-till»  

в практиці діяльності аграрних підприємств України [3] 

 

Технічна модернізація сільськогосподарського 

виробництва та забезпечення стабільності, прогно-

зованості і прозорості системи державної підтри-

мки підприємств шляхом запровадження середньо-

строкового бюджетного планування та виділення 

на підтримку виробництва не менше 1 % від обсягу 

валового випуску продукції покращить умови фун-

кціонування сільського господарства на держав-

ному та регіональному рівнях [4]. Технологія обро-

бітку ґрунту «Strip-till» є системою раціонального 

природокористування, за якої відбувається мініма-

льний обробіток ґрунту (рис. 2.). 

  
Рис. 2. Переваги та недоліки використання технології обробітку ґрунту «Strip-till» в практиці діяльно-

сті аграрних підприємств України [3] 
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З метою активізації процесу використання та 

адаптації прогресивних технологій у аграрних під-

приємствах необхідно забезпечити: 

- зміни у інституційно-правовому регулю-

ванні методів ведення сільського господарства; 

- розвиток аграрної науки та інтелектуаль-

ного потенціалу сільського господарства; 

- покращення рівня підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників аграрної галузі; 

- стимулювання державної фінансової підт-

римки сільськогосподарських підприємств, зайня-

тих інноваційною діяльністю; 

- залучення інвестицій щодо впровадження 

науково-технічних досягнень у виробництво; 

- реалізацію відповідних програм і стратегій 

розвитку інноваційної діяльності у сільському гос-

подарстві; 

- підвищення конкурентоспроможності аг-

рарної продукції в контексті сталого розвитку 

тощо. 

Одним із пріоритетних завдань при досягненні 

цілей економічної складової сталого розвитку агра-

рних підприємств є активізація інвестиційного за-

безпечення функціонування аграрної сфери. Осно-

вним джерелом капітальних інвестицій є власні і за-

лучені сільськогосподарськими підприємствами 

ресурси, при цьому слід зазначити, що іноземні ін-

вестори поки що не виявили помітної активності. 

Зростання капітальних інвестиції хоч і є позитив-

ною тенденцією, проте, враховуючи високу частку 

зношеності основних засобів та виробничої інфра-

структури, сільське господарство України потребує 

в десятки разів більше коштів, ніж інвестується на-

разі. Специфіка сучасної інвестиційної діяльності 

аграрних підприємств полягає в зміні механізму її 

реалізації, заміні централізованого розподілу інвес-

тиційних ресурсів ринковими формами інвесту-

вання.  

Висновки. Забезпечення конкурентоспромож-

ності аграрних підприємств полягає у створенні 

умов для зростання загального рівня продуктивно-

сті сектору на засадах сталості, при гармонійному 

поєднанні різних галузей сільського господарства і 

типів господарств (великих, середніх і малих), коли 

кожне з них займає найбільш притаманну йому ри-

нкову нішу. Це поєднання відкриє можливості для 

раціонального використання земельного потенці-

алу, а також створення умов рівного доступу виро-

бників до техніко-технологічних та організаційних 

інновацій, фінансів, ринкової інфраструктури, ви-

гід від експорту продукції. В свою чергу, до основ-

них завдань ефективного інвестиційного розвитку 

належать: обґрунтування нових результативних та 

економічно доцільних підходів, форм і методів 

щодо управління інвестиціями на державному, ре-

гіональному рівнях; вироблення форм взаємовигід-

ного співробітництва адміністрації, інвесторів і під-

приємств з метою створення єдиного організаційно 

економічного механізму управління інвестиціями.  

Усі підприємства особливо тісно пов’язані із 

сільськогосподарськими виробниками, оскільки 

саме сільське господарство задає основні параме-

три діяльності, з одного боку, галузям з виробниц-

тва засобів виробництва, а з іншого – галузям з пе-

реробки сільськогосподарської продукції, а також 

суб’єктам інфраструктури аграрного ринку. Сполу-

чною ланкою між спеціалізованими виробниками 

продовольства та споживачами, призначення якої 

полягає у полегшенні руху продукції від виробника 

до споживача, виступає продовольчий маркетинг.  

Основними принципами організації продово-

льчого маркетингу, використовуваними в управлі-

нській діяльності аграрних підприємств, є: 

- орієнтація на споживача, застосування в 

єдності і взаємозв’язку тактики і стратегії актив-

ного просування до його вимог з цілеспрямованою 

дією на них; 

- системний підхід до вирішення питань, що 

дозволяє піти від відомчого управління і що розгля-

дає всі явища в їх взаємозв’язку і взаємозалежності; 

- спрямованість на довготривалий результат, 

заснований на наукових прогнозних розробках; 

- націленість на досягнення кінцевого ре-

зультату і контроль за реалізацією ухвалених рі-

шень. 

Таким чином, вітчизняна модель аграрного ви-

робництва, сформована упродовж двох останніх де-

сятиліть, дає змогу досягати економічного зрос-

тання, а також забезпечувати вагомі фінансові ре-

зультати певному колу виробників. Водночас 

суспільні блага, в тому числі такі важливі, як еко-

номічна база життєдіяльності сільського населення, 

відтворення селянства та підтримання екологічної 

рівноваги, що повинні створюватися у процесі сіль-

ськогосподарського виробництва, продукуються 

недостатньо, а сімейний тип господарювання, який 

найповніше зорієнтований на створення цих благ, 

не отримує належного розвитку. 

Ефективність інвестиційного процесу в аграр-

них підприємствах залежить передусім від рівня 

розвитку інвестиційної інфраструктури, яка врахо-

вує основні завдання соціальної, економічної та 

екологічної інфраструктури. Функціонування інве-

стиційної інфраструктури спрямоване на створення 

умов для вкладень витратного характеру, які здійс-

нюються на обумовлений термін й сприяють збіль-

шенню надходжень до місцевих бюджетів, підви-

щенню конкурентоспроможності економіки, залу-

ченню і збереженню висококваліфікованого 

персоналу, отриманню економічного доходу, дося-

гненню соціального ефекту з метою підвищення со-

ціально-економічного розвитку регіону.  
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Abstract 

The authors analyzed the results of treatment of 32 patients with aseptic normotrophic tibial nonunion. The 

results are estimated as good. The volume of the treatment complex and the possible forecast of the results obtained 

were estimated using the Non-Union Scoring System — NUSS. On the parameters of this scale, predictors were 

chosen, which testify to the advantages of the method of external fixation of fragments by ring fixator. The results 

were estimated using the anatomical and functional scales of Luboszyce — Mattis — Schwarzberg and Karlstrom 

— Olerud. Taking into account the characteristics of the great bulk of victims who need (according to NUSS) in 

all cases specialized treatment methods, complex specialized medical care that did not guarantee positive results, 

the result should be considered as excellent.  

Keywords: non-unions of the tibia, complex treatment, evaluation scales. 

