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Аннотация: 

В статье рассмотрена представленная в отзыве ведущей организации нелепая попытка его проду-

центов сформулировать деликтную презентацию общей оценки диссертации о менеджменте аэропор-

тами местных воздушных линий. Доказано, что эта попытка сотрудников МИИТ вызвана их халатным 

незнанием текста диссертации, а ее (попытки) результатом стала фальсифицированное (то есть на 

самом деле несуществующее в действительности) содержимое этой научно-квалификационной работы. 

Abstract: 

The article considers the absurd attempt of its producers, presented in the review of the leading organization, 

to formulate a delicate presentation of the overall assessment of the dissertation on the management of local 

airlines. It is proved that this attempt of MIIT employees was caused by their negligent ignorance of the text of the 

dissertation, and its (attempts) resulted in a falsified (that is, in fact, non-existent in reality) content of this scientific 

qualification work. 

 

Ключевые слова: Менеджмент аэропортами, местные воздушные линии (МВЛ), государственная 

научная аттестация, диссертация, отзыв ведущей организации, презентация общей оценки диссертаци-

онного исследования. 

Key words: Airport management, local airlines (МВЛ), state scientific attestation, dissertation, review by a 

leading organization, presentation of an overall assessment of dissertation research. 

 

Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

Известно, что в соответствии с пунктом 23 (аб-

зац 1) действующего на момент защиты диссерта-

ции Милой “Положения о порядке присуждения 

ученых степеней”, утвержденного постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) (далее – «Положение о по-

рядке присуждения ученых степеней!), «диссерта-

ционные советы назначают по диссертациям веду-

щие (оппонирующие) организации, «известные 

своими достижениями в соответствующей от-

расли науки». 

Однако, «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете им. адм. Г.И. Невельского» по диссертации 

Милой назначил ведущей организацией «Москов-

ский государственный университет путей сообще-

ния (МИИТ)», который практически неизвестен 

своими достижениями в научной сфере граждан-

ской авиации. Во всяком случае, в 2012 году не 

были известны изданные под эгидой данного вуза 

"ваковские" и обычные научные публикации в этой 

же сфере.  

Поэтому МИИТ, как и его сотрудники, поста-

вившие свои подписи на отзыве этой ведущей орга-

низации, в 2012 году не были достаточно «извест-

ными своими достижениями в научной сфере 

гражданской авиации (воздушного транспорта)». 

При этом, забегая вперед, следует отметить, что 

именно эта причина, не в последнюю очередь, 

предопределила отвратительно неприемлемое ка-

чество содержания упомянутого отзыва на пресло-

вутое «диссертационное исследование» соискателя 

ДВГУПС Милой. 

В силу вышеизложенного представляется не-

обходимым детально рассмотреть содержание 

представленного МИИТ отзыва ведущей организа-

ции, конкретные впечатления о котором могут оха-

рактеризовать приведенные в настоящей работе 

ниже следующие негативные обстоятельства. 

Для начала следует отметить, что в соответ-

ствии с пунктом 23 (абзацы 2 и 3) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», «в отзыве 

ведущей организации отражается значимость по-

лученных автором диссертации результатов», а «в 

отзыве о работах имеющих прикладной характер, 

должны также содержаться конкретные реко-

мендации по использованию результатов и выводов 

диссертации». 

Итак, в «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-
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ситете им. адм. Г.И. Невельского» поступил «От-

зыв ведущей организации федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения» на диссертацию Милой А. В. «Управ-

ление инфраструктурой аэропортов малой ин-

тенсивности полетов», представленную к защите 

на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – «Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами: транспорт)».  

Этот документ государственной научной атте-

стации утвердил «и. о. проректора по научной ра-

боте, д.т.н., профессор Саврухин А.В.» (в данной 

расшифровке утверждающей подписи после слова 

«работе» следовало отобразить, хотя бы, аббревиа-

туру «МИИТ», поэтому здесь налицо – недопусти-

мая ошибка в оформлении отзыва ведущей органи-

зации), а подписали его «зав. кафедрой «Транспорт-

ный бизнес», доцент» С.В. Абрамов и 

предполагаемый инициатор-продуцент подготовки 

данного «отзыва» - заместитель директора Инсти-

тута управления и информационных технологий 

(ИУИТ) по научной работе Московского государ-

ственного университета путей сообщения, профес-

сор кафедры «Транспортный бизнес», доктор эко-

номических наук, профессор» П.В. Куренков. 

Указанный отзыв содержит следующие раз-

делы: «Общая характеристика диссертационной ра-

боты»; «Актуальность и значимость для науки и 

производства полученных автором диссертации ре-

зультатов»; «Новизна исследований и полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформули-

рованных в диссертации»; «Наиболее значимые для 

науки и производства, полученные соискателем ре-

зультаты»; «Конкретные рекомендации по исполь-

зованию результатов и выводов диссертации»; «За-

мечания и недостатки»; «Оценка диссертации в це-

лом».  

Седьмой раздел отзыва ведущей организации 

МИИТ (Куренков и др.) - «оценка диссертации в це-

лом» - состоит из четырех абзацев.  

1. Первый абзац. В расположенном на страни-

цах 8 и 9 «отзыва ведущей организации» первом аб-

заце его последнего раздела Куренков и др. сооб-

щают буквально следующее. 

 «Оценивая диссертацию А.В. Милой в це-

лом, можно говорить о том, что работа выпол-

нена на высоком научном уровне, содержит эле-

менты научной новизны и имеет известную 

практическую ценность. - (стр.8) 

но говорить о том, что работа выполнена на 

высоком научном уровне, содержит элементы 

научной новизны и имеет известную практиче-

скую ценность». – (стр. 9). 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, прежде всего следует отметить, 

что в данном абзаце (как и в третьем абзаце первого 

раздела «отзыва ведущей организации» МИИТ - 

стр. 1 и 2) сделана техническая ошибка. Только на 

этот раз она заключается в том, что две последние 

строки стр. 8 «отзыва ведущей организации» были 

продублированы (воспроизведены) в виде первых 

двух строк его же стр. 9. Эти технические ошибки 

свидетельствуют о том, что содержание этого «от-

зыва» было составлено из «лоскутов» (обрывков 

страниц) каких-то более ранних документов. 

Налицо – недопустимая для государственной науч-

ной аттестации халатность в исполнении своих обя-

занностей со стороны, не только сотрудников 

МИИТ Куренкова и др., состряпавших и заверив-

ших указанный «отзыв ведущей организации», и 

руководства диссертационного совета при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского, но и членов экспертного со-

вета и сотрудников соответствующего департа-

мента Минобрнауки России, принявших к произ-

водству аттестационное дело Милой; 

- во-вторых, все предыдущее содержание 

настоящей монографии и монографии ее автора [1-

3], а также его другие публикации, говорят о том, 

что утверждения Куренкова и др. о «высоком науч-

ном уровне, содержащихся элементах научной но-

визны и известной практической ценности диссер-

тации Милой» представляются бессовестным вра-

ньем и галиматьей. И это, в свою очередь, 

свидетельствует о превратном, невежественном и 

даже извращенном представлении Куренкова и др. 

о «высоком научном уровне» какой-либо исследо-

вательской работы вообще. 

2. Второй абзац. Во втором абзаце последнего 

раздела «отзыва ведущей организации Куренков и 

др. сообщают буквально следующее. 

 «Диссертация А.В. Милой представляет со-

бой завершенную научно-квалификационную 

работу», цели и задачи которой, объект и пред-

мет, методы исследования, название и содержа-

ние, а также качество оформления вполне отве-

чают современным требованиям к подобного 

рода работам». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, формулировка Куренковым и др. 

данного абзаца «отзыва ведущей организации» 

страдает грамматическими и фразеологическими 

ошибками, что в очередной раз свидетельствует о 

постыдной безграмотности и халатности этих со-

трудников МИИТ: 1) слово «которой» следует по-

ставить перед словом «вполне»; 2) после слова 

«объект» следовало бы убрать союз «и» и поставить 

запятую; 3) после слова «предмет» следовало бы 

убрать запятую и поставить союз «и»; 4) после 

слова «оформления» следовало бы поставить запя-

тую; 5) перед словом «подобного» следовало бы 

употребить словосочетание «соответствующим 

элементам и характеристикам»; 6) вместо слова 

«работам» следовало бы применить слово «работ»; 

- во-вторых, относительно же признания Ку-

ренковым и др. диссертации Милой, якобы, «завер-

шенной научно-квалификационной работой», то по 

этому поводу, с одной стороны, следует отметить, 

что любая «диссертация, представленная на соиска-

ние ученой степени», – это, априори, завершенная 
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научно-квалификационная работа, поскольку «По-

ложением о порядке присуждении ученых степе-

ней» не предусмотрено иное. А, с другой стороны, 

на самом деле диссертацию Милой нельзя признать 

«завершенной научно-квалификационной работой» 

в силу следующего целого ряда причин; 

- в-третьих, как указано в монографии [3, с. 

204], для того, чтобы действительно продемонстри-

ровать «результаты создания ГЧП в аэропорто-

вом бизнесе АМИП северного района Хабаровского 

края для КГУП «Хабаровские авиалинии», сначала 

Милой следовало бы: 1) кроме «прогнозируемых 

доходов частных компаний», отображенных в «таб-

лице 6» автореферата, представить соответствую-

щие «прогнозируемые расходы частных компаний» 

и на их основе определить «прогнозируемую при-

быль частных компаний» (а иначе, как говорят, «за-

чем городить огород» относительно «ГЧП»); 2) за-

тем определить «прогнозируемые доходы и рас-

ходы КГУП «Хабаровские авиалинии» от 

осуществляемого им в будущем «аэропортового 

бизнеса (неавиационной коммерческой деятельно-

сти) АМИП», и на их основе определить соответ-

ствующий «прогнозируемый финансовый резуль-

тат (прибыль или убыток) КГУП «Хабаровские 

авиалинии»; 3) далее, сравнить «прогнозируемую 

прибыль частных компаний» с «прогнозируемым 

финансовым результатом КГУП «Хабаровские 

авиалинии»; 4) и, наконец, в случае лучшего эф-

фекта (результата) «частных компаний» (а иначе, 

как говорят, «зачем городить огород» относительно 

«ГЧП»), хотя бы, намекнуть, за счет чего и каким 

образом «частные компании» при прочих равных 

условиях могут в будущем получить заведомо луч-

ший «прогнозируемый финансовый результат» по 

сравнению с «КГУП «Хабаровские авиалинии»; 

- в-четвертых, но и этого мало. Ведь для того, 

чтобы действительно продемонстрировать «резуль-

таты создания ГЧП в аэропортовом бизнесе 

АМИП северного района Хабаровского края для 

КГУП «Хабаровские авиалинии», Милой также сле-

довало бы определить: а) «прогнозируемую сумму 

арендных платежей», которую «частные компа-

нии» смогут выплачивать по договору с «КГУП 

«Хабаровские авиалинии» за использование при-

надлежащих ему объектов «АМИП»; б) «прогнози-

руемые затраты частных компаний на восстановле-

ние и ремонта наземной (близлежащей) инфра-

структуры», связанные с выполнением 

соответствующих договорных «обязательств» пе-

ред «КГУП «Хабаровские авиалинии» и являющи-

еся, по сути, дополнительными опосредованными 

и, в тоже время, строго целевыми «арендными пла-

тежами частных компаний», которые данное КГУП 

не может законно оприходовать и потом инвести-

ровать в «восстановление и ремонт» каких-то дру-

гих объектов «АМИП»; в) «приемлемую прогнози-

руемую прибыль частных компаний», которая у 

них образуется после предварительного включения 

в их «прогнозируемые расходы» указанные здесь 

выше (в подпунктах «а» и «б») «прогнозируемой 

суммы арендных платежей» и «прогнозируемых за-

трат на восстановление» по обязательствам перед 

КГУП «Хабаровские авиалинии»; г) и, наконец, 

«приемлемую прогнозируемую рентабельность» 

соответствующего «аэропортового бизнеса част-

ных компаний», которая оправдает их участие в 

«ГЧП» совместно с КГУП «Хабаровские авиали-

нии». Увы, всего этого в пресловутой диссертации 

Милой не было осуществлено. То есть относи-

тельно «завершенности научно-квалификационной 

работы» Милой ответственные сотрудники МИИТ 

Куренков и др. в «отзыве ведущей организации» 

бессовестно и жульнически приврали; 

- в-пятых, что касается отмеченного Куренко-

вым и др., якобы, соответствия «современным тре-

бованиям» (при этом непонятно, что они под ними 

подразумевают) «целей и задач, объекта и пред-

мета, методов исследования», представленных в 

диссертации Милой, то в монографии [2, с. 95-121] 

широко представлены подробные доказательства 

того, что формулировки указанных характеристик 

представляют собой факты проявления невеже-

ства и вранья соискателя ДВГУПС Милой, ее 

«научного» руководителя Комаровой, «научного» 

консультанта Фисенко и факты некомпетентности 

и «попугайского» вранья продуцентов «отзыва ве-

дущей организации» Куренкова и др. 

3. Третий абзац. В третьем абзаце последнего 

раздела «отзыва ведущей организации Куренков и 

др. сообщают буквально следующее. 

 «Основные результаты исследования были 

изложены соискателем в опубликованных им 

научных работах (16 печатные работы, в т.ч. 3 – 

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ), а также 

докладывались и получили одобрение на 

научно-практических международных, всерос-

сийских, региональных и межвузовских конфе-

ренциях. Содержание автореферата полностью 

соответствует содержанию, основным положе-

ниям и выводам диссертации». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) формулировка Куренковым и др. данного 

абзаца «отзыва ведущей организации» страдает 

грамматическими и фразеологическими ошибками, 

что в очередной раз свидетельствует о постыдной 

безграмотности и халатности этих сотрудников 

МИИТ: 1) вместо словосочетания «печатные ра-

боты» следовало бы употребить словосочетание 

«печатных работ»; 2) в сокращении «т.ч.» следо-

вало бы сделать пробел перед буквой «ч»; 3) упо-

требление в одном предложении слов «содержа-

ние» и «содержанию» является первым случаем не-

допустимой для документов государственной 

научной аттестации тавтологии; 4) в соответствии с 

пунктом 4 (абзац 1) действующего в то время ука-

занного «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней» действует «Высшая аттестационная 

комиссия при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации», поэтому в третьем абзаце 

последнего раздела отзыва ведущей организации» 

Куренкову и др. следовало употребить, хотя бы, 

корректное общеупотребительное название этого 

органа – «ВАК при Минобрнауки России», - а не 
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некорректную аббревиатуру «ВАК РФ». В резуль-

тате Куренков и др. проявили постыдное невеже-

ство, в чем превзошли даже Милую, которая в раз-

деле «Публикации» своего автореферата (стр. 8) 

правильно назвала указанный орган государствен-

ной научной аттестации; 

б) даже в довольно кратком данном абзаце по-

следнего раздела «отзыва ведущей организации» 

Куренковым и др. был допущен целый ряд непри-

емлемых для этого документа государственной 

научной аттестации фактов несоблюдения положе-

ний основных документов государственной науч-

ной аттестации: 

- во-первых, в соответствии с пунктом 10 (аб-

зацы 1-3) действующего в то время «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвер-

жденного постановлением правительства РФ от 30 

января 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475), 

речь в данном абзаце должна идти об «основных ре-

зультатах, опубликованных в рецензируемых науч-

ных журналах и изданиях», а не об «основных ре-

зультатах изложенных в опубликованных… печат-

ных работах в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ» (как это некорректно указано Куренковым и 

др. в «отзыве»); 

- во-вторых, в соответствии с пунктом 10 (аб-

зац 3) действующего в то время указанного «Поло-

жения о порядке присуждения ученых степеней» «к 

опубликованным работам, отражающим основные 

научные результаты диссертации, приравнива-

ются… работы, опубликованные в материалах все-

союзных, всероссийских и международных конфе-

ренций и симпозиумов». Поэтому в «отзыве веду-

щей организации» Куренкову и др. следовало 

отметить не 16, а 12 «опубликованных работ, отра-

жающим основные научные результаты диссерта-

ции». Поскольку в число 16 публикаций Милой не-

правомерно включены по крайней мере 4 работы 

соискателя (пятая, шестая, одиннадцатая и четыр-

надцатая – см. с. 22-24 автореферата), представлен-

ные в материалах краевых конференций-конкур-

сов, то есть которые в соответствии с пунктом 10 

(абзац 3) «Положения…» нельзя «приравнивать к 

опубликованным работам, отражающим основные 

научные результаты диссертации»;  

- в-третьих, согласно пункту 18 (абзац 4) «По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней» 

«в автореферате излагаются основные идеи и вы-

воды диссертации, показываются вклад автора в 

проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость результатов исследова-

ний», а не «содержание…, полностью соответ-

ствующее содержанию, основным положениям и 

выводам диссертации», как это неграмотно и не-

правомерно попытались отметить Куренков и др. в 

данном абзаце своего «отзыва»; 

- в-четвертых, более того, известно, что авто-

реферат – это краткое изложение какого-нибудь ис-

следования (например, диссертационного – Р.Л.), 

написанное самим автором [4]. Поэтому изложение 

автореферата, «априори» (по определению), 

должно отражать сугубо содержание диссертаци-

онного исследования. Если между ними есть какое-

то несоответствие, то автореферат не может быть 

признан таковым безоговорочно. Это еще раз гово-

рит о том, что данный абзац «отзыва ведущей орга-

низации», представленный Куренковым и др. явля-

ется излишним и никчемным; 

- в-пятых, еще раз следует отметить, что авто-

реферат – это краткое изложение какого-нибудь ис-

следования (например, диссертационного – Р.Л.), 

написанное самим автором [4]. То есть в авторефе-

рате не может быть написано того, чего не изло-

жено в диссертационном исследовании. Однако, 

как подробно показано в монографиях [2-3], в авто-

реферате Милой следует констатировать неодно-

кратные случаи формулирования абзацев, в кото-

рых изложены мысли или идеи, напрочь отсутству-

ющие в тексте диссертации этого «продвинутого 

молодого ученого». Это свидетельствует о недопу-

стимых для государственной научной аттестации 

принципиальных различиях между содержаниями 

автореферата и диссертации Милой. Получается, 

что Куренков и др. снова проявил халатность, не 

проверив, соответствие текстов автореферата и 

диссертации Милой, и, более того, в третьем абзаце 

последнего раздела «отзыва ведущей организации» 

беспечно-лукаво или рисково-заинтересовано со-

врали о, якобы, таком «соответствии»; 

в) что касается фактической ценности и досто-

верности упомянутых Куренковым и др. в третьем 

абзаце последнего раздела «отзыва ведущей орга-

низации» «16 печатных работах соискателя», то 

здесь следует отметить такие негативные обстоя-

тельства: 

- во-первых, как указано в автореферате Ми-

лой (с. 22-23), ею в 2008-2011 годы было осуществ-

лено относительно небольших 16 публикаций бук-

вально тезисного характера (из них 10 - в соавтор-

стве с Комаровой и одна - в соавторстве с Фисенко). 