 

Introduction. The problem of septic non-unions 

of the tibia has medical and social aspects. There are no 

generally accepted treatment protocols. Septic non-

unions is a heterogeneous pathology that requires 

individual intervention in each clinical case. The 

uncertainty of approaches and the high level of 

unsatisfactory treatment results, the working age of the 

victims determine the medical and social relevance of 

the problem of septic non-unions of the tibia. The 

systematization of views, the study of violations in the 

affected segment and the body of the victims and the 

formulation of individual therapeutic complexes of 

treatment based on the obtained results are a 

perspective way for results improvement. The existing 

valuation systems usage and creation of the new ones 

is the basis for generalizing of views for solving the 

problem and evaluation of the results given by different 

authors. 

Objective. Improvement of the comlex treatment 

results for septic non-unions of the tibia after fractures 

based on the introduction of individual surgical and 

conservative treatment methods with existing and 

proposed scales usage. 

Tasks. Studying the safety and efficacy of the 

proposed complex treatment methods for the patients 

with bone non-unions of the shin after fractures. 

Estimate the informativeness of the assessment 

scales. 

Suggest a scoring scale when choosing a 

reconstructive volume of surgical treatment with septic 

non-unions of the shin. 

Evaluate the effectiveness of the proposed 

principles. 

Materials and methods. Under supervision were 

32 victims with septic bone non-unions of the shin. 

Men of working age prevailing - 18 (75%). In 16 (50%) 

cases, bone resorption disorders developed after high-

energy fractures. The observation time after the injury 

was from 3 to 9 months. 

There is an estimated Non-Union Scoring System 

(NUSS) offered by Calori G.M. et al., 2007, which 

systematizes predictors depending on their 

significance. It is most recognized and widely used by 

researchers at present. 

On the one hand, it provides an opportunity to 

assess the causes leading to the development of non-

union, and on the other hand characterizes the prospects 

and the amount of surgical intervention required. As the 

number of points increases, the requirements for the 

reconstruction complex of the limb in each clinical case 

increase, and even with the number of points more than 

75, there are even recommendations for studying the 

issue of amputation, because the likelihood of 

restoration of limb as an organ is highly questionable 

[1, 9, 10, 15]. This is also the case for assessing the 

availability of indications for the selection of extrafocal 

osteosynthesis (lesser traumatism) as a method of 

fixing fragments in a complex treatment, but the 

authors do not give specific instructions. 
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Table 1 

Non-Union Scoring System. 

Category Characteristics of the category 
Score 

 

Max. 

Score 

Quality of the bone 

Good 

Moderate (e.g. mildly osteoporotic) 

Poor (e.g. severe porosis or bone loss) 

Very poor (Necrotic, appears avascular or septic) 

0 

1 

2 

3 

 

 

3 

Primary injury – open or closed 

fracture 

Closed 

Open 1º grade 

Open 2–3º A grade 

Open 3º B–C grade 

0 

1 

3 

5 

 

 

5 

Number of previous interventions 

on this bone to procure healing 

None 

<2 

>2<4 

> 4 

1 

2 

3 

4 

 

 

4 

Invasiveness of previous 

interventions 

Minimally-invasive: Closed surgery (screws, k wires, ...) 

Internal intra-medullary (nailing) 

Internal extra-medullary 

Any osteosynthesis which includes bone grafting 

0 

1 

2 

3 

 

 

3 

Adequacy of primary surgery 
Inadequate stability 

Adequate stability 

0 

1 

 

1 

Weber & Cech group 

Hypertrophic 

Oligotrophic 

Atrophic 

1 

3 

5 

 

5 

Bone alignment 
Non-anatomic alignment 

Anatomic alignment 

0 

1 
1 

Bone defect – Gap 

0,5-1 сm 

1-3 сm 

> 3 сm 

2 

3 

5 

 

5 

Soft tissues Status 

Intact 

Previous uneventful surgery, minor scarring 

Previous treatment of soft tissue defect (e.g. skin loss, local flap 

cover, multiple incisions, compartment syndrome, old sinuses) 

Previous complex treatment of soft tissue defect (e.g. free flap) 

Poor vascularity: absence of distal pulses, poor capillary refill, 

venous insufficiency 

Presence of actual skin lesion/defect (e.g. ulcer, sinus, exposed 

bone or plate) 

0 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ASA Grade 
1 or 2 

3 or 4 

0 

1 

 

1 

Blood tests: FBC, ESR, CRP 

FBC: WCC> 12 

ESR> 20 

CRP> 20 

1 

1 

1 

 

3 

Clinical infection status 

Clean 

Previously infected or suspicion of infection 

Septic 

0 

1 

4 

 

4 

Drugs 
Steroids 

NSAIDs 

1 

1 
2 

Smoking status 
No 

Yes 

0 

5 
5 

Diabetes 

No 

Yes – well controlled (HbA1c < 10) 

Yes – poorly controlled (HbA1c >10) 

0 

1 

2 

2 
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Non-Union Scoring System combines a score 

assessment as anatomical changes in the non-union 

zone, as well as the most important indicators of 

homeostasis, concomitant pathology, bad habits and 

other burdensome factors. Each of these features eval-

uated by authors in scores. Then the result is doubled. 

The risk of developing complications and requirements 

for the volume of reconstructive treatment are increas-

ing with rising of points, probability of obtaining good 

results decreases. 

The authors of the scale consider that the total 

number of points from 0 to 25 slightly affects on the 

choice of treatment methods, patients in this group 

should respond well to standard treatment methods. In 

case of evaluation from 26 to 50 points increasing need 

in more specialized kinds of treatment [4, 9, 18]. Pa-

tients, who obtaned results from 51 to 75 points, require 

providing complex of specialized kinds of medical 

care, probability of obtaining good results are insigni-

facant. 

Factors what impact on the choice of the interven-

tion character of the traumatic osteomyelitis treatment 

are shown in Table 2 [6]. 

Table 2 

Table of the dependency of the resection volume and bone plastic methods. 

The level of bone tissue 

injury with inflammatory 

process 

The level of reparative 

regeneration expression in 

bone tissue 

Bone resection 

volume 

Method of bone plastics. 

˂ 1/3 of diameter Non-union Adaptational 

resection 

˂ 4 cm length defect – fragments reposi-

tion, monolocal transosseous osteosynthe-

sis (TO), ≥ 4 cm – bilocal TO 

˂ 1/3 of diameter Fragments union Injuried part 

resection 

Without plastic 

≥ 1/3 ≤ 1/2 of diameter Fragments union Injuried part 

resection 

Without plastic or plastic on the secon 

stage 

≥ 1/3 до ≤ 1/2 of diametr Non-union Injuried part 

resection 

˂ 4 cm length defect – fragments reposi-

tion, monolocal transosseous osteosynthe-

sis (TO), ≥ 4 cm – bilocal TO 

> 1/2 of diametr Non-union Adaptational 

resection 

˂ 4 cm length defect – fragments reposi-

tion, monolocal transosseous osteosynthe-

sis (TO), ≥ 4 cm – bilocal TO 

 

This approach, although schematically, 

contributes to the tactics objectification, but does not 

solve totally all existing issues and options of 

interventions. Therefore, we propose a grading scale of 

septic non-unions, what clearly defines correlation of 

predictors and modes of extrafocal transosseous 

osteosynthesis with ring fixators– ETO RF(Table 3). 