Однако, в разделе 2 монографии [1, с. 7-39] и раз-

деле 2 монографии [2, с. 8-40] были выявлены до-

пущенные в некоторых этих публикациях Милой, 

Комаровой и Фисенко многочисленные факты 

кражи чужих мысли (идей), вранья в исходной ин-

формации, формулирования фальсифицированных 

личных достижений, невежественной интерпрета-

ции научных и специальных знаний и элементар-

ной малограмотности, когда эти «авторы» излагали 

«научные» результаты и обосновывающие их аргу-

менты; 

- во-вторых, что касается всего остального, то, 

как констатируется в монографии [2, с. 174], в ука-

занных 16 публикациях соискателя ДВГУПС Ми-

лой осуществлены неграмотные попытки предста-

вить общеизвестные сведения о воздушном транс-

порте РФ и его «инфраструктуре», а также о ГЧП, 

причем со ссылкой на ненаучные или фальшивые 

источники. Более того, содержание этих публика-

ций Милой в целом представляет собой плохо отре-

дактированную фактографию (описание фактов без 

анализа, обобщения) и, одновременно, бездарную 
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компиляцию чужих мыслей (соединение результа-

тов чужих исследований, идей без самостоятельной 

обработки источников); 

- в-третьих, выявленные в подразделе 3.6 мо-

нографии [2, с. 128-159] обстоятельства позволили 

констатировать то, что изложение всех шести «ос-

новных результатов исследования, полученных 

лично автором в процессе выполнения диссертаци-

онной работы», которое соискатель ДВГУПС Ми-

лая привела в автореферате (стр. 6) и введении 

своей диссертации (стр. 9), представляет собой, ни 

что иное, как самый неприглядный образчик несу-

светной глупости, неграмотно описанной и густо 

замешанной на вранье. И потому здесь читателю 

следует принять к сведению, что все «основные 

научные результаты диссертационного исследова-

ния» Милой оказались фальсифицированными. 

Кроме того, это установлено и в целом ряде работ 

[1,5-8]; 

- в-четвертых, и то, что в указанных 16 «науч-

ных трудах» соискателя ДВГУПС Милой никаких 

достоверных «основных результатов исследования, 

полученных лично автором в процессе выполнения 

диссертационной работы», не было отражено, 

должны были констатировать в «отзыве ведущей 

организации» Куренков и др. Однако, вместо этого 

эти сотрудники МИИТ, явно не заглядывая в три-

виальные по своему содержанию и незадачливые 

публикации Милой, либо по своей простоте душев-

ной, либо в силу деликтно-рискового своекорыстия 

решили беспечно соврать о том, что, якобы, «основ-

ные результаты исследования были изложены со-

искателем в опубликованных им научных рабо-

тах»; 

г) что касается достоверности изложенного 

Куренковым и др. в третьем абзаце последнего раз-

дела «отзыва ведущей организации» утверждения – 

«основные результаты исследования… докладыва-

лись и получили одобрение на научно-практиче-

ских… конференциях» - то здесь следует отметить 

такие негативные обстоятельства: 

- во-первых, то, что «основные результаты ис-

следования докладывались» на конференциях, 

должны подтвердить не только приведенные в ав-

тореферате Милой (стр. 22-24) соответствующие 

публикации по теме диссертации соискателя, но и 

решения этих конференций и соответствующие до-

кументы (выписки, справки, сертификаты), подпи-

санные организаторами этих же конференций. Од-

нако, например, о «конкурсе научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ 

«Молодые учёные транспортной отрасли – 2009» 

(Новосибирск – Москва, 2009 г.)» соискателем 

ДВГУПС Милой не было представлено ни того, ни 

другого; 

- во-вторых, выявленные в подразделе 3.6 мо-

нографии [2, с. 128-159] обстоятельства позволили 

констатировать то, что изложение всех шести «ос-

новных результатов исследования, полученных 

лично автором в процессе выполнения диссертаци-

онной работы», которое соискатель ДВГУПС Ми-

лая привела в автореферате (стр. 6) и введении 

своей диссертации (стр. 9), представляет собой, ни 

что иное, как самый неприглядный образчик несу-

светной глупости, неграмотно описанной и густо 

замешанной на вранье. То есть весьма смехотвор-

ной глупостью, которая в наибольшей степени 

должна раздражать зарубежное и российское науч-

ные сообщества. Поэтому весьма сомнительно, 

что эти «результаты» соискателя ДВГУПС Милой 

достаточно серьезно «докладывались» на всех пере-

численных в данном абзаце конференциях; 

- в-третьих, вместе с тем, в отличие от утвер-

ждения, изложенного в автореферате Милой (стр. 

7), сотрудники МИИТ в третьем абзаце последнего 

раздела «отзыва ведущей организации» утвер-

ждают, что «на конференциях результаты соиска-

теля» не только «докладывались», но и, якобы, вдо-

бавок «получили одобрение» (на что Милая даже не 

могла покуситься и что Куренков и др. явно приду-

мали). Однако, чтобы свидетельствовать о таком 

«получении одобрения», тем более, необходимо 

иметь на руках соответствующие документы (вы-

писки, справки, сертификаты), подписанные орга-

низаторами конференций, которые указанные со-

трудники МИИТ и «в глаза не видели». Остается 

лишь констатировать, что и в этом случае Куренков 

и др. решили глуповато и авантюрно соврать либо 

по своей простоте душевной, либо в силу деликтно-

рискового своекорыстия. 

Таким образом, налицо – недопустимые факты 

неосознанного постыдного незнания или созна-

тельного преступно-халатного игнорирования по-

ложений основополагающих нормативно-право-

вых актов государственной научной аттестации, 

формулирования безграмотных формулировок и 

жульнического вранья со стороны Куренкова и др.  

4. Четвертый абзац. В конечном абзаце по-

следнего раздела «отзыва ведущей организации Ку-

ренков и др. сообщают буквально следующее. 

 «Работа в целом соответствует требова-

ниям п. 8 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановле-

нием Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 

74 (в редакции постановления Правительства 

РФ от 20 июня 2011 г. № 475), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор – Милая 

Александра Витальевна – заслуживает присуж-

дения ей ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – «Эконо-

мика и управление народным хозяйством (эко-

номика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: 

транспорт)». 

Анализ содержания последнего абзаца «отзыва 

ведущей организации» позволяет выявить следую-

щие негативные обстоятельства: 

а) формулировка Куренковым и др. данного 

абзаца «отзыва ведущей организации» страдает 

фразеологическими ошибками, что в очередной раз 

свидетельствует о безграмотности этих сотрудни-

ков МИИТ: 1) первое слово «постановлением» 

должно начинаться с прописной буквы (как и пред-

ставленное в предложении в скобках правильно 

написанное второе слово «постановления»); 2) сло-
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восочетание «предъявляемым к кандидатским дис-

сертациям» следовало бы поставить перед словом 

«требованиям»; 3) употребление в одном предло-

жении данного абзаца «отзыва ведущей организа-

ции» отнесенных к разным существительным ме-

стоимений «ее» и «ей» является недопустимой для 

документов государственной научной аттестации 

тавтологией; 

б) сотрудники МИИТ Куренков и др. даже тол-

ком не знают того, что кандидатская диссертация 

должна отвечать не только «требованиям пункта 8 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного Постановлением Правитель-

ства РФ от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции по-

становления Правительства РФ от 20 июня 2011 

г. № 475)», на который они ссылаются в «отзыве ве-

дущей организации». А «критериям» всех пунктов 

7,8,10,11, которые определены в специальном раз-

деле («II. Критерии, которым должны отвечать дис-

сертации, представленные на соискание ученой 

степени») «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней». Налицо – отсутствие у Куренкова и 

др. достаточной специальной (в области государ-

ственной научной аттестации) компетентности; 

в) вместе с тем, как сообщалось в монографиях 

[1-3] и журнальных статьях [5-12] автора настоя-

щей работы, диссертация Милой, на самом деле, не 

«отвечала» ни одному из «критериев», приведен-

ных в разделе II «Положения о порядке присужде-

ния ученых степеней». Кроме того, как уже было 

отмечено во введении (разделе 1) настоящей ра-

боты, в указанных монографиях были приведены 

многочисленные критические замечания по содер-

жанию этого пресловутого «диссертационного ис-

следования»; 

г) в результате, в последнем абзаце «отзыва ве-

дущей организации» налицо – недопустимый факт 

формулирования сотрудниками МИИТ Куренко-

вым и др. жульнического вранья. 

--------- 

Таким образом, на основании изложенных в 

настоящей и предыдущих работах негативных об-

стоятельств отзыв ведущей организации на диссер-

тацию соискателя ДВГУПС Милой, составленный 

сотрудниками МИИТ Куренковым и др., следует 

признать де факто фальсифицированным и де юре 

ничтожным.  
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Анотація 

У статті досліджено теоретичні основи агромаркетинговою діяльності вітчизняних аграрних під-

приємств. Проведено узагальнення сучасних наукових підходів до визначення сутності аграрного марке-

тингу та його мети. 

Встановлено, що особливості маркетингу в аграрній галузі тісно пов’язані зі специфікою сільського-

сподарського виробництва, яка характеризується різноманітністю асортименту продукції і учасників 

ринку, а також різноманіттям організаційних форм власності та господарювання. 

Сформульовано основні класифікаційні ознаки функціонального поля агромаркетингу на підприємс-

тві й особливості його застосування в залежності від середовища реалізації маркетингових функцій. 

Abstract 

The article investigates the theoretical foundations of agromarketing activities of domestic agricultural enterprises. 

The generalization of modern scientific approaches to defining the essence of agricultural marketing and its purpose is 

carried out. 

It is established that the peculiarities of marketing in the agricultural sector are closely related to the specifics 

of agricultural production, which is characterized by a variety of products and market participants, as well as a 

variety of organizational forms of ownership and management. 

The main classification features of the functional field of agromarketing at the enterprise and features of its 

application depending on the environment of realization of marketing functions are formulated. 
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Постановка проблеми. Орієнтування на спо-

живача вимагає постійного аналізу ринку, вияв-

лення його потреб і розробки способів їх задово-

лення. Тому тут вкрай ризиковано проводити екс-

перименти і виробляти новий товар без попередніх 

розрахунків. Потрібно точно розуміти, що і з якою 

конкретною метою підприємство буде виробляти, а 

також які результати очікує отримати. 

Агромаркетинг, на відміну від інших видів ма-

ркетингу, має свої особливості через специфіку са-

мої сільськогосподарської галузі. В аграрному ви-

робництві кінцевий результат безпосередньо зале-

жить від природно-кліматичних умов, робочий 

період часто не збігається з виробничим, а швидко-

псувний товар вимагає оперативної поставки до 

споживача, або місць його зберігання. Межі агро-

маркетинга досить широкі і включають в себе не 

тільки організацію процесу продажу, але і вирі-

шення низки питань, пов'язаних безпосередньо з 

виробництвом сільськогосподарської продукції [6, 

с. 62]. 

В умовах гострої конкуренції з імпортними то-

варовиробниками, виникає необхідність демонопо-

лізації олігархічних структур на вітчизняному про-

довольчому та ринку сільськогосподарської проду-

кції. В цілому, такий стан призводить до зниження 

якості реалізованої кінцевого споживача продукції. 

Таким чином, виникає необхідність вдосконалення 

механізму управління агромаркетинговою діяльно-

сті на рівні підприємств-виробників сільськогоспо-

дарської продукції. 

Мета статті - полягає в обґрунтуванні основ-

них теоретичних положень та формуванні шляхів 

удосконалення функцій агромаркетингу в діяльно-

сті сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Головна роль агромаркетингу - організація компле-

ксної діяльності по виготовленню і збуту сільсько-

господарської продукції з урахуванням ведення 

інноваційної політики, зосередженої на створенні 

продукції, що задовольняє потреби покупців і до-

зволяє вести виробничо-господарську діяльність 

підприємств з максимальною рентабельністю. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12096
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Дослідженню проблематики аграрного марке-

тингу та його ефективності для сільськогосподарсь-

ких підприємств приділялась значна увага збоку ві-

тчизняних та закордонних вчених, таких як В. Анд-

рійчук [1], R. Branson [5], Ю. Данько [7], О. 

Загороднюк [9], Т. Лункіна [11], О. Мельничук [13] 

та інших науковців. Їхні дослідження здебільшого 

широко висвітлюють окремі аспекти системи роз-

витку маркетингу та його ролі для сільськогоспо-

дарських підприємств, проте питанням сучасного 

управління аграрним маркетингом приділено не до-

статньої уваги. 

Результати дослідження. Світова економічна 

криза виявила багато недосконалостей та суттєвих 

недоліків в господарській та виробничій діяльності 

сучасних аграрних підприємств. Основні з них: зна-

чна кількість з них не була підготовлена до динаміч-

них змін та необхідності до адаптації, що вони не во-

лодіють сучасним арсеналом науково-обґрунтова-

них методів ведення конкурентної боротьби. Це 

часто призводило до зупинки виробничої діяльності, 

а також банкрутства суб’єктів господарювання через 

їх неефективну роботу. 

Сьогодні немає індустріально розвиненої країни, 

де б маркетингова діяльність в якійсь мірі не практику-

валася. Аграрна сфера економіки при ринкових відно-

синах вимагає формування нового, адекватного ринку, 

економічного механізму господарювання де найважли-

вішою його складовою є маркетинг, при якому головна 

роль виробничо-збутової діяльності підприємств агро-

промислового комплексу, незалежно від форм власно-

сті, визначається покупцем [7, с. 89]. 

Сучасні уявлення агромаркетингу і агромарке-

тинговою діяльності зводяться до вдосконалення 

понятійного апарату його трактування та досвіду 

сільськогосподарських підприємств. Висвітлимо 

різноманітні підходи до трактування поняття «агро-

маркетинг» з погляду науковців, табл.1. 

Таблиця 1 

Трактування поняття «аграрний маркетинг» [13] 

Автори Визначення «аграрний маркетинг» 

П.І. Островський 

Вбачає комплекс економічних відносин, з приводу поєднання процесів виробни-

цтва сільськогосподарської продукції (сировини), її переробки, зберігання, тра-

нспортування і доведення до споживача тобто, як складову систему агробізнесу. 

Н.В. Якубовська 

Діяльність, що направлена на реалізацію концепції маркетингу на всіх етапах 

відтворення продукції сільського господарства з пріоритетом максимального за-

стосування саморегулюючого механізму ринку. 

О.П. Гогуля,  

Л.М. Степанюк 

Це організація та виконання усіх процесів і напрямів роботи, що належать до 

потоку товарів і послуг від моменту первинного сільськогосподарського вироб-

ництва до моменту реалізації й одержання їх конкретними споживачами. 

Л.Г. Фоменко 

Функціонування агропромислового підприємства повинно узгоджуватися з ви-

конанням комплексу функцій маркетингу: орієнтація на ринок збуту; пристосу-

вання до ринку; збір і обробка інформації; довгостроковий комерційний успіх. 

М.П. Сахацький 

Розглядає як вид діяльності, що передбачає виявлення і задоволення потреб че-

рез обмін, використовується в якості універсального інструменту, який забезпе-

чує досягнення цілі. 

М.Н. Шевченко 

На його думку, необхідно розглядати як важливу складову, сформовану із п’яти 

взаємодоповнюючих підсистем: інформаційного забезпечення, агромаркетинго-

вих досліджень, управління агромаркетингом, інфраструктури агромаркетингу, 

стратегічного і оперативного управління. 

А.В. Рябчик 

За його переконанням вбачається у ефективному задоволенні потреб аграрних 

підприємств, фермерських і особистих підсобних господарств, переробних під-

приємств, торговельних організацій та інших споживачів послуг регіональним 

центром агромаркетингу в реалізації маркетингової діяльності. 

І.О. Соловйов 
Розглядає як комплексно-системний метод вирішення проблем організації, який 

охоплює всі стадії процесу «виробництво – розподілення (обмін) – споживання». 

Роберт Е. Бренсон і 

Дуглас Г. Норвел 

Вважають, що це вся діяльність, пов'язана із сільськогосподарським виробницт-

вом: з харчуванням, насінням, збиранням врожаю, переробкою і доставкою кін-

цевому споживачу, включаючи аналіз потреб споживачів, мотивацій покупок і 

поведінки споживачів. 

Ю.А. Ципкін 

Розглядає як комплексну ринкову діяльність, що являє собою систему поглядів і 

дій, пов'язаних з вивченням потреб, можливостей виробництва і обміну з метою 

задоволення цих потреб з найменшими затратами ресурсів і найбільш повним 

споживчим ефектом. 

Н.М. Козуб 

Трактує як цільне явище соціально-економічної природи, сучасний зміст якого 

відбиває еволюцію ринку сільськогосподарської продукції та товарів її промис-

лової переробки, послідовно поєднує процеси ринкових досліджень, аграрного 

виробництва та переробки його продукції, товарообіг, формування попиту і сти-

мулювання збуту. 
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В ринкових умовах маркетинг в сільському го-

сподарстві є базовою складовою підприємницької 

діяльності, забезпечує на основі вивчення ринку 

можливість прийняття оптимальних управлінських 

рішень. Тобто, агромаркетинг дозволяє більш ефе-

ктивно виконувати інші функції управління (плану-

вання, контроль, регулювання), що сприяє підви-

щення сталого функціонування сільськогосподар-

ських підприємств [2, с. 69]. 

Впровадження маркетингу в практику госпо-

дарювання відбувається повільно та досить супере-

чливо, що дозволяє виявити закономірності станов-

лення і розвитку його в аграрній сфері. Специфіка 

пов’язана з суб'єктами агромаркетингу, що вклю-

чає: 

- постачальників сировини, виробничі і тру-

дові ресурси, матеріально-технічне постачання; 

- всіх сільськогосподарських товаровиробни-

ків; 

- організацію інфраструктури ринку; 

- організацію оптової та роздрібної торгівлі і 

різних посередників; 

- фахівців по сільськогосподарському маркети-

нгу; 

- торгово-консультаційні центри; 

- різних споживачів сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування. 

Економічні результати в сільському господар-

стві залежать від природних умов. Ця особливість 

агробізнесу є основою не тільки для виробництва, 

але і для організації маркетингової діяльності. Зе-

мля, як основний засіб виробництва в сільському 

господарстві, а також якість її використання визна-

чають подальшу якість продукції, що випускається, 

а також її обсяг і асортимент. 

Робочий період в сільському господарстві не 

збігається з періодом виробництва. Ефективність 

агромаркетингу в даній особливості залежить від 

правильної оцінки попиту і його задоволення з ура-

хуванням прогнозів і тенденцій. Виробництво сіль-

ськогосподарської продукції є сезонним. З ураху-

ванням цієї особливості формуються форми і ме-

тоди маркетингу в сільському господарстві [16, с 

160]. 

Виробництво товарів першої необхідності. 

Оскільки сільське господарство в основному займа-

ється виробництвом продуктів харчування, агрома-

ркетинг стикається з завданнями своєчасних поста-

вок продуктів в потрібній кількості і асортименті 

різним категоріям споживачів, в залежності від їх 

віку, статі, фінансового становища, релігійних пе-

реконань для задоволення попиту будь-яких покуп-

ців [19, с. 181]. 

Велика кількість форм власності в сільському 

господарстві також визначає безліч способів марке-

тингової діяльності. Конкуренція між власниками 

різних форм власності вимагає застосовування но-

вих дієвих стратегій і прийомів. Залежно від форм 

власності та господарювання формуються системи 

сільськогосподарського маркетингу, які розрізня-

ються між собою за функціями управління, присто-

сування до потреб і попиту споживачів. 

Відчувається брак фахівців в області аграрного 

маркетингу. Крім того, аграрний маркетинг як на-

ука все ще продовжує формуватися і не має чітко 

визначених підходів до специфіки навчання, що не 

дозволяє назвати навчальні плани студентів, які в 

даний час навчаються за цією спеціальністю, дос-

коналими. 

Недостатній рівень маркетингової підтримки в 

сільському господарстві. Ефективність маркетин-

гової діяльності може бути оцінена тільки з ураху-

ванням всієї системи ведення аграрного бізнесу 

(виробництво, переробка і реалізація продукції). 

Якщо на якомусь етапі відбувається збій в наданні 

інформації, можна припустити, що подальші оці-

нки будуть неточними і не принесуть найбільшого 

корисного ефекту, якого можна було б досягти при 

комплексній роботі на всіх етапах [10, с. 18]. 

Низький рівень технічного оснащення галузей 

агропромислового комплексу й впровадження до-

сягнень науково-технічного прогресу по відно-

шенню до інших сфер економіки не сприяє росту 

продуктивності праці та конкурентоспроможності 

аграрного сектору.  

У процесі маркетингової діяльності загальні і 

конкретні функції взаємопов'язані. При здійсненні 

будь-якої конкретної функції виконуються всі зага-

льні функції. У сільськогосподарських і агропроми-

слових формуваннях агромаркетингова діяльність 

може бути ефективною за умови, якщо нею займа-

ються всі працівники апарату управління і їй спри-

яють працівники сфери виробництва. У скотарсь-

ких підприємствах функціонально маркетинговий 

вплив здійснюється не тільки керівництвом і праці-

вниками служби агромаркетингу, але і зоотехні-

ками, економістами, технологами і т.д. Причому 

вони виконують не окремі, а багато функцій агро-

маркетингу (як загальні, так і конкретні) (рис. 1). 

Те, що одночасно з працівниками апарату уп-

равління агромаркетингові функції здійснюють і 

працівники сфери виробництва, пояснюється про-

сто: саме вони виробляють продукцію необхідної 

якості, встановленого асортименту і створюють 

умови для своєчасного задоволення попиту спожи-

вачів.  

В умовах ринкової економіки сільськогоспо-

дарське підприємство не може ефективно працю-

вати, якщо не матиме економічної свободи у виборі 

ринків збуту продукції. Тому для сільськогосподар-

ських підприємств важливо визначитись з ринками 

реалізації продукції, розробити заходи підвищення 

ефективності виробництва продукції за рахунок її 

вдалої реалізації [12, с. 28]. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок загальних і конкретних функцій агромаркетингу 

 

Таким чином, функціональний розподіл обов'-

язків, регламентація і закріплення функцій або ви-

дів робіт за конкретним працівником є основою 

ефективної агромаркетингової функціональної ор-

ганізації на підприємстві. 

Агромаркетинг, будучи елементом програмно-

цільового підходу до управління підприємствами 

АПК в умовах ринку, являє собою складну систему, 

що вимагає регулювання і управління. Особливість 

агромаркетингу полягає в різноманітті методів, 

прийомів і способів його здійснення. Це пов'язано з 

великим асортиментом продукції, її цільовим вико-

ристанням і роллю для споживача. До одних із ос-

новних прийомів можна віднести: 

- створення бренду; 

- підвищення лояльності до бренду; 

- підвищення продажу товарів з полиці; 

- збільшення середнього об’єму продажів. 

Методи аграрного маркетингу мають свої осо-

бливості, пов’язані як зі специфікою сільськогоспо-

дарського виробництва, так і з його продукцією. 

Практичне застосування маркетингу в сільському 

господарстві більш широко досить обмежене. В 

умовах повсякденної ринкової конкуренції вироб-

ник враховує не тільки природні і економічні умови 

регіону, технологічні особливості вирощування 

сільськогосподарських культур, селекції порід тва-

рин, а й акцентує увагу на існуючих, а головне, пе-

рспективних платоспроможних потенційних поку-

пців, які гнучко реагують на зміни ситуації на ри-

нку, тому мета для сільськогосподарського 

маркетингу знаходиться в більш вигідному стано-

вищі [18, с. 384]. 

Основними завданнями агромаркетингу для 

сільськогосподарських підприємств має стати: за-

воювання конкретної частки ринку споживачів, збі-

льшення виробництва продукції відповідно до ці-

лей підприємств-виробника; орієнтація на довго-

строкові результати ринкової діяльності; 

використання стратегії активного пристосування 

виробництва якісної продукції до вимог покупців; 

цілеспрямований вплив на покупців з метою підви-

щення обсягів продажів і отримання бажаного при-

бутку [17, с. 717]. 

Використання маркетингу для підприємства - 
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це можливість перетворення потреб покупців в до-

ходи підприємства, підтримання прибутковості і лі-

квідності підприємства для задоволення спожив-

чого попиту. Головним в маркетинговій стратегії, 

як системі, є її цільова спрямованість і складність, 

тобто з’єднання в єдиному технологічному процесі 

всіх окремих компонентів цієї діяльності [14, с. 7]. 

Комплексний програмно-цільовий підхід до-

зволяє розробити ефективну стратегію «прориву» 

на ринки, намітити напрямки діяльності, свідомо 

сконцентрувати зусилля підприємства на окремих 

секторах ринку. 

Виробничий процес агромаркетингу склада-

ється з етапів, взаємопов'язаних загальною метою 

(рис. 2). 

 

 
Рис.2. Етапи виробничого процесу агромаркетингу 

 

Перший етап включає закупівлю сировини і 

ресурсів (факторів виробництва) для виробництва 

сільськогосподарської продукції та продуктів хар-

чування. 

Другий етап включає саме виробництво сільсь-

когосподарської продукції. 

Третій етап, вибір каналів реалізації (збуту) 

продукції і продуктів харчування, організація про-

дажів, розподіл продукції і задоволення вимог спо-

живачів до сільськогосподарської продукції та про-

дуктів харчування. 

Агромаркетинг як інструмент ринкової діяль-

ності забезпечує оптимальну швидкість просування 

сільськогосподарських товарів, при якій співвідно-

сяться найвигідніші темпи їх продажу та обігу при 

мінімальних витратах на зберігання запасів, а та-

кож при збереженні можливості повністю задово-

льняти споживчий попит. Таким чином, агромарке-

тинг виступає у якості прискорювача процесів, що 

відбуваються у системі «виробництво - обмін - спо-

живання» і робить кінцевий результат таким, який 

найбільш повно відповідав би кінцевій меті суспі-

льного розвитку [3, с. 30; 8, с. 93]. 

Дослідження функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств з точки зору їх маркетинго-

вої діяльності слід проводити за такими напрям-

ками: аналіз ресурсного потенціалу; ефективність 

використання ресурсів; оцінка фінансового стану 

[17, с. 716–718] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Заходи щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства 

 

Провівши аналіз агромаркетингу, можна вне-

сти ряд пропозицій для більш ефективного здійс-

нення маркетингової діяльності на сільськогоспо-

дарських підприємствах і можливості уникнути 

проблем зі збутом продукції: 

- маркетингова діяльність повинна і може здій-

снюватись у всіх сільськогосподарських і перероб-

них підприємствах агропромислового комплексу, 

незалежно від їх фінансового стану; 

- формування маркетингової служби на підп-

риємствах по виробництву і переробці сільськогос-

подарської продукції доцільно здійснювати на ос-

нові поступової трансформації в неї служби поста-

чання і збуту; 

- для забезпечення своєї конкурентоспромож-

ності кожне підприємство з виробництва та переро-

бки сільськогосподарської продукції має розроб-

ляти власну маркетингову стратегію і маркетингові 

плани; 

- для виробників сільськогосподарської проду-

кції актуальною є проблема чіткої ідентифікації 
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своєї продукції з метою її виділення з безлічі марок 

завезених товарів за допомогою професійно органі-

зованої рекламної діяльності. 

Для вирішення даної проблеми необхідний пе-

рехід від традиційної «концепції маркетингу» до 

концепції «інтегрованих маркетингових комуніка-

цій». Остання спрямована на те, щоб підприємці 

мали можливість повніше вивчити і врахувати ко-

мунікаційні процеси і отримати в результаті ефект 

«синергії» від комунікативного впливу засобів про-

сування товарів на ринок [19, с. 182]. 

Отже, особливості агромаркетингу передусім 

пов’язані зі специфікою сільськогосподарського 

виробництва, яка характеризується різноманітні-

стю продукції та учасниками ринку, великою кіль-

кістю організаційних форм господарювання, про-

блемами кадрового забезпечення. 

На основі вищевикладеного, вважаємо, що аг-

ромаркетинг для сільськогосподарських підпри-

ємств – одна з важливих складових і необхідних ви-

дів діяльності учасників аграрного ринку, який має 

потенційні можливості переорієнтувати агропро-

мислове виробництво і реалізацію сільськогоспо-

дарської продукції на повне задоволення потреб, 

запитів та інтересів споживачів. 

Висновки. Проведені дослідження дають під-

ставу стверджувати, що для агромаркетингу необ-

хідні більш конкретні напрямки маркетингових до-

сліджень, спрямованих на взаємопов’язаний вплив 

функцій маркетингу на споживача (формування і 

стимулювання попиту; розширення обсягів прода-

жів, ринкової частки і прибутку, а також досяг-

нення оптимальних управлінських рішень). 

Серед чинників, що обмежують розвиток агро-

маркетингу у вітчизняних аграрних підприємствах 

більш значущими вважаються зношеність матеріа-

льно – технічної бази, високі ціни на матеріально - 

технічні ресурси та продукцію сільського господар-

ства, малоефективна державна підтримка, брак вла-

сних фінансових коштів, високі податки, а також 

низька купівельна спроможність споживачів аграр-

ної продукції. 
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Анотація. 

 Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів механізму 

управління виробничим потенціалом аграрних підприємств. Досліджено напрямки розвитку аграрної 

освіти України. Проаналізовано діяльність державних науково-дослідних установ в тому числі «Всеукра-

їнського наукового-навчального консорціуму» в сфері вдосконалення механізмів управління виробничим по-

тенціалом аграрних підприємств. Досліджено елементи організаційно-економічного механізму оптиміза-

ції виробничої структури сільськогосподарських підприємств. Визначено основні шляхи підвищення ефе-

ктивності використання виробничого потенціалу аграрних підприємств за рахунок співпраці 

«Всеукраїнським науково-навчальним консорціумом». 

Abstract. 

 The subject of the study is a set of theoretical, methodological and applied aspects of the mechanism of 

management of production potential of agricultural enterprises. The directions of development of agrarian edu-

cation of Ukraine are investigated. The activity of state research institutions, including the All-Ukrainian Scientific 

and Educational Consortium in the field of improving the mechanisms of managing the production potential of 

agricultural enterprises is analyzed. Elements of the organizational and economic mechanism of optimization of 

production structure of agricultural enterprises are investigated. The main ways to increase the efficiency of using 

the production potential of agricultural enterprises through cooperation with the All-Ukrainian Scientific and 

Educational Consortium have been identified. 
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Постановка проблеми. Оцінювання ефектив-

ності управління виробничим потенціалом в сучас-

них умовах господарювання має ґрунтуватися на 

узагальненій оцінці ефективності за окремими еле-

ментами, що складають цілісну систему управління 

організацією. 

Мета статті полягає в теоретичному обґрунту-

ванні і методологічній розробці основних принци-

пів і практичних засад сучасного управління виро-

бничими ресурсами на підприємствах АПК в сучас-

них умовах з використанням досвіду ВННК ВНАУ.. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питанню вивчення економічної сутності виробни-

чого потенціалу приділяли увагу науковці різних 

країн на протязі багатьох років. Вивченню економі-

чної сутності потенціалу приділяли увагу такі вчені 

як Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Калетнік Г.М., Ку-

бай О.Г., Підвальна О.Г., Струмилін С.Г., Нємчи-

нов B.C., Анчишкін О.І., Абалкін Л.І., Олексюк О.І 

, Шпикуляк О.Г. та інші. В своїх працях вони відо-

бразили еволюцію наукового розуміння цього тер-

міну, на яку вплинула комплексна оцінка рівня ро-

звитку виробничих сил агропромислових форму-

вань. Проте дослідження перспектив розвитку ви-

робничого потенціалу на основі наукових підходів 

науково-дослідних установ потребує більш поглиб-

лених досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Для вдоскона-

лення управління виробничим потенціалом агроп-

ромислових підприємств потрібно використову-

вати практику наукових установ державного сек-

тору. Для цього потрібне реформування аграрної 

освіти та науки має підвищити їх якість та резуль-

тативність, сприяти зростанню ефективності вико-

ристання кадрового потенціалу країни, забезпечити 

конкурентоспроможність агропромислового сек-

тору економіки держави, підвищити добробут насе-

лення. В основу реформування аграрної освіти і на-

уки покладається: 

а) поглиблення інтеграції вказаних видів діяль-

ності та переведення їх на інноваційні системи вза-

ємодії з виробничою сферою АПК; 
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б) введення диференціації відповідальності за 

розробку загальнодержавних і регіональних науко-

вих, інноваційних і кадрових проблем в АПК (в ці-

лому і по регіонах), згідно міжнародних стандартів; 

в) відповідальність за стан науково-технічного 

прогресу і кадрове забезпечення сфери АПК, а та-

кож за зберігання і переробку сільськогосподарсь-

кої і харчової сировини та продукції, їх якість і без-

пеку, збереження довкілля та соціальний розвиток 

сільської місцевості – вчорашні аграрні універси-

тети і НДІ мають стати установами наук про якість 

життя і безпеку довкілля та раціональне природо-

користування. 

Метою реформування системи аграрної освіти 

та науки є: 

- докорінне підвищення конкурентоспромож-

ності результатів діяльності ВНЗ та відповідних на-

уково-дослідних установ НААН України спрямова-

них на покращення наукового і кадрового забезпе-

чення розвитку на інноваційній основі галузей 

вітчизняного агропромислового комплексу з ураху-

ванням нових економічних умов та світових продо-

вольчих і фінансових викликів.  

- реалізація державної аграрної політики удо-

сконалення системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівників і фахівців для 

агропромислового виробництва, формування кад-

рового потенціалу, спроможного швидко адаптува-

тися і ефективно працювати в нових економічних 

умовах та міжнародному конкурентному середо-

вищі шляхом спільного використання наукового 

потенціалу та матеріально-технічної бази установ 

Вінницького національного аграрного універси-

тету; 

- підвищення рівня наукових досліджень та 

впровадження їх у виробництво; 

- створення загальнодержавної системи інфор-

маційно-консультативного та телекомунікаційного 

забезпечення агропромислового і природоохорон-

ного комплексів України. 

Завданнями реформування аграрної освіти та 

науки для досягнення поставленої мети: 

- завершити формування національної моделі 

конкурентоспроможної багаторівневої аграрної 

освіти, інтегрованої у світовий простір, яка здатна 

задовольняти потреби суспільства та особистостей; 

- модернізувати систему державного замов-

лення на підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації керівників і фахівців у відповідності до 

потреб на них вітчизняного агропромислового ви-

робництва, які спроможні швидко адаптуватися і 

ефективно працювати в нових економічних умовах; 

- сформувати систему ефективного управління 

науково-технічною та інноваційною сферами на ос-

нові концентрації управлінських та координацій-

них функцій, кадрового потенціалу, фінансових і 

матеріально-технічних ресурсів на пріоритетних 

напрямах розвитку установ аграрної науки і освіти 

та їх інноваційної діяльності; 

- інтенсифікувати фундаментальні та прикла-

дні дослідження, результати яких повинні відпові-

дати світовому рівню і мати вагомий вплив на 

освіту та соціально-економічний розвиток агропро-

мислового виробництва; 

- забезпечити високу результативність науко-

вих досліджень та широке спрямування їх резуль-

татів на інноваційний розвиток агропромислового 

виробництва; 

- підготувати проекти законодавчих та норма-

тивних актів, які необхідні для реалізації пропози-

цій з реформування аграрної освіти та науки Укра-

їни в нових економічних умовах; 

- привести у відповідність до діючих нормати-

вів МОН України та вимог Болонського процесу 

критерії оцінки рівнів підготовки фахівців різних 

ступенів. 