Table 3 

The scale of the choice of types of extrafocal osteosynthesis of septic nonunion in choosing of extrafocal fixation 

modes with ring fixators of the tibia after fractures. 

The character of violation of 

reparative regeneration of the bone 

tissue 

Bone resection 

volume 

The size of the 

actual defect 

ETO RF mode 

Non-unions atrophic or normotrophic Adaptational 

resection 

˂ 4 сm fragments reposition, monolocal TO 

Non-unions atrophic or normotrophic Adaptational 

resection 

>4 сm Bilocal TO 

Hypertrophic non-unions Injuried part 

resection 

 Monolocal TO with the possibility of 

metered correction of angular displace-

ments 

 

The character of the bone tissue reparative regen-

eration (atrophic, normotrophic or hypertrophic non-

unions) in combination with the actual defect size de-

termines the ETO RF mode. Thus, atrophic and normo-

trophic non-unions with the size of the actual defect ˂ 

4 cm require monolocal mode, and with the defect > 4 

cm – bilocal TO. Hypertrophic non-unions require us-

age of monolocal TO with the possibility of metered 

correction of angular displacements (Fig. 1). 
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А Б В 

Fig.1. Types of modes of ETO RF for septical non-unions of the tibia after fractures: 

A - monolocal, B - bilocal, B - monolocal with possibility of metered correction of angular displacements. 

 

Fixation of non-unions of the tibia was performed 

with needle-rod apparatus. The presence of the active 

septic process is an absolute indication for their 

application. 

We consider in necessary conducting adequate 

conservative therapy. It was carried out from the 

position of understanding the process as a variant of the 

syndrome of systemic inflammatory response; 

according to changes in the limb and the body of the 

victim. The perioperative multimodal anesthesia was 

carried out by spinal or epidural anesthesia (Markain); 

used Dexalgin, Infulhan in the preoperative and 

postoperative period. Pentoxifylline and a solution of 

hydroethylic acids (Refortan) was administered 

intravenously for the purpose of endothelioprotection. 

Cibor - low molecular weight heparin with possibility 

of postoperative start and tranexamic acid were used. 

Ca+2 and vitamin D3 drugs were prescribed (СаD3 

Nikomed). 

Patients received magnetic therapy and Pyler 

therapy in the early period, after demounting of the ap-

paratus - phonophoresis with lioton and fastum-gel on 

the joints, pneumomassage. Kinesitherapy and early 

functional load were obligatory. 

The evaluation of the treatment outcomes for 

patients with tibial non-unions after fractures is quite 

complicated [13, 14, 18]. The assessment of individual 

anatomical and functional indicators is very 

cumbersome; different authors choose different 

indicators and their interpretations. Therefore, 

comparing the results obtained is extremely difficult. 

The main principle that determines the effectiveness of 

treatment are the assessment scales of functional 

evaluation, which determine the clear functional and 

anatomical parameters assessed in points. The most 

common systems in Europe and America are the 

Modified Functional Evaluation System by Karlstrom-

Olerud [9, 10, 19, 20]. 

Tables 4 

Modified system of functional evaluation of Karlstrom-Olerud 

Characteristics of the category 3 points 2 points 1 points 

Pain No Light Severe 

Difficulty in walking No Moderate Sever limp 

Difficulty in stairs No Supported Unable 

Difficulty in previous sport No Some sport Unable 

Limitation at work No Moderate Unable 

Status of skin Normal Various colors Ukcer/fistula 

Deformity No <7° > 7 ° 

Muscle atrophy <1 сm 1-2 cm > 2 сm 

Shortening <1 сm 1-2 cm > 2 сm 

Loss of motion at knee joint <10° 10-20° >20° 

Loss of subtalar motion <10° 10-20° >20° 

 

The number of points within the scale ranges from 

21 to 33, where 21-23 points means negative 

(unsatisfactory) results; 24-26 points moderate 

functional failure; 27-29 points is satisfactory and 30-

32 points is a good functional status, while 33 points 

indicate an excellent functional status. After records 

were observed, the research covered function describ-

ing methods and statistical processing. 
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Widely used by many authors Luboshitsa - Mattis 

– Schwarzberg scale in Shevtsov modification [1, 4, 5, 

6]. 

This system allows taking in consideration 

anatomical and functional results of thepatients rehabil-

itation, signs of anatomical and functional 

consequences of fractures and recovery level of work 

capacity for trauma paients (Table 5). 

Table 5 

The Lyuboshitsa-Mattis-Schwartzberg scale of determination of anatomical and functional results of treatment 

for patients with non-unions after shin fractures. 

Characteristics of the 

category 
Numerical expression of the indicator (in points) 

Amplitude of movements Complete Light limitation Highly limited 

Shortening of the segment Absent ≤ 2 cm > 2 сm 

Deformation Absent ≤ 10° > 10° 

Radiological signs Union Slow union Non-union 

Atrophy Absent ≤ 2 сm > 2 сm 

Vascular disorders Absent Hypostatic edema 
Permanent edema and other 

disorders 

Neurological disorders Absent Nerves paresis Nerves paralysis 

Pus complications Absent soft tissues Osteomyelitis 

Work disability Recovered 
Changing the profession 

and disability III gr. 
Working capacity loss, II or I gr. 

 

The similarities of these two scales after compar-

ing are striking, in many parameters (angles of dis-

placement, shortening, etc.) are complete coincided. 

None of the scales does not contain complicated re-

search datas that can be performed only by the special-

ized institution. But there are some differences. The 

Karlstrom-Olerud scale contains more questions what 

characterize the functional condition, especially in 

adaptive social – adjusting actions performance. The 

scale is less on the number of questions. 

Luboshitsa - Mattis – Schwarzberg scale in Shev-

tsov modification had more questions what 

anatomically described results of treatment. The 

dynamics of performance was an informative category, 

but required a long-term observation (the disability 

group can be established after 4 months for a period of 

1 year). 

We believe that the evaluation of the treatment re-

sults of the septic non-unions of the tibial bone should 

be standardized and take in consideration the 

prognostic possibility of obtaining positive results (by 

the Non-Union Scoring System). 

The proposed approach allowed concretize 

achieved results and compare results of different 

authors and different treatment methods. 

Obtained results. Discussion. 

The amount of predictors in points, in excess of 

the critical level (≥ 10 points), indicates a situation 

when the proposed fixators has an indisputable 

advantage over other submergeble methods (Table 6). 

Table 6. 

Patients’ distribution with prognostic possibilities for obtaining positive results; with volume and complexity of 

necessary surgical care. 

Characteristics of the 

category 

Number of 

patients Abs. /% 

Amount of treatment methods. Expected result. 