Основні стратегічні напрями реформування аг-

рарної науки і освіти: 

 перехід на створення інновацій, які по-

винні забезпечити конкурентоспроможність та ко-

мерційну привабливість науково-технічних розро-

бок на ринку наукоємної продукції; 

 оптимізація систем аграрної науки і освіти 

для концентрації матеріально-технічних, кадрових 

і фінансових ресурсів на вирішення пріоритетних 

завдань АПК; 

 запровадження системи планування та ви-

конання науково-технічних програм під іннова-

ційну модель розвитку галузей АПК; 

 створення дієвих систем інноваційного 

провайдингу; 

 формування системи державного замов-

лення на науково-технічну продукцію через НААН 

України; 

 оптимізація системи аграрної освіти для 

концентрації матеріально-технічних, кадрових і фі-

нансових ресурсів забезпечення розвитку всіх ла-

нок освітніх закладів; 

 створення системи мотивації одержання 

аграрної освіти; 

 підпорядкування навчальних закладів агра-

рного профілю галузевому міністерству; 

 удосконалення системи післядипломної 

освіти, підготовки організаційно-управлінських ка-

дрів; 

 інтеграція аграрної освіти, науки і вироб-

ництва; 

 формування системи перманентного напо-

внення змісту нового та запровадження в навчаль-

ний процес інноваційних технологій; 

 формування системи замовлень АПК на 

підготовку фахівців аграрного профілю та оцінка їх 

кваліфікаційного рівня; 

 реформування системи підготовки нау-

ково-педагогічних кадрів, їх освітянської та науко-

вої діяльності, її нормативно-правового забезпе-

чення у відповідності до міжнародних стандартів; 

 навчання в університетах зорієнтувати на 

вирішенні глобальних проблем сьогодення; 

 підвищення якості та безпеки сільськогос-

подарської продукції; 

 екологізація усіх сфер аграрного сектору 

економіки на усіх етапах життєвого циклу людини; 
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 мінімізація шкідливого впливу від сільсь-

когосподарської діяльності на довкілля; 

 розвиток систем управління якістю в сфері 

агарного виробництва, переробки і зберігання сіль-

ськогосподарської продукції; 

 посилення ролі гуманітарної підготовки 

фахівців, як фактора розвитку демократії та проти-

стояння тероризму, наркоманії та іншим негатив-

ним соціальним проявам у суспільстві; 

 посилення практичної складової у підгото-

вці фахівців за всіма напрямами підготовки (спеці-

альностями) та освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

Ефективність агропромислового виробництва 

визначається взаємодією науки і практики, впрова-

дження у виробництво передових інноваційних те-

хнологій. На це був націлений п'ятирічний цикл на-

уково-дослідних робіт Української академії сільсь-

когосподарських наук, намічених програмами 

фундаментальних та пріоритетних прикладних до-

сліджень з наукового забезпечення розвитку агроп-

ромислового комплексу України на 2015-2020 

роки. Програми розроблені у відповідності з вимо-

гами «Основ політики України у галузі розвитку на-

уки і технологій на період до 2010 року та на пода-

льшу перспективу» і складені з урахуванням пере-

ліку критичних технологій державного рівня і 

пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, 

затверджених Президентом України. 

Прийняття закону України «Про розвиток сіль-

ського господарства» знімає багато непорозумінь в 

аграрній політиці, закріплює за АПК певний пріо-

ритет, орієнтує державу на сталий розвиток сільсь-

когосподарського виробництва та сільських тери-

торій.  

Концепція переведення економіки на іннова-

ційний шлях розвитку знайшла повну підтримку в 

суспільстві. Однак при виробленні стратегії і так-

тики реалізації цієї концепції виникли розбіжності. 

У черговий раз «реформатори» спробували зробити 

науку головною винуватицею того, що наше виро-

бництво несприйнятливе до досягнень НТП. Доці-

льно також в Україні розробити програми по збіль-

шенню виробництва сої і сорго. Вчені можуть за-

пропонувати виробникам с/г продукції нові 

ресурсозберігаючі технології обробітку цих куль-

тур, що забезпечують захист посівів від бур'янів, 

хвороб і шкідників, а також зниження енерговитрат 

на обробку ґрунту і посівів.  

Важливим резервом у вирішенні кормової про-

блеми є розширення посівів багаторічних бобових 

трав. У нових сортів конюшини вдало поєднуються 

ультра скоростиглих і висока зимостійкість. Вони 

дозволили розширити зону стійкого обробітку цієї 

культури на 300 км на північ, і на 600 км на північ-

ний схід.  

Вченими Відділення захисту рослин розроб-

лені біотехнологічні методи діагностики небезпеч-

них фіто патогенів. Обґрунтовані і реалізовані ін-

формаційні технології багаторівневого дистанцій-

ного та аерокосмічного зондування та вивчення 

фіто санітарного стану агроекосистем країни. Скла-

дені карти, представлені на електронних носіях та 

на сайті в Інтернеті.  

В останні роки, інститутами та станціями при-

діляється недостатня увага розвитку теорії та прак-

тики імунітету рослин. У багатьох наукових уста-

новах згорнуті роботи та ліквідовані наукові під-

розділи по цьому найважливішому напрямку. 

Низький рівень практичного освоєння препаратів, 

що ідентифікують захисні функції рослин.  

Сьогодні ж абсолютно ясно, що не тільки 

окреме поле, але й окремі його контури вимагають 

особливої агротехніки. Ученими розроблені уніка-

льні технології, що дозволяють досить точно визна-

чити рівень родючості ґрунту, забур'яненість, зара-

женість окремих ділянок поля і за один прохід аг-

регату, оснащеного сучасним бортовим 

комп'ютером, забезпечити оптимальне внесення хі-

мікатів. Це технології майбутнього, вони забезпе-

чують підвищення врожайності при скороченні в 2-

3 рази кількості внесених меліоратів. Основними 

проблемами, тут є не тільки відсутність сучасної те-

хніки, але й необхідність оновлення картографіч-

них матеріалів. Ефективно ведуться роботи з вико-

ристання альтернативних видів енергії. Вченими 

агро інженерної науки розроблена програма по сти-

мулюванню широкомасштабного перекладу сільсь-

когосподарської техніки на газомоторное паливо, 

реалізація якої дозволить скоротити витрати в 1,82 

рази в порівнянні з використанням дизельного па-

лива і бензину.  

У число найважливіших проблем в Україні 

входить боротьба за здоров’я нації. Істотний внесок 

у її рішення вносять інститути Відділення збері-

гання і переробки сільськогосподарської продукції. 

За звітний період ними розроблено та передано для 

освоєння у промисловість понад 700 нових техно-

логій і близько 3700 нових найменувань продуктів 

харчування.  

Основні напрями розвитку:  

1) Сформувати пріоритетні напрями міжнаро-

дної наукової діяльності, які сприятимуть майбут-

ній Угоді про асоціацію України та ЄС. 

2) Започаткувати нові комунікаційні канали з 

метою обміну науковою і освітянською інформа-

цією між партнерами у вирішенні глобальних про-

блем людства. 

3) Спрямувати зусилля наукового і освітнього 

потенціалу на зближення позицій України та ЄС з 

питань, які розглядаються в рамках міжнародних 

організацій IGC, ISO, FAO тощо.  

4) Взяти участь у проектах TWINNING та 

TAIEX з метою розбудови інституційної спромож-

ності, необхідної для адаптації національного зако-

нодавства до законодавства ЄС. 

5) Використати європейський інструмент су-

сідства та партнерства (ENPI) для ефективної коор-

динації та застосування зовнішньої допомоги в га-

лузі науки та технологій.  

6) Збільшити чисельність фахівців, які у свою 

діяльність спрямовують на вирішення питань між-

народного розвитку, патентного та стандартизацій-

ного законодавства.  

7) Визначити першочергові дії щодо визнання 

дипломів спеціалістів, магістрів, кандидатів наук 
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(PhD), докторів наук (doc.habil.) в країнах Спіль-

ноти;  

8) Відродити традицію проведення щорічних 

спеціалізованих виставок в тому числі з міжнарод-

ним представництвом, завершених науково-техніч-

них і технологічних розробок, які сприятимуть зу-

стрічам виробників і споживачів наукової продук-

ції.  

9) Завершити гармонізацію у сфері інтелектуа-

льної власності і трансферу технологій до єдиної 

термінології з метою унеможливлення подвійного 

трактування законодавства суб’єктами міжнарод-

ної науково-технічної співпраці. 

10) Інтенсифікувати практику стажування віт-

чизняних вчених, особливо молодих науковців, у 

провідних зарубіжних університетах та фірмах. 

11) Збільшити кількість науковців і студентів 

ВНЗ та їх відокремлених підрозділів, які беруть уч-

асть у міжнародних освітянських і наукових проек-

тах. 

12) Розширити контингент набору іноземних 

студентів на навчання в аграрні ВНЗ; удосконалю-

вати методики навчання іноземних студентів, під-

готовку викладачів, здатних викладати відповідні 

навчальні курси. Здійснити заходи щодо відкриття 

підготовчих відділень для іноземних громадян на 

базі аграрних ВНЗ. 

13) Здійснити заходи щодо проведення систе-

матичної профорієнтаційної роботи в зарубіжних 

країнах для популяризації вищої аграрної освіти 

України. 

14) З метою інформування ВНЗ та залучення їх 

до міжнародних проектів створити на веб-сайті Мі-

ністерства аграрної політики України окремий роз-

діл з інформацією про реалізацію міжнародних про-

ектів в сфері освіти, науки та дорадництва України. 

15) Брати участь у міжнародних програмах і 

проектах, спільному проведенні досліджень і роз-

робці проектів, спрямованих на створення конку-

рентоспроможної високотехнологічної продукції й 

новітніх технологій, створення спільних наукових 

організацій і інноваційних структур та забезпе-

чення їхнього фінансування [1-11]. 

Очікувані результати:  

У результаті реалізації реформ очікується 

створення спільно з науково-дослідними устано-

вами НААН України та Міністерства аграрної полі-

тики України Регіональних центрів інноваційного 

розвитку АПК. 

Буде скоординована та інтегрована система 

взаємодії аграрної освіти та науки, спрямованої на 

інноваційний розвиток АПК. 

Поглибляться та розширяться міжнародні 

зв’язки з посиленням інтервенцій вітчизняної про-

дукції АПК на міжнародні ринки. 

Будуть створені регіональні та галузеві об’єд-

нання, як основний елемент поєднання науки та ви-

робництва. 

Будуть запроваджені ресурсозберігаючі і при-

родоохоронні агротехнології з компетентним фахо-

вим супроводом. 

Буде створений єдиний інтелектуальний (нау-

ково-технічний, економічний та культурно-просві-

тницький) простір в аграрній сфері. 

Поглибляться зв’язки і сформуються партнер-

ські стосунки з потужними аграрними підприємст-

вами та фермерськими господарствами. 

Інноваційна діяльність складається з трьох ос-

новних складових:  

а) наукова діяльність;  

б) роботи по доведенню завершених науково-

дослідних і дослідно-конструкторських і технологі-

чнихробіт (НДДКР) до рівня інноваційних проектів 

(продуктів, товарів, технологій і т.д.);  

в) діяльність з освоєння (впровадження) інно-

ваційних проектів, технологій виробництва проду-

кції і т.д.  

Першою складовою - наукового забезпечення 

АПК присвячені конференції, «круглі столи» і т.д. 

У той же час існує ряд проблем в самій організації 

аграрної науки. Як тільки з'явиться конкуренція се-

ред сільськогосподарських товаровиробників у 

сфері ідеї та технологій, інноваційних проектів, по-

чнеться перехід до сталого економічного розвитку 

сільськогосподарського виробництва в Києві, як і в 

усьому світі.  

Технологічне і технічне переозброєння сільсь-

кого господарства в сучасних умовах є ключовою 

проблемою забезпечення продовольчої безпеки Ук-

раїни. Тільки створення й освоєння нової техніки і 

машинних технологій дозволить підняти якість і 

конкурентоздатність вітчизняної сільгосппродук-

ції. Для розвитку сільського господарства та енер-

гозабезпечення потрібна державна підтримка, осо-

бливо при розробці та освоєнні енерго- і ресурсо-

зберігаючих агротехнологій.  

Головним пріоритетом науково-технічної та 

інноваційної політики в АПК повинна стати держа-

вна підтримка фундаментальної і прикладної науки 

з орієнтацією на впровадження наукових розробок. 

Кінцева мета аграрної науки - це підвищення ефек-

тивності сільського господарства.  

Досить ефективно працює в даному напрямку 

в рамках функціонування «Всеукраїнького ННК» 

створений на базі Вінницького національного агра-

рного університету (рис. 1). 

1) здійснення фундаментальних наукових дос-

ліджень, організацію, проведення і координацію 

прикладних наукових досліджень у сфері агропро-

мислового комплексу, які спрямовуються на здо-

буття нових знань про закономірності функціону-

вання існуючих та створення новітніх біологічних і 

фізичних об'єктів, їх взаємодії та впливу на навко-

лишнє природне середовище, а також розроблення 

на базі зазначених знань наукових продуктів для 

інноваційного розвитку агропромислового компле-

ксу, використання яких сприятиме збільшенню об-

сягів виробництва конкурентоспроможної продук-

ції;  

2) методична координація досліджень науко-

вих установ і вищих навчальних закладів III-IV рі-

вня акредитації, а також проектно-конструкторсь-

ких та інших організацій, що здійснюють наукові 

дослідження у сфері агропромислового комплексу;  
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3) розроблення нових та удосконалення існую-

чих форм, методів і способів проведення наукової 

роботи;  

4) підвищення престижності наукової діяльно-

сті;  

5) сприяння інтеграції вітчизняної аграрної на-

уки у світовий науковий простір;  

6) участь у формуванні державної політики у 

сфері наукової та науково-технічної діяльності;  

7) проведення аналізу стану та визначення 

пріоритетних напрямів розвитку агропромислового 

комплексу;  

8) надання інформаційних послуг суб'єктам аг-

ропромислового виробництва незалежно від форми 

власності;  

9) виробництво елітного насіння та насіння ви-

щих репродукцій, садивного матеріалу сільського-

сподарських культур, племінної продукції; 

10) збереження генотипів сільськогосподарсь-

ких рослин і тварин, колекцій штамів корисних і па-

тогенних мікроорганізмів;  

11) організація і проведення експедицій та екс-

педиційних досліджень;  

12) підготовка наукових кадрів вищої кваліфі-

кації;  

13) пошук і підтримку талановитих вчених, 

сприяння творчому зростанню молодих вчених;  

14) залучення наукових та науково-педагогіч-

них працівників вищих навчальних закладів Укра-

їни до виконання наукових досліджень у сфері аг-

ропромислового комплексу;  

15) залучення провідних вчених Академії, ви-

щих навчальних закладів та інших наукових органі-

зацій до роботи у наукових радах, комітетах, комі-

сіях та інших консультативно-дорадчих органах 

Академії.  

У результаті аналізу діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств Овруцького району вияв-

лено, що рівень ефективності виробництва продук-

ції є низьким, при цьому, важливим для їх подаль-

шого функціонування залишається оптимізація 

виробничої структури. Постає завдання змоделю-

вати та перевірити на практиці співвідношення га-

лузей, за яким сільськогосподарські підприємства 

зможуть покращувати показники господарської 

діяльності. 

 

 
Рисунок 1. Організаційна структура Всеукраїнського ННК 
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Основними завданнями «Всеукраїнського 

ННК» ВНАУ є:  

Для досягнення поставлених завдань з оптимі-

зації виробничої структури сільськогосподарських 

підприємств та покращення ситуації в аграрному 

секторі району нами запропоновано підхід до фор-

мування організаційно-економічного механізму оп-

тимізації виробничої структури. Даний механізм 

включає послідовність дій: підвищення урожайно-

сті сільськогосподарських культур, нарощування 

поголів’я тварин, систему поліпшення родючості 

ґрунтів, підвищення товарності підприємств, онов-

лення матеріально-технічної бази, збільшення ви-

робництва продукції, залучення інвестицій та інно-

вацій. Важливий акцент робиться на розвиток сіль-

ської місцевості. 

Організаційно-економічний механізм предста-

вляє систему взаємопов’язаних та взаємозалежних 

організаційних, економічних, правових, соціальних 

і екологічних елементів (принципів, методів, норм, 

важелів, інструментів), які спрямовані на оптиміза-

цію виробничої структури відносно поставлених 

цілей в рамках стратегії діяльності підприємства 

(рис 2). Механізм оптимізації можна представити у 

вигляді цілісної системи, яка враховує економічні, 

екологічні та соціальні аспекти. 

 

 
Рис. 2 Елементи організаційно-економічного механізму оптимізації виробничої структури сільськогос-

подарських підприємств 

 

Організаційне забезпечення оптимізації вироб-

ничої структури включає процес прийняття рішень 

з вибору і обґрунтування цілей, критеріїв, стимулів; 

узгодження діяльності на всіх рівнях ієрархії для 

реалізації функцій і задач; удосконалення і ро-

зробку, в разі потреби, нових організаційних струк-

тур. При цьому необхідним є врахування принципів 

оптимізації виробничої структури, які передбача-

ють створення системи оптимізації, орієнтованої на 

досягнення поставлених цілей для максимального 

ефекту від реалізації. 