Score from 26 to 50 8(25) Specialized treatment methods - with high probability of expected 

positive result 

Scores 

from 51 to 75 

20(62,5) Complicated complex of specialized medical care with possibility of ob-

taining positive results 

Score > 75 4(12,5) Complicated complex of specialized medical care with low possibility of 

obtaining positive results he possibility of amputations is considered. 

 

The number of points from 0 to 25 is considered a 

variant with a high probability of obtaining a positive 

result. In all cases, patients in this group should respond 

well to standard treatment methods. Points from 26 to 

50, are increasing need for more specialized sorts of 

treatment [12, 15, 18]. Patients who obtained 51 to 75 

points require providing of complicated complex of 

specialized medical care. 

Comparison of the received backgrounds allowed 

evaluate the informativeness and similarity of each 

scale (Table 7). 
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Table 7. 

Comparison of the results with different scales. 

Characteristics of the category Lubositz Scale - Mettissa - Schwarzberg Scale Karlstrom-Olerud score 

negative (unsatisfactory) results 1 1 

Satisfactory results 12 10 

Good result 16 16 

Excellent 3 5 

Overal 32 32 

 

The analysis of the results of the evaluation 

systems showed a coincidence. Statistically significant 

differences were not detected. Thus, a combination of 

scales gave very similar results; each of them can be 

applied. The results can be matched. 

Evaluating the treatment results of those victimes 

who has tibia non-unions, should be considered as good 

(poor, unsatisfactory results were only 3.1%, 

satisfactory - 37.5% and 31.3%). Good results were 

recognized in 50% of cases, and excellent - in 9,4% and 

15,6%. The assessment also took in consideration the 

structure of non-unions with NUSS scale. The 

distribution of patients with total score evaluation of the 

NUSS showed a very complex contingent of victims 

with a low probability of obtaining good results. 

Patients who require in standard treatment methods did 

not have a high probability of receiving positive results; 

8 (25%) required specialized treatment with a high 

probability of achieving positive results. In 20 cases 

(62.5%) there was a need in complicated complex of 

specialized medical care with possibility obtaining 

positive outcomes. 4 observations (2.5%) indicated that 

even complicated complex of specialized medical care 

did not guarantee positive results; the possibility of 

amputations was considered. 

Thus, the results of the treatment of 32 patients 

with tibia non-unions should be considered as good. 

The complications caused by the proposed comlex 

treatment were not observed. The volume of medical 

complexes of treatment and the possible forecast of the 

obtained results were carried out using predictors of the 

NUSS scoring scale. According to the same indicators, 

fixation methods with RT EFD (ring type external fix-

aton device) were also selected. Obtained results were 

determined using the estimated anatomical and 

functional Luboshice - Mattis - Schwarzberg and 

Karlstrom-Olerud scales. Unsuccessful results were 

only 3.1% (1 observation); good and excellent - 65,6% 

(21 patients). A good result should be considered taking 

in consideration characteristics of the general quantity 

of victims who need (according to the NUSS) in all 

cases of specialized treatment methods, Complicated 

complex of specialized medical care with possible 

positive results; and in 4 cases - even the usage of com-

plicated complexes of specialized medical care did not 

guarantee positive results. Considered the possibility 

and carriage of amputations. 

Assessment scales usage standardized evaluation 

of the results, made comparisone of the effectiveness of 

different treatment methods possible. The comparison 

of Luboshice-Mattis-Schwartzberg-Karlstrom-Olerud 

assessment scales indicators proved their similarity, the 

lack of meaningful differences in the assessment. This 

indicates the possibility of treatment results comparing 

performed on different scales. 

Conclusions 

1. The existing scores of non-unions “Non-Union 

Scoring System” is an effective tool for clarifying the 

volume of medical treatment. 

2. The analysis of the proposed indicators has 

objectified the choice of fixation methods with RT EFD 

in patients with septic tibial non-unions after fractures. 

3.Obtained results were evaluated with 

Luboshice-Mattis-Schwartzberg and Karlstrom-Olerud 

scales as good (based on NUSS). 

4. Comparison of indicators of Luboshice - Mattis 

- Schwarzberg and Karlstrom-Olerud assesment scales 

proved their similarity, absence of significant 

differences in the assessment; possibility of comparing 

results of these scales. 
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Аннотация 
Рассмотрены виды первичного остеосинтеза и оценена их значимость как причины развития несра-

щения у 76 пациентов с асептическим несращением костей голени. Сформулированы принципы примене-

ния разных видов фиксации в различных клинических ситуациях, принципы профилактики несращения 

костей голени. Первичный остеосинтез переломов большеберцовой кости - очень важный, но не единст-

венный фактор, определяющий развитие несращения. 

Анализ результатов комплексного лечения переломов большеберцовой кости показал, что сущест-

вуют возможности для улучшения результатов и снижения процента несращений. 

При высокоэнергетических и особенно открытых поражениях методом выбора может быть примене-

ние фиксации кольцевыми фиксаторами спице-стержневого типа в качестве основного и конечного ме-

тода. 

Abstract 

Types of primary osteosynthesis are considered and their significance as the reasons of development of non-

union at 76 patients with aseptic nonunion of shin bones is estimated. The principles of application of different 

types of fixation in different clinical situations, principles of prevention of nonunion of shin bones are formulated. 

Primary osteosynthesis of tibial fractures is a very important, but not the only factor that determines the develop-

ment of nonunion. 

Analysis of the results of comprehensive treatment for tibial fractures showed that there are opportunities to 

improve the results and reduce the percentage of nonunions. 
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At high-energy, and especially open defeats, the method of choice could be application of fixing by ring 

clamps of a needle-rod type as primary and final method. 

Ключевые слова: переломы голени, первичный остеосинтез, несращение. 

Keywords: tibial fractures, primary osteosynthesis, nonunion. 

 

Актуальность. Несращение костей голени по-

сле переломов встречается довольно часто [1,2,3] и 

является проблемой, которая решается достаточно 

сложно. Существует много различных способов 

фиксации отломков. Разнообразие применения обу-

словлено многими клиническими особенностями. 

Не существует универсального варианта фиксации; 

каждый из них имеет как положительные, так и 

отрицательные свойства. Кроме того, существую-

щие клинические ситуации, которые детермини-

руют выбор, могут меняться. На разных этапах ле-

чения переломов появляются условия, которые тре-

буют применения другого, отличного от 

первичного избранное, способа фиксации [4, 5, 6]. 

Все это делает оптимальным проводить так 

называемый сменный остеосинтез, который соо-

тветствует новым требованиям. Но четких указа-

ний к применению каждого из видов фиксации во 

всех условиях не существует. 

Цель работі. Рассмотреть виды работ остеоси-

нтеза и оценить их значимость как причины разви-

тия несращение; выявить оптимальные варианты. 

Материалы и методы. Под нашим наблюде-

нием находилось 76 больных с асептическими 

несращениями костей голени. Мужчины преобла-

дали - их было 72 (85,7%), трудоспособного возра-

ста - 62 (73,8%); женщин было 12 (14,3%). Распре-

деление пострадавших по возрасту представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение пострадавших с асептическими несращениями большеберцовой кости по возрасту 

Возраст пострадавших, годы Количество 

 Абс. % 

18 – 24 26 34,2 

25 – 45 24 31,6 

45 – 65 18 23,7 

>65 8 10,5 

Всего 76 100% 

 

Виды первичной фиксации переломов приведены в таблице 2.  

Таблицяа 2 

Виды первичной фиксации переломов у больных с асептическими невращения большеберцовой кости. 

Категория – вид предшествующей предварительной фиксации 
Количество наблюде-

ний 

 Абс. % 

Внеочаговый остеосинтещ стержневыми аппаратами 26 34,2 

Блокирующий интрамедулярный остеосинтез  8 10,5 

Накостный блокирующий пластиною 6 7,9 

Внеочаговый с последующим применением блокирующего интрамедулярного 

остеосинтеза  
14 18,5 

Внеочаговый с последующим применением блокирующего накостного остео-

синтеза 
22 28,9 

Всего 76 100% 

 

Чаще других в виде первичной фиксации при 

переломах использовался внеочаговый остеосинтез 

у 26 пострадавших (34,2%); накостный блокирую-

щей пластиной был применен в 6 случаях (7,9%); 

блокирующий интрамедуллярный остеосинтез - у 8 

(10,5%) больных. Внеочаговый с последующим 

применением блокирующего интрамедуллярного 

остеосинтеза - 14 больных, что составило 18,5%; 

внеочаговый с последующим применением накост-

ной блокирующей пластиной - 22 случаев (28,9%). 

Рассматривая структуру видов предшествую-

щего остеосинтеза в случаях развития асептиче-

ского несращение, мы пришли к следующим выво-

дам. 

Чаще всего в виде первичной фиксации встре-

чался внеочаговый остеосинтез стержневыми аппа-

ратами (26 - 34,2%). Обусловлено это было тем, что 

он применялся в случаях высокоэнергетических по-

вреждений. Планово этот вид остеосинтеза рассма-

тривался как временный, с плановым осуществле-

нием вторичной фиксации заглиблюванимы конс-

трукциями. При нарушении принципа 

использования его только как этапного первичного 

свойства этого вида остеосинтеза (недостаточная 

жесткость фиксации при малой травматичности) 

без перехода на вторичные способы фиксации от-

ломков с обеспечением оптимальных условий для 

сращения, что и обусловливало такой высокий про-

цент первичного остеосинтеза среди несращений 

большеберцовой кости.  

Таким образом, применение внеочагового фи-

ксации стержневыми аппаратами в виде единого 

(первичного и финального) средства не является 

оптимальным вариантом и составляет в группе 
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несращений большеберцовой кости большой про-

цент. 

Вторым по частоте наблюдения является про-

ведение внеочагового остеосинтеза стержневыми 

аппаратами с последующим применением накост-

ной блокирующей пластины (14 - 28,9%). Осу-

ществление такого планово переменного остеосин-

теза проводилось в условиях предыдущего значите-

льного травмирования всех тканей голени при 

переломе (чем и обусловлено предварительное при-

менение фиксации стержневым аппаратом). При 

хороших фиксирующих характеристиках накост-

ного остеосинтеза блокирующими пластинами осу-

ществления его требует выделения обломков на 

достаточно большом протяжении, в том числе и в 

зоне перелома. Это потенциально опасно, так как 

вмешательства проводилось в уже скомпрометиро-

ванной зоне и могло привести к ухудшению кро-

воснабжения зоны поражения, плохо влияло на ре-

генеративные процессы, результатом чего и являе-

тся развитие несращения. Такой вариант переменно 

планируемого остеосинтеза (первичный - стерж-

невые аппараты и переменный - блокированы пла-

стины) достаточно в высоком проценте приводил к 

развитию несращение. 

Внеочаговый остеосинтез с последующим 

применением блокирующего интрамедуллярного 

остеосинтеза наблюдался лишь в 14 случаях несра-

щение, что составило лишь 18,5%. Обусловлено 

это, по нашему мнению, было тем, что даже прове-

дение блокирующего интрамедуллярного остеоси-

нтеза у пострадавших с высокоэнергетическими пе-

реломами голени наиболее оптимальным вариан-

том после предыдущего применения стержневых 

аппаратов. Хотя этот способ фиксации мало трав-

матический, обеспечивал жесткую фиксацию обло-

мков, не предусматривал скелетирование облом-

ков, но в в случаях тяжелых поражений все же ос-

ложнялся развитием несращение. Техническими 

ошибки при его проведении были обнаружены в 4 

случаях. 

Блокучий интрамедуллярный остеосинтез и 

накостный блокирующей пластиной как первич-

ный и окончательный остеосинтеза составили не-

значительную часть наблюдений развития несра-

щений - соответственно 8 наблюдения (10,5%) и 6 

(7,9%). 

Таблица 3 

Механические причины несращение костей голени при проведении ситуационно-переменного остеосин-

теза. 

Асептическая несостоятельность фиксации - потеря стабильности системы обломок-фиксатор-кость 

Резорбция костной ткани в 

зоне контакта с имплантом 

(системный или местный осте-

опороз, нарушение техноло-

гии) 

Усталостное разрушение кон-

струкции (дефект фиксатора, 

нарушение техноллогии остео-

синтеза, нарушение режима 

нагрузки) 

Дефект 

костной 

ткани 

Несращение – нару-

шение сроков наступ-

ления консолидации 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

12 15,8 12 15,8 24 31,6 28 36,8 

Всего Абс. % 

76 100 

 

Асептическая несостоятельность фиксации 

(потеря стабильности системы отломок-фиксатор-

кость) была вызвана следующими причинами. В 24 

случаях (31,6%) имел место дефект костной ткани. 

В 15,8% (по 12 наблюдений) наблюдались по следу-

ющим причинам: резорбция костной ткани в зоне 

контакта с имплантатом (системный или местный 

остеопороз, нарушение технологии первичного 

остеосинтеза) и усталостное разрушение конструк-

ции (дефект фиксатора, нарушение технологии 

остеосинтеза, нарушение режима нагрузок). Во 

многих случаях (28 наблюдений - 36,8%) выявить 

четких причин отсутствия костной мозоли в ожида-

нии сроки было невозможно. 

Обсуждение полученный результатов.  

По видам первичной фиксации (рис. 1) при пе-

реломах внеочаговый остеосинтез при асептиче-

ских несрастаниях занимал ведущую позицию - он 

был выполнен в 26 пострадавших (34,2%); накост-

ный блокирующей пластиной или блокучий интра-

медуллярный остеосинтез после первичного вне-

очагового - в 42 (50,0%), накостный блокирующей 

пластиной - 14 (18,5%) и блокирующий интрамеду-

ллярные остеосинтез - 8 (10,5%). 
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Рис. 1. Структура первичной фиксации переломов костей голени у больных с несращениями. 