Важливе місце у системі організаційно-еко-

номічного механізму оптимізації відіграють методи 

та важелі впливу. Вони, на наш погляд, повинні 

враховувати специфіку сільськогосподарської 

діяльності та сучасну кон’юнктуру ринку. Еко-

номічні методи повинні передбачати сукупність 

способів впливу на виробничу структуру для збіль-

шення прибутковості. Серед них виділяють: пла-

Механізм оптимізації виробничої структури сільськогосподарських 

підприємств 

 

Соціально-екологічна  

 складова  

Принципи: цілеспрямованість, безперервність, надійність, обґрунто-

ваність, відповідальність, професіоналізм, системність, ефективність 

Оптимальна виробнича структура високотоварних сільськогосподарсь-

ких підприємств 

Організаційний аспект 

підготовка кадрів 

автоматизація виробництва 

залучення новітніх технологій 

Екологічний аспект 

екологізація виробництва 

природоохоронні заходи 

збереження родючості ґрунту 

Економічний аспект 

зростання рентабельності 

зниження ризиків та витрат 

підвищення конкурентоспро-

можності 

Соціальний аспект 

розвиток соціальної інфра-

структури 

підвищення мотивації до праці 

реалізація соціальних програм 

Організаційно-економічна скла-

дова  

Методи: адміністративно-правові, організаційні, економічні 

Важелі: дохід, прибуток, інвестиції, податки, нормативи 



22 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#21(73),2020 

нування, бюджетування, фінансування, ціноутво-

рення, економічне стимулювання й господарський 

розрахунок. Організаційні методи – це система 

впливу на виробничі відносини для досягнення 

конкретних цілей. Адміністративно-правові – спо-

соби здійснення оптимізації, основані на вимогах 

щодо науково обґрунтованого ведення сільськогос-

подарського виробництва, передбачених для да-

ного регіону. Методи оптимізації використову-

ються в комплексі, вони єдині для різних ланок, але, 

залежно від особливостей конкретного об’єкта, 

можлива перевага тих або інших. 

У системі організаційно-економічного ме-

ханізму надзвичайно важливим є питання визна-

чення ефективності трансформацій у виробничій 

структурі. Оцінка ефективності їх функціонування 

характеризує специфічність господарського про-

цесу й відображає спосіб виявлення ступеня вико-

ристання ресурсів, затрат і результатів вироб-

ництва. Вона виступає як система кількісних і 

якісних індикаторів, характеристик, що охоплює 

«параметри стану» виробничої структури 

підприємства, характеризує їх динаміку. 

Дослідження особливостей господарської 

діяльності сільськогосподарських підприємств за-

свідчує, що оптимізація виробничої структури то-

варовиробників пов’язана з безперервним пошуком 

можливостей росту ефективності діяльності й 

мобілізації наявних внутрішніх і зовнішніх ре-

зервів. Резерви оптимізації виробничої структури 

відображають потенційні можливості підвищення 

результативності й корисної віддачі, конкурен-

тоздатності, поліпшення якості й нарощування об-

сягів виробленої продукції виконаних робіт та 

наданих послуг на підприємствах. 

В остаточному підсумку оптимізація виробни-

чої структури сільськогосподарських підприємств є 

стратегічною ціллю, вирішення якої визначає 

успішний розвиток конкурентоспроможного това-

ровиробника. Така стратегія дає можливість покра-

щити ефективність господарської діяльності голов-

ним чином за рахунок збільшення прибутків, ро-

звитку соціальної сфери та покращення екологічної 

ситуації. Важливим в даному контексті є 

врахування взаємозв’язків між рослинництвом та 

тваринництвом. Складові елементи механізму оп-

тимізації виробничої структури у галузі рослин-

ництва для сільськогосподарських підприємств 

наведені на рис 3. 

 
Рис. 3. Складові елементи механізму оптимізації галузі рослинництва сільськогосподарських 

підприємств 

 

Результати дослідження діяльності сільсько-

господарських товаровиробників показали, що од-

нією із складових стабільного розвитку вироб-

ництва є оптимізація структури посівних площ. 

Нами встановлено, що за рахунок раціонального 

розміщення культур у сівозмінах відповідно до їх 

біологічних особливостей підвищується продук-

тивність кожного гектара ріллі на 20–30 %, без за-

лучення додаткових коштів. 

Важливою складовою механізму оптимізації 

виробничої структури у рослинництві є визначення 

раціонального складу земельних ресурсів. Оп-

тимiзацiю складу та спiввiдношення угідь необ-

хідно здійснювати шляхом вилучення деградова-

них й малопродуктивних земель з подальшою їх 

консервацією. Це особливо актуально на Поліссі у 

зв’язку із забрудненням значної території регіону 

та необхідністю пошуку альтернативних шляхів ви-

користання земель. 
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антропогенного впливу, порушено поверхневий 
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збитковим. Залужені орні землі доцільно викори-

стовувати у подальшому в системі сіножатей або 

пасовищ з регулюванням термінів сінокосіння в різ-

них фазах розвитку рослин. 

Ефективним підходом при визначенні земель, 

що підлягають вилученню з обігу, є ландшафтний 

метод, який ґрунтується на основних агроеко-

логічних принципах. Не раціонально використо-

вувати такі землі: малопродуктивнi землі, ведення 

землеробства на яких економічно невигідне; раніше 

розоранi землі водного фонду в межах прибереж-

них смуг; забруднені землі радiонуклiдами, важ-

кими металами та іншими шкідливими речовинами. 

Важливою складовою у механізмі оптимізації 

виробничої структури є раціональне господа-

рювання на радіаційно забруднених землях. Одним 

з ефективних заходів зменшення вмісту шкідливих 

елементів у продукції є підбір культур, які поглина-

ють незначну кількість радіонуклідів, і культур, які, 

навпаки, засвоюють їх з ґрунту у великих кілько-

стях. За дослідними даними, відносно мало погли-

нають важких металів зернові і багато – бобові (ко-

нюшина, люцерна, горох, квасоля). Тому зелену 

масу бобових трав слід згодовувати дуже обережно, 

лише певним віковим групам тварин на відгодівлі, 

і не можна її згодовувати дійним коровам, птиці. 

Зерно злакових культур нагромаджує мало 

важких металів (0,2 % маси врожаю). На забруд-

нених радіонуклідами територіях доцільно виро-

щувати, передусім, зернові культури і виробляти 

свинину, м’ясо птиці та яйця. Поголів’я великої ро-

гатої худоби на відгодівлі тут потрібно зменшу-

вати, молоко переробляти на масло, сир, сметану, 

оскільки при його переробці важкі метали залиша-

ються у сироватці. М’ясо худоби і свиней викори-

стовують згідно з існуючими щодо цього спеціаль-

ними вказівками. 

Основні напрями оптимізація галузі тваринни-

цтва сільськогосподарських підприємств представ-

лені на рис. 4. 

 
Рис. 4. Складові елементи механізму оптимізації виробничої структури сільськогосподарських 

підприємств 

 

З метою стабілізації та подальшого відрод-

ження галузі тваринництва, особливо молочного та 

м’ясного скотарства, необхідно у сільгос-

ппідприємствах здійснити комплекс заходів із ство-

рення міцної кормової бази, передусім, за рахунок 

підвищення продуктивності природних сінокосів і 

пасовищ. Необхідно широко впроваджувати 

новітні технології у тваринництві. 

Прикладом може стати модернізація доїльних 

залів. Завдяки використанню спеціальних при-

строїв, молоко уникає контакту з оточуючим сере-

довищем. 

Отже ефективне використання виробничого 

потенціалу має включати в себе розробку чітких 

планів розвитку як галузей рослинництва так і тва-

ринництва. 

Висновки. На основі проведеного до-

слідження щодо управління виробничим потен-

ціалом аграрних підприємств можна зробити 

наступні узагальнюючі висновки: 

1. Виробничий потенціал підприємства являє 

собою систему взаємопов’язаних елементів, які ви-

конують різні функції у процесі забезпечення 

випуску продукції та досягнення інших цілей ро-

звитку підприємства. А тому можна стверджувати, 

що йому притаманні всі риси, властиві будь-якій 

системі: цілісність, цілеспрямованість; складність; 

взаємозамінність, альтернативність його елементів; 

взаємозв’язок, взаємодія елементів виробничого 

потенціалу; самовідтворюваність; інноваційна 

сприйнятливість; гнучкість; соціально-економічні 

наслідки використання; історичні умови та особли-

вості формування й використання; фізичне та мо-

ральне старіння. 

2. «Всеукраїнський ННК» Вінницького націо-

нального аграрного університету створено для про-

ведення наукових досліджень, апробації резуль-

татів наукових досліджень, проведення виробничої 

перевірки та впровадження наукових розробок у 

виробництво та іншої господарської діяльності. 

Наданий час ефективно працює проводиться наро-
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щування та модернізація основних засобів, збіль-

шується кількість працівників, земельних площ які 

обробляють власними силами, а також проводяться 

поглиблені наукові дослідження в тісній співпраці 

з ВНАУ, в тому числі в межах «Всеукраїнського 

ННК». 

3. Виробничий потенціал державних 

підприємств що є в складі консорціуму використо-

вується максимально ефективно. Постійно прово-

диться робота з покращенням використанням зе-

мельних площ та підвищення ефективності викори-

стання виробничого потенціалу в тому числі за 

рахунок співпраці з Вінницьким національним аг-

рарним університетом. 

Основними шляхами підвищення ефектив-

ності використання виробничого потенціалу на 

нашу думку в сільському господарстві є: вирішення 

проблем прихованого безробіття, формування рин-

кового механізму, створення здорового макроеко-

номічного середовища, розробка довгострокових 

програм зайнятості, розвиток і підтримка регіо-

нальних ринків праці, підтримка інновацій у сфері 

підприємництва, переорієнтація системи про-

фесійної підготовки та ін. 

Удосконалення реорганізації управління фінан-

совими ресурсами аграрних підприємств слід 

розглядати як один із головних чинників підвищення 

ефективності його виробничо-господарської діяль-

ності. Від цього залежить поліпшення позицій 

підприємства в конкурентній боротьбі, його 

стабільне функціонування та динамічний розвиток. 

Головна спрямованість реорганізації управління 

фінансовими ресурсами підприємства полягає в оп-

тимізації використання ресурсів підприємства.  

Для покращення показників науково-виробни-

чої діяльності аграрних підприємств потрібно по-

глиблювати співпрацю в рамках «Всеукраїнського 

ННК» в сфері: 

 - здійснення фундаментальних наукових до-

сліджень, організацію, проведення і координацію 

прикладних наукових досліджень у сфері агропро-

мислового комплексу;  

- проведення аналізу стану та визначення 

пріоритетних напрямів розвитку агропромислового 

комплексу;  

- виробництво елітного насіння та насіння ви-

щих репродукцій, садивного матеріалу сільськогос-

подарських культур, племінної продукції; 

- збереження генотипів сільськогосподарських 

рослин і тварин, колекцій штамів корисних і пато-

генних мікроорганізмів;  

- підготовка наукових кадрів вищої 

кваліфікації. 
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Анотація  
У статті приділяється увага розгляду актуальних питаннь по формуванню та удосконаленню вико-

ристання ефективного управлінського інструментарію проведення реструктуризації аграрних підпри-

ємств на основі механізмів інноваційної політики для підвищенні конкурентоспроможності аграрних під-

приємств, регіонів та країни в цілому. Приділється особлива увага складовим системи механізмів ре-

структуризації, включаючи такі як організаційно-економічні, правові, технічні заходи, які спрямовані на 

зміну структури підприємства, його управління, форми власност з метою фінансового оздоровлення 

підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції та підвищення ефективності 

виробництва. 

Abstract 

The article focuses on topical issues of forming and improving the use of effective management tools for 

restructuring agricultural enterprises based on the mechanisms of innovation policy to increase the competitive-

ness of agricultural enterprises, regions and the country as a whole. Particular attention is paid to the components 

of the system of restructuring mechanisms, including such as organizational and economic, legal, technical 

measures aimed at changing the structure of the enterprise, its management, ownership for the financial recovery 

of the enterprise, increase competitive output and increase production efficiency. 

 

Ключові слова: реструктуризація, аграрні підприємства, інноваційна політика, реорганізація, пла-

тоспроможність, банкрутство, перехідна економіка. 

Key words: restructuring, agricultural enterprises, innovation policy, reorganization, solvency, bankruptcy, 

transition economy. 

 

Сучасний стан економіки України на макро- і 

мікрорівні характеризується деформованою струк-

турою виробництва. Для ефективного розвитку ви-

робничого потенціалу потрібна його структурна пе-

ребудова, її можна здійснювати за допомогою 

здійснення політики реструктуризації та фінансо-

вого оздоровлення потенційно конкурентоспро-

можних підприємств або через ліквідацію тих, що є 

збитковими і неперспективними.  

Сьогодні в агропромисловому комплексі 

України політика управління спрямована на 

здійснення масштабних перетворень стосовно роз-

ширення економічного відтворення на інноваційній 

основі, сучасна практика показує, що наявні ме-

ханізми управління, які спрямовані на змінами в аг-

ропромисловому комплексі не можуть подолати 

такі негативні тенденції господарювання, як, зо-

крема, відсутність інноваційних і насамперед ре-

сурсозберігаючих технологій, повільні темпи онов-

лення засобів виробництва, подальше виробництво 

продовольчої продукції з низьким рівнем доданої 

вартості, погіршення стану навколишнього середо-

вища За таких умов виникає необхідність 

здійснення системних наукових досліджень, які 

стосуються обґрунтування сутності і змісту ме-

ханізмів в системі АПК на усіх його ієрархічних 

рівнях[1]. 

Одним із засобів фінансового оздоровлення 

підприємств є реструктуризація.  

Реструктуризація підприємств (Restructuring of 

enterprises) - це здійснення організаційно-еко-

номічних, правових, технічних заходів, спрямова-

них на зміну структури підприємства, його управ-

ління, форми власності, організаційно-правової 

форми, з метою фінансового оздоровлення 

підприємства, збільшення обсягів випуску конку-

рентоспроможної продукції, підвищення ефектив-

ності виробництва. 
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Рис. 1. Система механізмів реструктуризації агарних підприємств[6] 

 

Як видно з рисунку, основу системи складає 

господарський механізм, виступаючи як сукупність 

методів і важелів вико- ристання дії об’єктивних 

економічних законів, вирішення суперечностей су-

спільного способу виробництва та реалізації влас-

ності [2]. При цьому акцент робиться на двох осно-

вних способах реалізації дії економічних законів: а) 

через ринковий стихійний механізм; б) через сві-

доме і планомірне створення сприятливих умов для 

використання прогресивних тенденцій у дії цих за-

конів. Зважаючи на сутність господарського меха-

нізму як форми реалізації дії економічних законів, 

можна визначити основні із них, а саме закон рин-

кового саморегулювання; закон економії часу; за-

кон поділу управлінської праці, що стосується за-

кону реалізації форм власності, то його вважають 

домінуючим в регулюванні агарних відносин в су-

часних умовах господарювання. 

Ефективність реструктуризації забезпечується 

заходами, які покладені в основу плану реструкту-

ризації і спрямовані на вдосконалення організації 

та управління виробничо-господарською діяльні-

стю, поліпшення фінансового стану підприємства. 

У плані слід відбити переваги обраних організацій-

них форм і методів реструктуризації. У разі реор-

ганізації слід показати, які переваги дістане 

підприємство в результаті зміни організаційно-пра-

вової форми, відокремлення окремих структурних 

підрозділів чи приєднання інших підприємств [9]. 

У разі реорганізації підприємства слід врахо-

вувати законодавчі передумови та вимоги:  

1) порядок державної реєстрації (перереєстра-

ції) та ліквідації суб'єктів господарювання;  

2) вимоги антимонопольного законодавства;  

 3) вимоги антимонопольного законодавства;  

4) порядок емісії акцій (у разі реорганізації ак-

ціонерного товариства);  

5) можливі екологічні, демографічні та інші 

наслідки локального масштабу.  

У результаті реорганізації підприємства постає 

потреба скасувати державну реєстрацію одних 

суб'єктів господарювання і зареєструвати або пере-

реєструвати інших. Перереєстровувати підприєм-

ство потрібно в тому разі, якщо його реорганізація 

спричинюється до змін: [6]. 

- організаційно-правової форми; 

- форми власності; 

- назви юридичної особи. 

Згідно з Положенням про державну реєстрацію 

суб'єктів підприємницької діяльності юридичні 

особи перереєстровуються в тому самому порядку, 

що й реєструються. У місячний термін з моменту 

настання зазначених змін до органів державної 

реєстрації слід подати документи для перереєстра-

ції з підтвердженням того факту, що оголошення 

про відповідні зміни опубліковане у друкованих за-

собах масової інформації.  

Антимонопольним законодавством України 

передбачено, що в окремих випадках, аби запобігти 

монополізації ринків, така санаційна реорганізація, 

як злиття, поглинання або приєднання, можлива 

лише тоді, коли на це є згода Антимонопольного 

комітеу, тому до складу робочих груп з питань ре-

організації можуть входити також представники 

Антимонопольного комітету України.  

Згідно Закону України «Про захист економіч-

ної конкуренції « від 11 січня 2001 року, N 2210-III 

монополізація – це досягнення суб'єктом господа-

рювання монопольного (домінуючого) становища 

на ринку товару, підтримання або посилення цього 

становища. Суб'єкт господарювання займає моно-

польне (домінуюче) становище на ринку товару, 

якщо: на цьому ринку у нього немає жодного кон-

курента; не зазнає значної конкуренції внаслідок 

обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів 

господарювання щодо закупівлі сировини, ма-

теріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для до-

ступу на ринок інших суб'єктів господарювання, 

наявності пільг чи інших обставин [1]. 

Монопольним (домінуючим) вважається ста-

новище суб'єкта господарювання, частка якого на 

ринку товару перевищує 35 %, якщо він не доведе, 

що зазнає значної конкуренції, або якщо його 

частка на ринку товару становить 35 або менше від-

сотків, але він не зазнає значної конкуренції, зо-

крема внаслідок порівняно невеликого розміру ча-

сток ринку, які належать конкурентам.  

Монопольним (домінуючим) вважається та-

кож становище кожного з кількох суб'єктів госпо-

дарювання, якщо стосовно них виконуються такі 

умови: [6] 

- сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів 

господарювання, яким на одному ринку належать 

найбільші частки на ринку, перевищує 50 %; 

- сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів 

господарювання, яким на одному ринку належать 

найбільші частки на ринку, перевищує 70 % .  

З метою запобігання монополізації товарних 

ринків, зловживання монопольним (домінуючим) 
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становищем, обмеження конкуренції органи Анти-

монопольного комітету України здійснюють дер-

жавний контроль за концентрацією суб'єктів госпо-

дарювання.  

Концентрацією визнається:  

 1) злиття суб'єктів господарювання або приєд-

нання одного суб'єкта господарювання до іншого;  

 2) набуття безпосередньо або через інших осіб 

контролю одним або кількома суб'єктами господа-

рювання над одним або кількома суб'єктами госпо-

дарювання чи частинами суб'єктів господарювання, 

зокрема, шляхом:  

а) безпосереднього або опосередкованого при-

дбання, набуття у власність іншим способом ак-

тивів у вигляді цілісного майнового комплексу або 

структурного підрозділу суб'єкта господарювання, 

одержання в управління, оренду, лізинг, концесію 

чи набуття в інший спосіб права користування ак-

тивами у вигляді цілісного майнового комплексу 

або структурного підрозділу суб'єкта господа-

рювання, в тому числі придбання активів суб'єкта 

господарювання, що ліквідується;  

б) призначення або обрання на посаду керів-

ника, заступника керівника спостережної ради, 

правління, іншого наглядового чи виконавчого ор-

гану суб'єкта господарювання особи, яка вже обій-

має одну чи кілька з перелічених посад в інших 

суб'єктах господарювання, або створення ситуації, 

при якій більше половини посад членів спостереж-

ної ради, правління, інших наглядових чи виконав-

чих органів двох чи більше суб'єктів господа-

рювання обіймають одні й ті самі особи;  

в) створення суб'єкта господарювання двома і 

більше суб'єктами господарювання, який тривалий 

період буде самостійно здійснювати господарську 

діяльність, і при цьому зазначене створення не при-

водить до координації конкурентної поведінки між 

суб'єктами господарювання, що створили цей 

суб'єкт господарювання, або між ними та новоство-

реним суб'єктом господарювання;  

3) безпосереднє або опосередковане прид-

бання, набуття у власність іншим способом чи 

одержання в управління часток (акцій, паїв), що за-

безпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 від-

сотків голосів у вищому органі управління 

відповідного суб'єкта господарювання.  

Учасниками концентрації визнаються:  

- суб'єкти господарювання, стосовно яких 

здійснюється або має здійснитися злиття, приєдна-

ння; 

- суб'єкти господарювання, які набувають або 

мають намір набути контроль над суб'єктом госпо-

дарювання, чи суб'єкти господарювання, щодо яких 

набувається або має набутися контроль; 

- суб'єкти господарювання, активи (майно), 

частки (акції, паї) яких набуваються у власність, пе-

реходять в управління (користування), оренду, 

лізинг, концесію або мають набутися, та їх покупці 

(одержувачі), набувачі; 

- суб'єкти господарювання, що є або мають 

намір стати засновниками (учасниками) новоство-

рюваного суб'єкта господарювання [10]. 

Концентрація може бути здійснена лише за 

умови попереднього отримання дозволу Антимоно-

польного комітету України чи адміністративної ко-

легії Антимонопольного комітету України: коли су-

купна вартість активів або сукупний обсяг ре-

алізації товарів учасників концентрації, з 

урахуванням відносин контролю, за останній 

фінансовий рік, у тому числі за кордоном, переви-

щує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визна-

чену за курсом Національного банку України, що 

діяв в останній день фінансового року, і при цьому: 

вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (су-

купний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за 

кордоном, не менш як у двох учасників концентра-

ції, з урахуванням відносин контролю, перевищує 

суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за 

курсом Національного банку України, що діяв в 

останній день фінансового року у кожного, та 

вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (су-

купний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б 

одного учасника концентрації, з урахуванням 

відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 

1 мільйону євро, визначену за курсом Національ-

ного банку України, що діяв в останній день фінан-

сового року [5]. 

Під час розрахунку обсягів реалізації товарів 

учасників концентрації використовується сума до-

ходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, ро-

біт, послуг) за вирахуванням суми податку на до-

дану вартість, акцизного збору, інших податків або 

зборів, базою для оподаткування в яких є оборот, за 

останній фінансовий звітний рік. Кошти, отримані 

від реалізації товарів у межах однієї групи суб'єктів 

господарювання, пов'язаних відносинами кон-

тролю, якщо такий облік ведеться, не врахову-

ються.  

Якщо учасниками концентрації виступають 

комерційні банки, для розрахунку вартості активів 

та обсягів реалізації використовується десята ча-

стина вартості активів комерційного банку. У 

випадках, коли учасниками концентрації є страхо-

вики, для розрахунку вартості активів страховика 

використовується сума неттоактивів, а для ро-

зрахунку обсягів реалізації товарів – сума доходів 

від страхової діяльності, визначених відповідно до 

законодавства України про страхову діяльність [2]. 

Концентрація, яка може бути здійснена лише 

за умови попереднього отримання дозволу Антимо-

нопольного комітету України чи адміністративної 

колегії Антимонопольного комітету України забо-

роняється до надання дозволу на її здійснення. До 

надання такого дозволу учасники концентрації зо-

бов'язані утримуватися від дій, які можуть призве-

сти до обмеження конкуренції та неможливості 

відновлення початкового стану.  

Підставою для надання дозволу Антимоно-

польним комітетом України чи адміністративною 

колегією Антимонопольного комітету України на 

концентрацію суб'єктів господарювання є те, що 

вона не призводитиме до монополізації чи сут-

тєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи 

в значній його частині. Кабінет Міністрів України 

може дозволити концентрацію, на здійснення якої 
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Антимонопольний комітет України не надав доз-

волу , якщо позитивний ефект для суспільних інте-

ресів зазначеної концентрації переважає негативні 

наслідки обмеження конкуренції. Але дозвіл не 

може бути наданий, якщо обмеження конкуренції, 

зумовлені концентрацією, не є необхідними для до-

сягнення мети концентрації та становлять загрозу 

системі ринкової економіки [4]. 

Розгляд заяв та справ про надання дозволу на 

концентрацію суб'єктів господарювання , розгляд 

справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції та відповідальність за по-

рушення законодавства про захист економічної 

конкуренції регламентовано розділами V-VII За-

кону України «Про захист економічної конкуренції 

« від 11 січня 2001 року.  

 Підприємства, які мають кредиторську забор-

гованість, можуть бути реорганізовані з додержан-

ням вимог щодо переведення боргу: [6] 

а) переведення (перерахування) боржником 

свого боргу на іншу особу допускається лише за 

згодою кредитора;  

 б) новий боржник вправі висувати проти ви-

моги кредитора всі заперечення, які ґрунтуються на 

відносинах між кредитором і первісним боржни-

ком;  

в) порука та застава з боку третьої особи при-

пиняються з переведенням (перерахуванням) 

боргу, якщо поручитель або заставодавець не ви-

явив згоди відповідати за нового боржника;  

 г) поступлення вимоги та переведення боргу, 

що ґрунтуються на угоді, укладеній у письмовій 

формі, мають бути здійснені також у письмовій 

формі.  

Державна комісія з цінних паперів та фондо-

вого ринку затвердила Положення про порядок 

реєстрації випуску акцій і інформації про їх емісію 

при реорганізації акціонерного товариства. Воно 

регламентує послідовність дій господарського то-

вариства в разі реорганізації, що відбувається за 

участю хоча б одного акціонерного товариства або 

хоча б одне акціонерне товариство створюється в 

результаті реорганізації.  

Відкриті акціонерні товариства, які створю-

ються в результаті реорганізації злиттям, поділом, 

виокремленням та перетворенням, а також това-

риства, до яких здійснюється приєднання, зобов'я-

зані зареєструвати інформацію про емісію акцій.  

Інформація про емісію акцій акціонерні това-

риства, які створені у процесі реорганізації, 

реєструється до державної реєстрації зазначених 

товариств як суб'єктів підприємницької діяльності.  

Реорганізація підприємства, яка може призве-

сти до екологічних, демографічних та інших нега-

тивних наслідків, що торкаються інтересів насе-

лення певної території, має бути погоджена з 

відповідною радою народних депутатів [5]. 

Реструктуризація підприємства покликана 

розв’язати два основних завдання: забезпечити ви-

живання підприємства та відновити його конкурен-

тоспроможність на ринку.  

При оперативній реструктуризації підприєм-

ство розв’язує дві основні проблеми: забезпечення 

ліквідності та поліпшення результатів діяльності. 

Період оперативної реструктуризації зазвичай три-

ває три-чотири місяці і охоплює заходи зниження 

всіх видів витрат (без одержання будь-яких інве-

стицій) і швидкого збільшення обсягу збуту про-

дукції та обороту капіталу. 

Стратегічна реструктуризація підприємства за-

безпечує його довготермінову конкурентоспро-

можність. Тому спочатку аналізується і оцінюється 

стан підприємства, потім визначається його стра-

тегічна мета, розробляється стратегічна концепція 

розвитку, а також напрями її реалізації. 

Часткова реструктуризація здійснюється для 

досягнення встановлених значень окремих показ-

ників (переоформлення боргів, додаткова емісія 

цінних паперів, переоцінка активів, зниження 

дебіторської заборгованості тощо). 

Якщо проблеми підприємства суттєвіші, то 

воно потребує комплексної реструктуризації, 

насамперед фінансової, а також зміни трудової, 

технічної та технологічної політики, менеджменту 

тощо. 

Управлінська реструктуризація пов’язана з 

підготовкою та перепідготовкою персоналу 

підприємства з орієнтацією на конкурентоспро-

можне його функціонування, зміну організаційної 

структури, менеджменту, інноваційної та марке-

тингової політики. 

Технічна реструктуризація спрямована на до-

сягнення високого рівня виробничого потенціалу, 

технології, застосування ноу-хау, технічних інно-

вацій, що дає змогу підприємству вийти на ринок з 

конкурентоспроможною продукцією [8]. 

Економічна реструктуризація підприємства 

спрямована на підвищення рівня його рентабель-

ності, що залежить від його капітальних та поточ-

них витрат (собівартості) на виробництво про-

дукції, обсягів продажу, а також ефективної цінової 

політики [12]. 

Після фінансової реструктуризації підприєм-

ство матиме таку структуру балансу, за якої показ-

ники ліквідності й платоспроможності задоволь-

нять вимоги ринку, позбудеться проблем з випла-

тою кредитів, відсотків на них тощо. 

Організаційно-правова реструктуризація ха-

рактеризується процесами корпоратизації, зміни 

організаційної структури та власника. 

Можливі такі варіанти виконання реструкту-

ризації: [14] 

- об’єднання (злиття) підприємств з утворен-

ням нової юридичної особи; 

- перепрофілювання підприємства; 

- виокремлення певних структурних 

підрозділів з метою подальшої діяльності; 

- виокремлення певних структурних 

підрозділів з утворенням нових юридичних осіб; 

- передання виокремлених структурних 

підрозділів у сферу управління іншого органу 

управління; 

- створення холдингової компанії з дочірніми 

підприємствами. 

Форми і методи реорганізації структурних 

підрозділів підприємства визначають на основі 
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аналізу умов їх функціонування. Особливу увагу 

при цьому звертають на збереження підрозділів, які 

беруть участь у забезпеченні найважливіших дер-

жавних потреб або соціально-економічних потреб 

регіону. Остаточно вибирають варіант реструкту-

ризації в результаті оцінки реальних ринкових мож-

ливостей структурних підрозділів підприємства. 

Залежно від характеру застосовуваних заходів 

розрізняють форми реструктуризації: [6] 

1) реструктуризація виробництва;  

2) реструктуризація активів;  

3) фінансова реструктуризація;  

4) корпоративна реструктуризація (реор-

ганізація).  

1) Реструктуризація виробництва передбачає 

внесення змін до організаційної та у виробничо-

господарську сферу підприємства з метою підви-

щення його рентабельності та конкурентоспромож-

ності.  

2) Реструктуризація активів передбачає за-

ходи: продаж частини основних фондів; продаж 

зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів 

тощо; продаж окремих підрозділів підприємства; 

зворотний лізинг; реалізація окремих видів фінан-

сових вкладень; рефінансування дебіторської за-

боргованості. 

3) Фінансова реструктуризація пов'язана зі 

зміною структури й розмірів власного та позичко-

вого капіталу, а також зі змінами в інвестиційній 

діяльності підприємства. Отже, це такі заходи: ре-

структуризація заборгованості перед кредиторами; 

одержання додаткових кредитів; збільшення ста-

тутного фонду; заморожування інвестиційних вкла-

день. 

Фінансова реструктуризація обов'язково має 

супроводжуватися реструктуризацією вироб-

ництва, інакше ліквідації підприємства пізніше 

уникнути не вдасться.  

4) Найскладнішим видом реструктуризації є 

корпоративна реструктуризація. Остання передба-

чає реорганізацію підприємства, що має на меті 

змінити власника статутного фонду, створення но-

вих юридичних осіб і (або) нову організаційно-пра-

вову форму діяльності. У межах такої реструктури-

зації виконують: часткову або повну приватизацію; 

поділ великих підприємств на частини; виокрем-

лення з великих підприємств тих чи інших 

підрозділів, зокрема об'єктів соцкультпобуту та ін-

ших непрофільних підрозділів; приєднання до ін-

ших чи злиття з іншими, потужнішими підприєм-

ствами. 

Проведення заходів із реструктуризації для 

кожного суб'єкта господарювання потребує 

індивідуальних способів розв'язання завдань щодо 

виходу з кризового стану [2]. 

Реструктуризація підприємств (організацій) 

здійснюється після занесення їх до Реєстру непла-

тоспроможних підприємств та організацій і прове-

дення поглибленого аналізу фінансово-господарсь-

кої діяльності спеціалістами, які роблять висновки 

щодо способів оздоровлення та пропонують кон-

цепцію господарської діяльності підприємства. 

Концепцію розвитку підприємства розробля-

ють залежно від умов його господарської діяль-

ності за такими проблемами: організаційні, вироб-

ничі, інвестиційні, економічні, зовнішньоекономіч-

ної діяльності, управління персоналом, соціальні та 

екологічні. 

Розробка концепції має ґрунтуватися на чітко 

визначеній і сформульованій меті реструктуризації 

підприємства і включати такі питання: 

- аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів 

впливу на господарську діяльність підприємства; 

- вибір варіанта (виду) реструктуризації 

підприємства; 

- обґрунтування стратегічного розвитку 

підприємства; 

- оцінка можливості подолання труднощів у 

період реструктуризації; 

- розробка бізнес-плану для реструктуризова-

ного підприємства. 

Вибір варіанта або виду реструктуризації 

підприємства полягає у виборі саме того з кількох 

поданих варіантів, який повністю відповідатиме ви-

могам і пріоритетам розвитку підприємства, ви-

сокій технологічності виробництва та конкурентос-

проможності продукції [11]. 

Отже, концепція розвитку підприємств дає 

відповідь на питання про те, як саме буде проведено 

реструктуризацію: об'єднання, злиття, розподіл, 

виділення зі складу об'єднання, реорганізація тощо. 

Форми та методи реорганізації структурних 

підрозділів у складі підприємства визначаються на 

підставі аналізу умов їхнього функціонування. 

Вибираючи форми та методи реорганізації, 

особливу увагу необхідно звертати на збереження 

підрозділів, які беруть участь у забезпеченні най-

важливіших державних потреб або соціально-еко-

номічних потреб регіону. 

Вибір варіанта реструктуризації здійснюється 

на підставі критерію оцінки реальних ринкових 

можливостей структурних підрозділів підприєм-

ства, а саме: [6] 

а) ступінь освоєння нових ринків, що відобра-

жає, наскільки швидко підрозділ може змінити 

структуру збуту продукції та подолати бар'єри 

вступу до нових ринків. 

Проте треба враховувати, що олігопольні 

ринки та ринки з високим ступенем вкладення 

капіталу в продукцію освоюються дуже повільно; 

б) рівень специфічних виробничих знань і тех-

нологій, що характеризує рівень застосування спе-

цифічних науково-технічних знань у виробничій 

діяльності підрозділу, який має відмовитись від 

усього асортименту продукції, що виготовлялася 

раніше. 

Специфічні виробничі знання й технології 

включають науково-технічні знання як у так зва-

ному чистому вигляді (технології «ноу-хау», па-

тенти), так і у вигляді специфічних систематизова-

них знань, набутих у процесі роботи на даному ви-

робництві (загальний рівень технічної освіти 

робітників, інноваційні процеси). Що вищим є 

рівень знань, які можуть бути передані, то легше 
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підрозділ освоюватиме нові технології та види про-

дукції. 

За цими критеріями підрозділи відносять до 

однієї з категорій підприємств, що реорганізуються 

або ліквідуються. Проект плану реструктуризації 

має визначити: [3]. 

- економічне обґрунтування її проведення; 

- пропозиції щодо форм і методів реструктури-

зації; 

-способи розв'язання фінансових, соціальних 

та інших проблем, пов'язаних із реструктуризацією; 

На сьогодні в Україні налічується велика кіль-

кість промислових підприємств, які потребують 

значних структурних змін, що призведуть до підви-

щення конкурентоспроможності галузей промисло-

вого комплексу, підвищення інвестиційного при-

вабливості і покращення розвитку кожного окре-

мого регіону. Якщо ж розглядати кожен регіон 

окремо, то можна визначити його особливості фун-

кціонування та розвитку. Так як він має свої пріо-

ритети, свої слабкі сторони які характеризуються 

наявністю промислово-виробничих комплексів, 

особливістю природно - географічного розташу-

вання, що вимагає застосування нових підходів уп-

равління для подальшого стратегічного розвитку 

[1]. 

У ситуації специфічної комбінації зовнішніх 

загроз і внутрішніх слабкостей опинилися промис-

лові підприємства у періоди світової фінансової 

кризи. Спроба подальшого нормального функціо-

нування і конкуренції як на внутрішньому, так і сві-

тових ринках значних позитивних результатів поки 

що не дала. Тому необхідно застосовувати нові ме-

тоди та механізми управління промисловим потен-

ціалом як на рівні підприємств так і національної 

економіки в цілому. 