 

Высокий уровень первичного внеочагового 

остеосинтеза в группе больных с септическими 

несращениями свидетельствовал о тяжести пораже-

ний, по которым данная такая первичная фиксация 

является приоритетной. Но даже она совершенно не 

гарантировала профилактику гнойных поражений и 

нарушения регенерации костной ткани по типу 

несращение, что в дальнейшем потребовало ком-

плексного лечения незавершенной регенерации пе-

релома - несращений - большеберцовой кости. По 

содержанию этот вид остеосинтеза имел в виду пла-

новый переход к более стабильному вида фик-

сации. Отказ от этой стратегии и окончательное ис-

пользования стержневых аппаратов приводило к 

развитию несращение. 

Высокий удельный вес наблюдений, когда пе-

рвичный внеочаговый остеосинтез менялся на на-

костный или блокирующий интрамедуллярный (42 

- 50,0%) свидетельствует о существующем высо-

ком риске развития несращений. Это было обусло-

влено рядом причин. С одной стороны, это были 

высокоэнергетические переломы с выраженными 

нарушениями мягких тканей. С другой - локали-

зация перелома в нижней трети голени (24 случая) 

делала проблемным проведения стабильного осте-

осинтеза (малое «плечо»). Наличие значительного 

дефекта костной ткани (24 наблюдения - 31,6%) по-

требовало проведения костной пластики дефекта. 

Выжидательная тактика была мало перспективной. 

Анализ результатов проведенного лечения при 

переломах костей голени свидетельствовал о суще-

ствующих возможностях улучшения результатов и 

уменьшения процента несращений. 

При высокоэнергетических, а тем более отк-

рытых поражениях, методом выбора могло быть 

применение фиксации кольцевыми фиксаторами 

(КФ) спице-стержневого типа как первичного и за-

ключительного метода. В случаях локализации пе-

релома в нижней трети, наличия остеопороза фик-

сация КФ была бы более приемлемой. 

Профилактика нарушений кровоснабжения 

должна решаться применением мультимодального 

периоперационного обезболивания (спинно-мозго-

вая или перидуральна в комбинации с декскетапро-

феном Дексалгин) с целью снятия спазма сосудов; 

улучшение реологических свойств крови и профи-

лактики микротромбозов (Цибор в профилактиче-

ских дозах 2500 ЕД) в течение 2 недель коррекции 

нарушений обмена растворами аминокислот и глю-

козы с витаминами С и группы В, препаратов Са с 

витамином Д3. 

Таким образом, первичный остеосинтез пере-

ломов костей голени является очень важным, но не 

единственным фактором, который детерминирует 

развитие несращение. 

Внеочаговый остеосинтез стержневыми аппа-

ратами как первичный и заключительный остеоси-

нтез в 34,2% в структуре несращений костей голени 

свидетельствует как о тяжести поражения, так и о 

несостоятельности создать достаточно жесткую 

фиксацию отломков. Использование его на перво-

начальном этапе было рациональным, но в дальней-

шем должен осуществляться переход на более жес-

ткие методы фиксации. Наиболее целесообразным 

был переход на блокирующий интрамедуллярный 

остеосинтез (18,5%), который был более целесооб-

разен, чем переход к накостный блокирующей пла-

стиной, занимавший 28,9% среди несращений. 

Блокирующий интрамедуллярный остеосинтез 

усложнялся несращениями в 10,5% случаев, накос-

тный блокирующей пластиной - в 7,9%. Следует от-

метить, что эти виды фиксации осуществлялись в 

случаях хорошего состояния мягких тканей голени. 

Но при дальнейшем тщательном анализе при-

чин несращение большое значение имели такие фа-

кторы, как степень поражения всех тканей, меха-

низм травмы, локализация, нарушение кровообра-

щения, соблюдение технологии проведения 

остеосинтеза. В каждом конкретном случае нужно 

их всех систематизировать и учитывать при прове-

дении комплексного лечения перелома. 

Методом выбора первичной фиксации перело-

мов голени следует рассматривать применение ко-

льцевых фиксаторов спице-стержневого. 
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Выводы. 

1. Основными критериями выбора вида перви-

чной фиксации при переломах голени механизм по-

ражения (высоко- и низко энергетические пере-

ломы), характеристика перелома (локализация и 

степень разрушения мягких тканей и важных стру-

ктур), индивидуальные особенности. 

2. При высокоэнергетических переломах опти-

мальным осуществлением является планово пере-

менный остеосинтез (первичная фиксация стерж-

невыми аппаратами с переходом на фиксацию 

блокирующими стержнями или пластинами). Испо-

льзование стержневых аппаратов как первичного и 

заключительного остеосинтеза ведет к развитию 

несращение в 34,2% в структуре несращений кос-

тей голени. 

3. При низко энергетических поражениях и хо-

рошем состоянии покровных тканей хорошим ва-

риантом является проведение блокирующего инт-

рамедуллярного остеосинтеза; менее целесообра-

зно проводить синтез блокирующими пластинами. 

4. Следует рассматривать как метод выбора 

применения кольцевых фиксаторов спице-стержне-

вого типа при первичной фиксации переломов го-

лени. 

 

Список литературы 

1. Diagnosis and management of long-bone non-

unions: a nationwide survey/Özkan S., Nolte P.A., van 

den Bekerom M.P., Bloemers F.W // Eur J Trauma 

Emerg Surg. - 2018 – № 15. – Р9-12 . DOI: 

10.1007/s00068-018-0905-z 

2. Epidemiology of open tibia fractures in a 

population-based database: update on current risk 

factors and clinical implications/Weber C. D., 

Hildebrand F., Kobbe Ph., Lefering R., Sellei R. 

M.,Pape H.-Ch.//Eur J Trauma Emerg Surg- 2018. Р.1 

– 9. doi.org/10.1007/s00068-018-0916-9 

3. Results of a systematic approach to exchange 

nailing for the treatment of aseptic tibial non-

unions/Swanson E.A., Garrard E.C,. O’Connor D.P., 

Brinker M.R. J //Orthop Trauma – 2015 -№29: - V.7- 

Р.407– 411. 

4. Treatment (LiFT): a doubleblind randomised 

control trial protocol./ Balasuberamaniam P, Milner K, 

Milner K., Kunz M. Lithium for Fracture// BMJ Open. 

– 2020. – v.10/ - pp.031545 – 12. 

doi:10.1136/bmjopen-2019-031545  

5. Rodriguez-Collazo, E. Practical Management 

of the Orthofix Truelok External Circular Fixator in 

Deformity Correction and Lower Limb Salvage.// 

International Journal of Orthoplastic Surgery. 2019; 

2(2), pp. 55–61. DOI: https://doi.org/10.29337/ijops.38 

6. Treatment of open tibial diaphyseal fractures 

by external fixation combined with limited internal 

fixation versus simple external fixation: a retrospective 

cohort study/ Zi-Chen Hao, Yan Xia, De-Meng Xia, 

Yun-Tong Zhang and Shuo-Gui Xu //BMC 

Musculoskelet Disord. – 2019. – v.20. – pp. 311 - 320. 

https://doi.org/10.1186/s12891-019-2679-9 

  

https://doi.org/10.29337/ijops.38
https://doi.org/10.1186/s12891-019-2679-9


Slovak international scientific journal # 44, (2020) 49 

PHYSIOLOGY OF ANIMALS 
 

THE EFFECT OF FEEDING BVMD «ENERVIK» ON THE BODY OF SILVER CARP AND CARP. 