Одним із основних чинників успішної діяльно-

сті будь-яких промислових підприємств є науково-

технічний прогрес, тобто здатність пристосовува-

тись до мінливого ринкового середовища в обмеже-

ному часовому періоді. Реструктуризація є тим 

ключовим елементом, що забезпечує конкурентні 

переваги у сьогоднішньому високо-конкурентному 

бізнесовому середовищі і спроможності використо-

вувати національний стратегічний потенціал задля 

збереження національного виробництва.  

Реструктуризацію можна визначити як процес 

адаптації вітчизняних підприємств до мінливих ри-

нкових умов господарювання, процес пристосу-

вання до динамічних змін характерних ринковій 

економіці. Тому реструктуризацію розглядають ще 

як комплекс заходів надзвичайного характеру, 

спрямованих на виживання підприємств в умовах 

кризи. 

Багато авторів вважають, що процесам рестру-

ктуризації підлягають слабкі, неплатоспроможні 

підприємства, що знаходяться на межі банкрутства. 

Але, як свідчить зарубіжний досвід, успішні компа-

нії, які прагнуть нарощувати обсяги високо конку-

рентної продукції і таким чином підвищувати при-

бутковість компанії, збільшувати її вартість також 

здатні до проведення реорганізаційних змін [5]. 

Метою проведення реструктуризації є ство-

рення суб’єктів підприємництва, здатних ефекти-

вно функціонувати в умовах подальшого станов-

лення ринкової економіки та виробляти конкурент-

носпроможну продукцію, яка відповідала б 

вимогам світових ринків. 

Проект реструктуризації має визначати: [4] 

• економічне обґрунтування доцільності про-

ведення реструктуризації підприємств; 

• форми та методи проведення реструктуриза-

ції; 

• визначення необхідної кількості фінансових 

ресурсів на проведення реструктуризації та джерел 

фінансування; 

• обґрунтування заходів на реалізацію проекту 

реструктуризації. 

На сьогодні майже усі національні підприємс-

тва вдаються у тій чи іншій мірі до проведення ре-

організаційних змін, що проявляються у пошуках 

найкращих умов господарювання. Найбільш поши-

ренішою є практика надання більшої самостійності 

окремим підрозділам підприємства, самостійний 

пошук замовлень структурними підрозділами, ви-

робництво нових видів продукції, здача в оренду як 

майна так і приміщень, і ліквідація низько ліквід-

ного майна підприємства. Але це все здійснюється 

на інтуїтивній основі, а не на прогнозованих ре-

зультатах. Тож підприємства вдаються до тих захо-

дів, які забезпечать підприємству надходження до-

даткових грошових потоків у найближчому майбу-

тньому для забезпечення його оборотними 

коштами [7]. 

В той же час необхідно розуміти, що єдиної 

моделі, єдиного механізму проведення реструкту-

ризації не існує, так як кожне підприємство має свої 

особливості функціонування, свою величину, свій 

рівень персоналу, технологію виробництва, рівень 

конкуренції, і свої проблеми. Все це підтверджує, 

що кожен реструктуризаційний процес вимагає ін-

дивідуальних підходів до підприємства, джерел фі-

нансування та стратегічної мети розвитку [12]. 

Щодо галузевих проблем реструктуризації, то 

вони також мають свої особливості. По-перше, в 

умовах сьогодення національні промислові підпри-

ємства є експортоорієнтованою сировинною базою, 

що негативно відзначається на національній еконо-

міці. По-друге, нездатність конкурувати на світо-

вих ринках змушує підприємства працювати з не-

повною завантаженістю, тобто утворенням безро-

біття. Нагальність вирішення проблем породжує 

здійснення обґрунтованої структурної політики як 

на регіональному, так і національному рівнях [5]. 

Характерним прикладом успішної реструкту-

ризації є реформування традиційних галузей про-

мисловості в Англії, на початку 80-х років уряд пі-

шов на радикальну приватизацію енергетики, наф-

тової, газової, автомобільної, сталеплавильної, 

суднобудівної, авіаційної промисловості, удвічі 

зменшивши питому вагу державного сектора в еко-

номіці.  

Реструктуризація виробництва у Франції про-

ведена на початку 90-х років і була зумовлена при-

ватизацією низки галузей і невеликих підприємств, 
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націоналізованих у 80-ті роки урядом спеціалістів. 

З приватизацією раніше націоналізованого майна 

пов’язані також заходи з реструктуризації виробни-

цтва у 70 – 80-ті роки у Португалії та Чілі [2]. 

Щодо реструктуризації в Україні, то вона тор-

кається більшості великих та середніх підприємств 

виробничого промислового комплексу, але має свої 

особливості, що характеризуються відсутністю 

державного фінансування та державних замовлень. 

Дані обмеження унеможливлюють підприємства 

нарощувати обсяги виробництва та здійснювати ви-

хід на нові світові ринки, і здатність генерувати ви-

соку інноваційну активність. У свою чергу іннова-

ційні зміни в економіці створюють умови для пере-

ходу на новий рівень управління, що забезпечить 

промисловому підприємству зростання рівня його 

конкурентоспроможності і покращення рівня роз-

витку як регіону, так і національної економіки в ці-

лому [4]. 

Зокрема, конкурентоспроможність національ-

ної економіки, визначається конкурентними пере-

вагами якості інноваційних систем, як основного 

фактора економіки знань, де виникають і комерціа-

лізуються кластери. Впровадження нововведень, 

підвищення рівня технології, удосконалення інсти-

туційного середовища покращують інноваційну ді-

яльність і створюють можливості для підвищення 

конкурентоспроможності і прийнятті заходів щодо 

проведення реорганізаційних змін промислового 

підприємства і підвищення рівня національного го-

сподарства.  

Інноваційна політика повинна реалізовуватися 

через формування Національної інноваційної сис-

теми, що орієнтована на підвищення конкуренто-

спроможності національних промислових підпри-

ємств, регіонів та країни в цілому. Інноваційна ж 

система буде ефективною тільки в тому випадку, 

коли кожний елемент інноваційної структури від-

повідає своєму призначенню, а поетапний перехід 

здійснюється з мінімальними витратами.  

Виробництво інноваційної продукції може 

здійснюватися як великими корпораціями, так і не-

великими підприємствами, а також – у інтеграції 

промислових підприємств. А отже, інноваційні си-

стеми повинні забезпечити взаємовідносини про-

мислових підприємств різного масштабу та різних 

рівнів управління [6]. 

Промислові підприємства функціонують на 

мезорівні, мегарівні та макрорівні. Мезорівень ха-

рактеризується функціонуванням транснаціональ-

них корпорацій, науково-технічних комплексів та 

національних компаній. Мегарівень характеризу-

ється регіональним розвитком із притаманними 

йому регіональними системами, а макрорівень – 

держави з інноваційними системами. 

Інноваційні системи повинні базуватися на но-

вих методах управління та новому системному під-

ході і мати стратегічну мету та шляхи реалізації. 

Проте основна мета національної системи повинна 

полягати у постійному оновленні виробничої про-

дукції за рахунок проведення модернізації підпри-

ємств, зміні технології виробництва на основі впро-

вадження радикальних інновацій [4]. 

Одним із основних факторів досягнення кон-

курентних переваг та інвестиційної привабливості 

є ефективне використання національних ресурсів. 

Сучасна трансформація промислових підприємств 

повинна бути націлена на ефективне використання 

національних ресурсів, на створення нових вироб-

ничих технологій, завантаження виробничих поту-

жностей та підвищення інвестиційної привабливо-

сті. 

Глобалізація інноваційної діяльності та інтег-

рація світової економіки забезпечать зростання іно-

земного фінансування регіону, сприятливого для 

іноземного інвестора, і дадуть можливість створю-

вати конкурентні переваги у споріднених, підтри-

муючих галузях і призведуть до виникнення нових 

галузей промислового комплексу. 

Динамічний розвиток промислового виробни-

чого комплексу потребує адекватних дій щодо при-

стосування можливостей підприємств до існуючих 

реалій суспільства та стратегії розвитку. Для ство-

рення сприятливих умов реструктуризації 

підприємств потрібно розробити стратегію прове-

дення зміни структури кожного промислового 

підприємства, та створити для цього відповідну 

нормативно-правову базу [6]. 

Нормативно-правова база проведення реструк-

туризаційних змін потребує постійного удоскона-

лення у відповідності з реаліями сьогодення. Прак-

тика зарубіжних країн та їх нормативно-правове за-

безпечення не повною мірою відповідають 

національним підприємствам, тому у рамках кож-

ної країни потрібно розробляти властиві лише їй 

нормативно-правові акти, які б орієнтували дії усіх 

структурних органів задіяних при проведенні рест-

руктуризації промислових підприємств і покра-

щення стану національної економіки. 

Метою проведення реструктуризації є ство-

рення таких господарюючих суб’єктів, які здатні 

виготовляти конкурентноспроможну продукцію, 

бути технічно забезпеченими і фінансово-дієздат-

ними. Реструктуризація на рівні підприємства сто-

сується перебудови всіх сфер його діяльності, по-

чинаючи від виробничо-технічних та організацій-

них систем і завершаючи фінансовими аспектами і 

проблемами власності [7]. 

Результати реструктуризації оцінюються та-

кими показниками: як прибутковістю, досягненням 

відповідного рівня прибутковості є однією з цілей 

реструктуризації і водночас показником її успіш-

ності, наявністю позитивних, грошових потоків від 

основної діяльності, зростанням грошових потоків, 

яке дає можливість повертати борги та інвестувати 

кошти в оновлення і зростання виробництва, що 

свідчить про успішність реструктуризації, зростан-

ням продуктивності праці , скороченням обсягів 

продажу на традиційних ринках підприємства по-

винні знаходити нові ринки збуту або скорочувати 

чисельність свого персоналу, де оцінкою успіш-

ності цих дій використовується динаміка зростання 

продуктивності праці, зростанням продуктивності 

всіх видів ресурсів, де оцінюється успішність дій 

через показники рентабельності та їх динаміку, зро-

станням обсягів експорту та орієнтація на зовнішні 
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ринки, яка вимагає використання новітніх марке-

тингових технологій, підвищення якості продукції 

та її конкурентоспроможності [10]. 

Практична реструктуризація підприємств 

АПК здійснюється за відомим алгоритмом і вклю-

чає в себе ряд взаємопов’язаних етапів. На першому 

етапі слід досягти стабілізації агарного розвитку за 

пріо- ритетними напрямами, такими як вироб- ниц-

тво продовольчої та тваринницької продукції від-

повідно до потреб промисловості; ініціювання по-

дальшого розви- тку самої переробної промислово-

сті АПК за такими підгалузями, як хлібопекар- 

ська, боршнокруп’яна, спиртова, цукрова, мукоме-

льна, власне продовольча. На цій стадії слід забез-

печити безумовне впрова- дження інноваційних те-

хнологій за усіма стадіями виробничо-господар-

ського про- цесу. Забезпечення результативності 

цього етапу реструктуризаційних дій досягається за 

рахунок використання засобів організаційного, еко-

номічного, адміністративного та нормативно-

право- вого механізмів. 

На другому етапі реструктуризації слід дося-

гти переваги інфраструктурного забезпечення під-

приємств АПК над виробництвом продовольчої 

продукції. Це стосу- ється перш за все будівництва 

оптових продовольчих рин- ків, елеваторів, логіс-

тичних центрів, транспортної мережі тощо. На цей 

період припадає максимальне впровадження нау-

ково-технічного процесу, а саме інвестицій, іннова- 

цій, технологій вирощування і переробки сільсько-

госпо- дарської продукції, активізації малого біз-

несу АПК, що сумарно дає змогу вийти на модель 

раціоналізації агарної сфери виробництва. Першо-

черговими засобами реалізації завдань стануть 

складові економічного та інформаційного механіз-

мів агарної реструктуризації [8]. 

Третій період реструктуризації підприємств 

АПК пов’язується із завершенням переходу агарної 

економіки до постіндустріальної господарської си-

стеми, в якій домі- нуватиме максимальне викорис-

тання економічного потен- ціалу агарної галузі, по-

вне забезпечення потреб регіону в продовольчій 

продукції і послугах та використання в управлінні 

сучасних інформаційних систем [6]. 

Висновки 

Отже,можна зробити висновок,що реструкту-

ризація підприємств - це здійснення організаційно-

економічних, правових, технічних заходів, спрямо-

ваних на зміну структури підприємства, його уп-

равління, форми власності, організаційно-правової 

форми, з метою фінансового оздоровлення підпри-

ємства, збільшення обсягів випуску конкуренто-

спроможної продукції, підвищення ефективності 

виробництва, тому шляхи розвитку агропромисло-

вого сектору України передбачають збалансовані 

та взаємозв’язані структурні перебудови усіх його 

галузей, максимальне впровадження у виробництво 

найважливіших досягнень науково-технічного про-

гресу, світового досвіду, найбільш прогресивних 

форм економіки і організації виробництва на основі 

першочергового розв’язання актуальних проблем: 

перерозподіл землі та майна, включаючи поглиб-

лення відносин власності на землю та запрова-

дження механізмів реалізації права на власність; 

приватизація переробних підприємств; реструкту-

ризація підприємств та форм господарювання; роз-

виток кооперації; впровадження ринкових методів 

господарювання – менеджменту та маркетингу; 

державне регулювання аграрної економіки шляхом 

ефективнішого використання цінових важелів, фі-

нансово-кредитної і податкової систем; розвиток 

ринків сільськогосподарської продукції, матеріа-

льно-технічних ресурсів та послуг; інтенсифікація і 

диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності 

тощо. 
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Анотація 

Ринкова трансформація економіки України зумовила зміни в системі управління підприємствами різ-

них галузей. Ці зміни передовсім торкнулися системи постачання сировини та матеріалів, а також збуту 

продукції. 

В статті розглянуто основні складові елементи та цілі збутової політики, особливості її розробки 

та обґрунтування, а також один із механізмів її формування в сучасних умовах. 

На основі проведеного дослідження визначено основні напрямки вдосконалення збутової політики, 

що обумовлюють економічну стійкість та систему заходів, яка забезпечує своєчасне реагування на відхи-

лення від запланованих значень економічної стійкості вітчизняних підприємств. 

Abstract 

The market transformation of Ukraine's economy has led to changes in the management system of enterprises 

in various industries. These changes primarily affected the system of supply of raw materials, as well as sales. 

The article considers the main components and goals of sales policy, features of its development and justifi-

cation, as well as one of the mechanisms of its formation in modern conditions. 

Based on the study, the main directions of improving sales policy, which determine the economic stability and a system 

of measures that provides a timely response to deviations from the planned values of economic stability of domestic enter-

prises. 

 

Ключові слова: збут, підприємства, ринок, збутова політика, напрямки, ефективність, вдоскона-

лення. 
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Постановка проблеми. Традиційно українсь-

кими підприємствами приділяється менша увага 

збутовій політиці порівняно з товарною, ціновою, 

комунікаційною та сервісною. До неї звертаються 

лише тоді коли підприємства невзмозі досягнути кон-

курентних переваг на ринку своєї продукції. Для біль-

шості підприємств збутовова політика - це питання, 

що окреслює загальні принципи виробничої діяль-

ності, яку підприємства збирається досягнути у сфері 

побудови каналів розподілу своєї продукції та її пе-

реміщення у часі та просторі [3, с. 29]. 

Мета статті - полягає в аналізі, побудові та 

удосконалені збутової політики вітчизняних 

підприємств, що дасть змогу підвищити ефек-

тивність їх діяльності та їх конкурентоспро-

можність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Особливості збутової політики та її ефективність на 

підприємствах досліджували вітчизняні та за-

рубіжні вчені, такі як: Л. Балабанова [1], В. Гамалій 

[4], Д. ДЖоббер [6], В. Заяц [8], М.С. Кравченко 

[10] та інші. Проте, питання формування збутової 

політики для підприємств є досить актуальним і 

дискусійним та потребує подальших досліджень. 

Результати дослідження. В економічній ен-

циклопедії за редакцією С. В. Мочерного збутова 

політика трактується, як комплекс післявиробни-

чих операцій, які здійснюють юридичні та фізичні 

особи з моменту виготовлення продукції до її про-

дажу покупцеві [7, с. 593].  

На погляд А. Д. Ляпунова [9, с.58] збутова 

політика – це діяльність підприємства по дове-

денню товарів від виробника до споживачів. 

К. О. Глазкова вважає, що збутова політика для 

сучасних українських підприємств, це процес про-

сування готової продукції на ринок та організація 
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товарного обміну з метою отримання підприєм-

ницького прибутку [5, с.105]. 

Ямкова О. М. [16, с.54] наголошує, що 

підприємствам необхідно використовувати у своїй 

практичній діяльності нові моделі і методи з фор-

мування збутової політики, що забезпечить 

своєчасне реагування на зміни дій як споживачів, 

посередників, так і конкурентів.  

На нашу думку, збутову політику слід розгля-

дати як загальні принципи діяльності підприємства 

з напрямами побудови каналів розподілу виробле-

ної продукції з метою отримання кінцевого резуль-

тату – прибутку.  

У цьому контексті основними принципами 

діяльності в сфері розподілу, схожими з принци-

пами в інших сферах маркетингу-мікс: 

- цілеспрямованість – відповідність прийнятих 

рішень досягненню поставлених підприємством 

цілей; 

- всебічність – урахування маркетингової ін-

формації, що враховує вимоги споживачів 

відповідно до їх потреб; 

- комплексність – розгляд збутової політики з 

іншими елементами маркетингу-мікс (товарною, 

ціновою, комунікаційною та сервісною політикою); 

- скоординованість – сполучаваність прийня-

тих рішень зі збуту з рішеннями у сфері товару та 

його ціноутворення. 

Збутова політика підприємства в системі 

розподілу має врахувати наступні фактори, як 

вихідні характеристики функціонування рис.1 

Продукт (товар), результат діяльності 

підприємства для задоволення потреб споживачів. 

Споживачі (число споживачів або їхніх груп), 

розподілення по території, звичаї, культура поку-

пок, ставлення до методів продажу товару. 