 

Biliavtseva V. 

Candidate of Agricultural Sciences 

Vinnytsya national agrarian University, Vinnytsya 

 

Abstract 
Experiments conducted on two groups of fish (silver carp and carp) age of two years, which in principle 

analogues were divided into two control and two experimental groups of 10 individuals each. Fish kept in special 

trays under conditions of continuous closed system of water circulation. Fishes of control groups within 30 days 

were fed with granulated feed. Individual research groups were fed with a similar feed additives drug "Enervik" 

in calculating the amount of 2,500 IU of vitamin A, 3333 IU of vitamin D3, vitamin E 1,7 mg and 5 mg / kg of 

potassium iodide, 40 mg / kg zinc sulphate and 0 3 mg / kg sodium selenite per kg of feed. 

The stimulating effect of fat-soluble vitamins and trace elements selenium, zinc and iodine in the composition 

of feed additives to the activity of cellular and humoral body's natural resistance silver carp and carp has beenes-

tablished. In particular, the fish of both experimental groups compared to the control found higher (p < 0,05- 0,01) 

phagocytic and bactericidal activity of blood, and the carp - lizocym activity of serum. It should be noted that the 

effect of the studied additives was more pronounced in the silver carp than carp. 

Keywords: vitamins, Carp, bactericidal activity, fat-soluble, iodine, zinc, selenium, indicators of natural im-

munity. 

 

Actuality of theme. 

One of the most pressing scientific and practical 

problems of modern pond fish farming is to increase the 

resistance of fish to diseases and negative man-made 

environmental factors. Therefore, in the case of breed-

ing new breeds and species of fish, much attention is 

paid to the study of their natural resistance. 

Analysis of recent research and publications. 

In fish, as in mammals, immune system encom-

passes a set of protective mechanisms against infec-

tious agents and controls antigenic homeostasis [1]. 

Resistance of pond fish, in particular carp, largely 

depends on the degree of their need for fat-soluble vit-

amins and trace elements. This is due to the influence 

of these factors on a number of physiological functions 

and various metabolic links in their body [2]. In addi-

tion, vitamins play a significant role in regulating the 

natural and adaptive immune response [3]. 

Fat-soluble vitamins have a wide range of biolog-

ical effects, ensure the normal course of biochemical 

and physiological processes in the body, they affect 

various parts of the metabolism, as well as have antiox-

idant and immunomodulatory properties [4]. 

In particular, vitamin A plays an important role in 

ensuring the function of the immune and antioxidant 

systems, vitamin D regulates the metabolism of cal-

cium and phosphorus and is involved in bone for-

mation, vitamin E is important for antioxidant protec-

tion in fish and their reproduction [5]. 

To date, the normative values of fat-soluble vita-

mins are well studied in farm animals [6]. However, the 

quantitative need for vitamins, as well as their effect on 

immune function in fish has been studied only in some 

species [7]. According to the literature, the carp's need 

for vitamins varies widely, including vitamin A from 

1000 to 20,000 IU [8]. 

The role of trace elements in the body of fish is 

similar to their role in other living organisms. They are 

part of animal organisms as components of hormones 

and enzymes that provide their physiological function 

and the corresponding intensity of metabolism [9]. 

A surprise for researchers in various immunologi-

cal laboratories around the world, who share immuno-

trophic, nutrigenomic approaches to the correction and 

restoration of immune potential, was the fact that some 

immunotropic trace elements (Zn, Cu, S, Co, Se, etc.) 

are more essential for restoring immunity. Famous "Im-

munopotentiating" vitamins (A, C, E) or even immuno-

regulatory peptides and mono-, lymphokines. 

In human medicine, immunotropic trace elements 

are widely used today with high efficiency for the pre-

vention and comprehensive treatment of many types of 

immune-dependent pathology. 

The aim of the study was to determine the effect 

of fat-soluble vitamins and trace elements Selenium, 

Zinc and Iodine in the dietary supplement on the activ-

ity of cellular and humoral mechanisms of nonspecific 

resistance in silver carp and carp. 

Materials and methods of research.  

The experiment was conducted in Vinnytsia on 

two groups of fish (silver carp, carp) of two years of 

age, which according to the principle of analogues were 

divided into two control and two experimental groups 

of 10 individuals each. The fish were kept in special 

trays under conditions of a constant closed system of 

water circulation. The fish of the control groups were 

fed granulated feed for 30 days. Individuals of the ex-

perimental groups were fed a similar feed with supple-

ments of the drug "Enervik" in the amount of 2500 IU 

of vitamin A, 3333 IU of vitamin D3, 1.7 mg of vitamin 

E, as well as 5 mg / kg of potassium iodide, 40 mg / kg 

of zinc sulfate and 0 , 3 mg / kg of sodium selenite per 

kilogram of feed. 

The blood was material for the study, which was 

taken from the heart of fish a month after feeding the 

studied mineral-vitamin complex. Bactericidal activity 

was determined in blood serum, Aeromonas hydrophila 

(Markov Yu. M, 1968), lysozyme activity on reaction 
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to microbial test culture of Micrococcus lysodeikticus 

by a photonephelometric method (Dorofeychuk VG, 

1968) were used as a test microbe. immune complexes 

of average molecular weight (Chernushenko EF, 1978). 

In heparin-stabilized blood was determined: phag-

ocytic activity of blood leukocytes (FA; Gostev YM, 

1958), calculated phagocytic number (PF) and phago-

cytic index (FI). The implementation of these tech-

niques was carried out in accordance with the recom-

mendations described by RV Mikryakov (1991). 

The obtained digital data were processed statisti-

cally using Microsoft Excel software for personal com-

puters, using conventional methods of variation statis-

tics to determine the mean values (M), their quadratic 

error (m) and the significance of the differences, which 

were established by Student's t-test. 

Research results and their discussion. 

We can see, that feeding carp in the compound 

feed vitamin-mineral supplement caused changes in the 

indicators of cellular and humoral links of nonspecific 

resistance of the organism from the data given in the 

table. 

Table 1 

The indicators of nonspecific resistance of the organism of the studied fish, (M ± m, n = 4) 

indicators control experiment 

Silver curp 

 Lysozyme activity, % 33,0 ± 1,08 34,5 ±1,19 

 Bactericidal activity, % 31,72 ± 0,72 35,92 ± 0,62** 

 Phagocytic activity, % 39,25 ± 1,10 43,5 ± 0,62* 

 Phagocytic index, unit 8,05 ± 0,12 7,85 ± 0,21 

Phagocytic numeric, unit 3,16 ± 0,05 3,42 ± 0,08* 

TZІК, mmol/liter 49,8 ± 1,41 47,6 ± 0,82 

Curp 

Lysozyme activity, % 31,25 ± 1,10 34,25 ± 0,4* 

Bactericidal activity, % 34,5 ± 1,71 42,0 ± 1,17* 

Phagocytic activity, % 40,25 ± 0,85 43,52 ± 0,06* 

Phagocytic index, unit 7,90 ± 0,23 8,14 ± 0,09 

Phagocytic numeric, unit 3,17 ± 0,08 3,52 ± 0,08* 

TZІК, mmol/liter 50,0 ± 1,0 48,8 ± 1,06 

Note. Difference is a statistically viable comparatively to the control group: 

* – р < 0,05; 

** – р < 0,01 

 

In particular, the phagocytic activity of blood leu-

kocytes in silver carp and carp was 4.5 and 3.3% (p 

<0.05) higher, respectively, than in control individuals. 

Meanwhile, in the blood of silver carp of both ex-

perimental groups, compared to the control, an increase 

(p <0.05) of the phagocytic number was recorded, 

which expresses the number of phagocytosed microbial 

cells per 100 counted leukocytes. These data indicate 

the stimulating effect of vitamins and trace elements 

Selenium, Zinc and Iodine as a supplement to the cel-

lular link of non-specific resistance of the organism. 

During the study of indicators that characterize the 

humoral link of nonspecific resistance of the studied 

fish, draws attention to the higher by 4.2 (p <0.01) and 

7.5% (p <0.05) bactericidal activity of serum in carp, 

respectively and carp, compared to control. It is known 

that the bactericidal activity of blood serum is an inte-

gral factor of natural resistance of the humoral type and 

indicates the ability of blood to self-cleanse. Lysozyme 

also belongs to the group of non-specific factors of hu-

moral protection of fish. 

It is believed that, in addition to direct antimicro-

bial activity, it affects the cells of lymphoid tissue and 

stimulates phagocytosis [10]. It was found that the ly-

sozyme activity of serum in carp was higher (p <0.05) 

than in individuals of the control group. At the same 

time, feeding fish of the experimental groups of mineral 

and vitamin supplements did not significantly affect the 

content of circulating immune complexes in the serum. 

These data indicate the absence of antigenic load on the 

body of fish under the action of the studied additive. 

Therefore, studies have shown that feeding carp fat-sol-

uble vitamins and trace elements Selenium, Zinc and 

Iodine as part of feed additives stimulates the activity 

of cellular and humoral parts of the body's natural re-

sistance. 

This can be explained by the complex additive ef-

fect of these factors in the composition of vitamin and 

mineral supplements on non-specific defense mecha-

nisms of the body. In particular, vitamin A optimizes 

the structural organization of cell membranes, which 

has a positive effect on the receptor apparatus of immu-

nocompetent cells [11].  

However, it is important to emphasize that cur-

rently known mechanisms of participation of the stud-

ied fat-soluble vitamins and trace elements provide a 

wide range of metabolic processes that determine, 

above all, the level of cellular and humoral immune re-

sponses, maintaining genetic homeostasis of fish. 

The silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) is 

a species of freshwater cyprinid fish, a variety of Asian 

carp native to China and eastern Siberia. Although a 

threatened species in its natural habitat, it has long been 

cultivated in China. By weight more silver carp are pro-

duced worldwide in aquaculture than any other species 

of fish except for the grass carp. Silver carp are usually 

farmed in polyculture with other Asian carp, or some-

times with catla or other fish species. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freshwater
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprinid
https://en.wikipedia.org/wiki/Fish
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_carp
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_carp
https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia
https://en.wikipedia.org/wiki/Threatened_species
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquaculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Grass_carp
https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_carp
https://en.wikipedia.org/wiki/Catla
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The species has also been introduced, or spread by 

connected waterways, to at least 88 countries around 

the world. The reason for importation was generally for 

use in aquaculture, but enhancement of wild fisheries 

and water quality control have also been intended on 

occasion. In some of these places, the species is consid-

ered an invasive species.[5] The silver carp reaches an 

average length of 60–100 cm (24–39 in) with a maxi-

mum length of 140 cm (55 in) and weight of 50 kg. 

The silver carp is a filter feeder and possesses a 

specialized feeding apparatus capable of filtering parti-

cles as small as 4 µm. The gill rakers are fused into a 

sponge-like filter, and an epibranchial organ secretes 

mucus which assists in trapping small particles. A 

strong buccal pump forces water through this filter. Sil-

ver carp, like all Hypophthalmichthys species, have no 

stomachs; they are thought to feed more or less con-

stantly, largely on phytoplankton. They also consume 

zooplankton and detritus.  

In places where this plankton-feeding species has 

been introduced, they are thought to compete with na-

tive planktivorous fishes, which in North America in-

clude paddlefish (Polyodon spathula), gizzard shad 

(Dorosoma cepedianum), and young fish of almost all 

species.[8] 

Because they feed on plankton, they are some-

times successfully used for controlling water quality, 

especially in the control of noxious blue-green algae 

(cyanobacteria). Certain species of blue-green algae, 

notably the often toxic Microcystis, can pass through 

the gut of silver carp unharmed, picking up nutrients in 

the process.  

Thus, in some cases, blue-green algae blooms 

have been exacerbated by silver carp. Microcystis has 

also been shown to produce more toxins in the presence 

of silver carp. These carp, which have natural defenses 

to their toxins, sometimes can contain enough algal tox-

ins in their systems to become hazardous to 

eat.[8]Silver carp are filter feeders, thus are difficult to 

catch on typical hook-and-line gear. Special methods 

have been developed for these fish, the most important 

being the "suspension method", usually consisting of a 

large dough ball that disintegrates slowly, surrounded 

by a nest of tiny hooks embedded in the bait.[8] The 

entire apparatus is suspended below a large bobber. The 

fish feed on the small particles released from the dough 

ball and bump against the dough ball, with the intention 

of breaking off more small particles that can be filtered 

from the water, eventually becoming hooked on the 

tiny hooks. 

In some areas, it is also legal to use "snagging 

gear", in which large, weighted treble hooks are jerked 

through the water, to snag the fish. In the United States, 

silver carp are also popular targets for bowfishermen; 

they are shot both in the water and in the air. In the latter 

case, boats are used to scare the fish and entice them to 

jump, and the fish are shot when they jump. 

Conclusions and prospects for research.  
The stimulating effect of fat-soluble vitamins and 

microelements Selenium, Zinc and Iodine as a part of 

compound feed additive on the activity of cellular and 

humoral parts of the body's resistance to silver carp and 

carp has been stated. This is evidenced by the higher (p 

<0.05–0.01) phagocytic, lysozyme and bactericidal ac-

tivity of blood in fish of the experimental groups com-

pared to the control. This effect was expressed to a 

greater extent in the body of silver carp than in carp. 
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