Підприємство-виробник – розмір (мікро, мале, 

середнє, велике), фінансовий потенціал, досвід, 

імідж, розвинутість власної розподільчої мережі 

(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Фактори збутової політики в системі розподілу [2] 

 

Конкуренти (число конкурентів), вид про-

дукту-конкурента, стійкість позиції, імідж, на-

явність прямих і непрямих форм збуту, захист від 

монополії. 

Фактори збутової політики, крім наведених 

вище також повинні враховувати підтримка кон-

тактів, ведення переговорів і комерційних угод між 

продавцями та покупцями, концентрація та розосе-

редження товарів, забезпечення розміщення та збе-

реження товарів.  

У функціональному відношенні діяльність у 

системі збутової політики ділеться на роботу, пов'я-

зану з формуванням і розвитком каналів збуту (ко-

мерціалізація), та на операції з фізичного розподілу 

товару, тобто організацію маркетинг-логістики, 

можливо також інтеграція цих функцій. Функції ка-

налів розподілу численні, але головними з них є: 

- транспортування – переміщення товару від 

місця його виробництва до місця споживання або 

реалізації; 

- «дроблення» - забезпечення доступності то-

вару в кількості, що відповідає потребам кінцевих 

споживачів; 

- компонування – формування блоку 

спеціалізованих та/або взаємодоповнюючих то-

варів, необхідних у різних ситуаціях споживання; 

- встановлення контакту – дії, що сприяють до-

ступу до віддалених і численних груп споживачів; 

- створення інформаційних зв'язків – розвиток 

знань про потреби ринку і умови конкурентного об-

міну; 

- прийняття частини ризику – несення тягяра 

відповідальності (фінансової, організаційної та, до 

повної міри, моральної) за функціонуванням са-

мого каналу. 

Розробляючи стратегію збутової політики 

підприємства, важливо врахувати ряд факторів, 

істотних для споживача: 

- розмір партії товару, що продається – чим 

менший розмір партії, тим вищий рівень обслуго-

вування; 

- час очікування, протягом якого доводиться 

очікувати отримання товару – швидка доставка 

свідчить про вищу якість товару; 

 - зручність розташування – сприяє кращий ре-

алізації товару; 

- різноманітність продуктів – споживачі 

воліють мати справу з торговцями, що пропонують 

широкий вибір товару; 

- допоміжні послуги, що забезпечуються все-

редені каналу – доставку, установку, гарантійне об-

слуговування, сертифікацію, кредит та інше. 

Разом з тим, сучасна практика показує, що ба-

гато покупців готові проміняти супутні послуги на 

більш низьку ціну. 
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При виборі каналу розподілу важливо орієнту-
ватися на те, які сегменти обслуговуються даними 
каналами, які сильні і слабкі сторони різних посе-
редників, по можливості, потрібно врахувати до-
свід конкурентів. Важливий орієнтир на законо-
давчу базу, в ряді країн забороняється викори-
стання каналів розподілу, таких, що обмежують 
конкуренцію або спрямованих на встановлення мо-
нополії. Зрештою, перевага віддається каналу, здат-
ному принести максимальний прибуток [16, с.55]. 

Існують і інші тенденції в розвитку каналів 
збуту на українському ринку. В даний час як на од-
ному кінці ланцюжка розподілу (у виробників), так 
і на іншому (у роздрібній торгівлі) спостерігається 
прагнення до скорочення числа посередників. 
Найбільші роздрібні оператори вкладають значні 
кошти в будівництво своїх власних розподільних 
центрів. У таких підприємств понад 80% усього 
асортименту йде через власні розподільчі центри 
[Я+ТИ]. Це означає, що мережа дуже мало зале-
жить від оптової ланки: виробники мають мож-
ливість безпосередньо робити поставки в мережу. 
Разом з тим, виробники, використовуючи можли-
вості скорочення торговельних націнок у каналі й 
вищого контролю за цінами, організують прямі по-
ставки в роздріб – як в мережу, так і в окремі мага-
зини [11, с.309]. 

Іншою тенденцією в каналах розподілу стає 
вдосконалення транспортної складової каналів для 
зменшення термінів зберігання і реалізації товарів, 
скорочення чисельності персоналу, підвищення 
прибутку виробника та якості інформації про рух 
товару. Поставки день-у-день або на ранок наступ-
ного дня стають нормою для постачальників. 

Власники торгових марок останнім часом по-
силюють контроль за ціновою політикою. З цією 
метою великі компанії – власники торгових марок 
просуваються по шляху створення власних систем 
розподілу. Крім управління кінцевою роздрібною 
ціною, власні роздрібні мережі здатні істотно 
підвищити впізнаваність бренду, популярність тор-
гової марки [1, с. 67]. 

Новою тенденцією стали зміни в кількості і 
якості вільного часу споживачів. Сьогодні багато 
хто зі споживачів дуже зайняті і це дуже відби-
вається на виборі тих місць, де ними здійснюються 
купівлі – економія часу стає не менш важливою, 
ніж економія грошей. Типовий споживач тепер 
відвідує один, в окремих випадках два магазини, 
тому і користуються популярністю такі торгові 
центри, де покупець може вчинити різні покупки, 
не покидаючи відносно невелику територію цен-
тру. Результати останніх досліджень показують, що 
хоча рішення про місце розташування торгової 
точки залишається життєво важливим, основним 
фактором, що впливає на вибір споживача, є 
зручність, що визначається легкістю і швидкістю 
доступу до товарів. Істотним чинником стала за-
гальна автомобілізація. Недільний похід за покуп-
ками перетворився в повсякденний факт життя, 
тому що в будні члени сім'ї працюють. Часто ці 
спільні виїзди розглядаються як відпочинок. Іншим 
важливим фактом життя стає поява інтернет-мага-
зинів, завдяки яким можна робити покупки сім днів 

на тиждень, 24 год на добу, не виходячи з дому. Всі 
ці факти свідчать про те, що значення каналів 
розподілу змінюється залежно від способів прове-
дення споживачами вільного часу [5, с.104]. 

Дуже важливою тенденцією є збільшення ши-
рини каналів, що їх використовують виробники, 
зменшуючи глибину. Зменшення глибини відбу-
вається за рахунок скорочення проміжних ланок, а 
розширення каналів дає можливість збільшення 
збуту від використання нових каналів: Інтернет, ав-
томати, різні асоціації оптовиків і роздрібної 
торгівлі та ін. 

Оптова торгівля включає в себе всі види діяль-
ності з виробництва товарів і послуг тим, хто їх 
набуває для перепродажу або використання в 
бізнесі. У традиційній системі розподілу оптовики 
забезпечують ефективність торгового процесу, зав-
дяки чому товар швидше і з мінімальними витрат-
ами потрапляє від виробника до кінцевого покупця. 

По-перше, виробникам, особливо дрібним, з 
обмеженими фінансовими ресурсами не під силу 
утримувати систему прямого маркетингу товару, 
тому вони повинні звертатися до посередників, які 
забезпечать збут великих партій товару.  

По-друге, навіть маючи достатній капітал, ви-
робник скоріше віддасть перевагу, щоб направити 
кошти на розвиток виробництва, а не на ор-
ганізацію торгівлі.  

По-третє, ефективність діяльності оптовика з 
розподілу товарів вища, завдяки більшій кількості 
ділових контактів, наявності спеціальних знань і 
вмінь, а також спрямованості на певний вид діяль-
ності. Зрештою, роздрібні торговці, мають 
працювати з широким товарним асортиментом, 
воліють закуповувати товар у одного оптовика, а не 
частинами в різних виробників. 

Оптові торговці виконують багато функцій, 
включаючи збут і стимулювання, закупівлю та фор-
мування товарного асортименту, розбивку великих 
партій на дрібні, складування, транспортування, 
прийняття ризику, надання інформації про ринок, 
консультування. 

Ряд вчених-економістів наголошують про 
необхідність поділу функцій оптової торгівлі на ви-
робничі та комерційні. Виробничі функції – це 
функції, які являють собою продовження процесу 
виробництва у сфері обігу і пов’язані з фізичним 
переміщенням товарів по каналам розподілу, їх 
зберіганням, транспортуванням, фасуванням, упа-
ковкою і т.д.  

У свою чергу комерційні або безпосередньо 
торгові функції, пов’язані насамперед зі зміною 
форм власності, тобто купівлі-продажу та спрямо-
вані на отримання прибутку і задоволення 
купівельного попиту. На наш погляд, на мікрорівні 
доцільно деталізувати і конкретизувати функції 
оптової торгівлі стосовно виробників – постачаль-
ників товарів і покупців товарів, в якості яких ви-
ступають виробничі споживачі, підприємства опто-
вої торгівлі, оптові продовольчі ринки, підприєм-
ства роздрібної торгівлі та інші суб’єкти 
підприємницької діяльності (табл. 1.). 
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Таблиця 1 

Функції оптової торгівлі на мікрорівні управління [12] 

Функції стосовно виробників – постачальників 

товарів 
Функції стосовно покупців товарів 

Здійснення закупівель товарів та вплив на вироб-

ників щодо їх орієнтації на потреби покупців 

Оцінка потреб у товарах, полегшення процесів за-

купівлі товарів 

Полегшення виконання функцій збуту продукції 
Перетворення вузького виробничого асортименту 

у широкий торговий 

Транспортування товарів 
Формування необхідних розмірів партій поставки 

і зберігання запасів товарів 

Зберігання товарних запасів, скорочення потреби 

у виробничому капіталі 

Кредитування покупців при розрахунках за про-

дані товари 

Фінансове забезпечення, кредитування виробників Сервісне обслуговування покупців 

Зменшення комерційного ризику виробників, у 

тому числі за рахунок страхування 

Визначення оптимальних форм і методів товар-

ного забезпечення 

Надання постачальникам оперативної інформації 

щодо ринку і вимог покупців 

Надання інформаційно-консультативних та 

логістичних послуг 

Створення позитивного іміджу виробника на 

ринку 

Надання у лізинг товарів виробничо-технічного 

призначення тривалого використання 

 

Потрібно відмітити, що наведена класифікація 

враховує спрямованість діяльності оптової торгівлі 

на суб’єктів ринку (виробників та покупців). Крім 

того існують різні класифікації функцій оптової 

торгівлі, зокрема за ознаками націленості на окремі 

складові процесу товароруху [14, с. 274]. 

Постачальники продукції виробничо-техніч-

ного призначення користуються послугами опто-

вих посередницьких підприємств і в деяких інших 

випадках, а саме: коли вони поставляють у великій 

кількості товари стандартної якості, які не потребу-

ють з боку споживача спеціальної підготовки, або 

коли прагнуть скоротити витрати за рахунок змен-

шення виробничих запасів , передаючи товари на 

зберігання оптовим посередникам. 

У країнах Заходу отримує поширення форма 

відносин оптовиків і промислових фірм, коли за 

першими закріплюються операції з технічного об-

слуговування обладнання, що вже знаходиться в 

кінцевих споживачів. Така форма зв'язків вигідна 

як для постачальників, так і для посередників. 

Фірми-виробники звільняються від необхідності 

мати в себе персонал для виконання таких опе-

рацій. У свою чергу посередники, маючи власний 

штат працівників з технічного обслуговування, вже 

не залежать від фірм-постачальників [4, с. 59]. 

Споживачі продукції виробничо-технічного 

призначення теж зацікавлені в послугах оптових 

посередницьких підприємств. У результаті більш 

швидкої доставки товарів у споживача не тільки 

скорочується час від моменту замовлення до отри-

мання товару. Він отримує також можливість пла-

нувати прибуття продукції і направляти її безпосе-

редньо у виробничий процес, минаючи склад, що 

істотно знижує витрати щодо формування запасів, 

їх зберігання та витрати, пов'язані з перебуванням 

товару на складі [15, с.367]. 

Споживач може купувати потрібну йому про-

дукцію великими партіями у порівняно невеликої 

кількості посередників, чим значно скорочує свої 

витрати на матеріально-технічне забезпечення, 

включаючи витрати на обробку документації по за-

купівлі товарів. З цієї ж причини покупець може 

сподіватися на знижку в ціні товару, що зазвичай і 

спостерігається у випадках закупівлі продукції у 

великих обсягах. Одночасно він економить і на 

транспортних витратах. 

Проте дослідження показують, що оптова 

торгівля переживає сьогодні період болючих, але 

необхідних змін. Наприклад, останнім часом у віт-

чизняній оптовій торгівлі суттєво зросли витрати, 

пов'язані з нераціонально вибудованими структу-

рами, знизилися норми прибутку. Оптовики пов-

ною мірою відчули посилення тиску з боку роздріб-

ної торгівлі та виробників продукції одночасно. 

Роздрібні мережі увійшли в силу і самі почали зай-

матися оптом. Виробники теж зміцнили свої пози-

ції, створюючи монопольні холдинги. 

В результаті вже не виробник залежить від 

оптовика, який раніше забезпечував збут, а 

навпаки: виробники диктують свої умови. Все це 

призвело до активного витіснення в чистому ви-

гляді оптових підприємств холдингами, що об'єд-

нують виробництво, оптову та роздрібну торгівлю. 

Ці процеси дуже чітко простежуються у фармацев-

тичній галузі. В торгівлі товарами народного спо-

живання ця тенденція тільки почала входити в по-

вну силу [13, с. 49]. 

Розвиток оптового рику в розвинутих країнах 

показує кілька шляхів перебудови оптових ком-

паній. Один з них – відхід у так званий перпендику-

лярний бізнес, наприклад, у виробництво або ро-

звиток власної роздрібної мережі. Однак при пере-

ході до роздрібної торгівлі в оптових компаній не 

завжди виходить хороший результат, тому що, 

незважаючи на схожість оптової та роздрібної 

торгівлі, в них є принципові відмінності, пов'язані з 

часом оборотності коштів. 

Інший шлях розвитку оптових компаній – 

спеціалізація на окремому продукті або вузькій 

групі товарів чи сегменті ринку, в тому числі гео-

графічному: обслуговування корпоративних 

клієнтів або станції технічного обслуговування, 
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ексклюзивна дистрибуція оригінальних товарів і 

«не розкручених» брендів. Плюсами вузької 

спеціалізації є невисока конкуренція і, як наслідок, 

відносно високий прибуток. Разом з тим, ці ж 

плюси несуть у собі потенційні загрози бізнесу. 

Вузький сектор ринку – значить, його ємність мала 

і в цьому випадку оптовикам необхідно буде докла-

дати титанічних зусиль, щоб протистояти конку-

ренції з боку просунутих брендів. Крім того, втрата 

декількох клієнтів або навіть одного великого може 

призвести до втрати всього бізнесу. Тому з точки 

зору стабільності компанії довгострокова орієнта-

ція на один вузький вид бізнесу згубна [10, с. 140]. 

Найбільш ефективним виглядає шлях розвитку 

в результаті розкладання на функції та здійснення 

спеціалізації на одній з них, найсильнішої в даного 

оптовика. Це може бути спеціалізація на логістиці, 

наданні складських послуг, послуг з просування то-

варів та ін. У даний час в торгівлі товарами масо-

вого попиту дистриб'юція по великих роздрібних 

мереж здійснюється самими виробниками, але з ви-

користанням TPL-компаній (Third Party Logistics – 

стороння компанія, що надає логістичні послуги із 

зберігання, перевезення, транспортування та 

обробки товару). Їхні функції часто беруть на себе 

колишні дистриб'юторські компанії.  

Так, одна з українських оптових компаній, що 

діє на ринку продуктів харчування, будучи одним з 

дистриб'юторів великого виробника, через збіль-

шення конкуренції всередині мережі просування 

бренду просто відмовилася від закупівель товарів, 

запропонувавши компанії-виробнику послуги зі 

зберігання та відпуску товару зі свого складу. Вра-

ховуючи велику клієнтську базу та багаторічний 

досвід роботи колишнього оптового покупця, виро-

бникові нічого не залишалося, як піти на такі 

умови. 

Цей варіант перебудови оптової компанії пред-

ставляється найбільш цікавим, однак він можливий 

за наявності власних складських приміщень та ряду 

інших умов. 

Серйозним резервом оптових компаній є ро-

звиток логістики при змішуванні бізнесу в регіоні, 

охоплення дрібної регіональної роздрібної торгівлі, 

вихід на важкодоступні й віддалені регіони. 

Подібна робота з територіями автоматично перед-

бачає наявність у компанії чіткої системи доставки 

товарів і розподільних центрів. 

Звичайно, всі варіанти розвитку можуть бути 

скомбіновані в якийсь комплексний бізнес, що 

надасть ширші можливості для виживання оптових 

компаній. 

Роздрібна торгівля включає в себе всі види 

підприємницької діяльності з продажу товарів і по-

слуг. Роздрібний торговець – це організація або 

окрема особа, основним видом діяльності яких є 

роздрібна торгівля. Основний обсяг роздрібної 

торгівлі здійснюється через роздрібні магазини і 

шляхом поза магазинної роздрібної торгівлі [11, с. 

28]. 

Реальними принципами вітчизняної роздрібної 

торгівлі сьогодні стають: 

– формування великих торгових мереж; 

– універсалізація продовольчої торгівлі; 

– розвиток спеціалізованих і вузькос-

пеціалізованих непродовольчих магазинів у цен-

трах житлової забудови; 

– створення «зручних магазинів», розташо-

ваних у радіусі пішохідної доступності, що торгу-

ють широким асортиментом продовольчих та не-

продовольчих товарів; 

– виділення спеціальних зон для вуличних 

ярмарків; 

– формування автономних зон обслуго-

вування вздовж автомагістралей. 

Розвиток роздрібної торгівлі в розвинутих 

країнах в останні десятиліття супроводжувався 

створенням мереж магазинів, що виросли з дрібних 

торгових точок в супер- і гіпермаркети і вже не по-

требують посередників-оптовиків. Більше того, 

вони диктують свої умови виробникам і часто ство-

рюють альянси з останніми. 

Висновки. Без побудови збутової політики на 

принципах маркетингу підприємство не здатне в 

сучасних умовах господарювання ефективно ро-

звиватись та бути конкурентоспроможним на 

ринку. На кожному виробничому підприємстві по-

винна бути добре організований служба марке-

тингу що займається шляхами просування своєї 

продукції на ринку вільної конкуренції.  

Основною метою роботи є оцінка маркетинго-

вих можливостей підприємства і розробка рекомен-

дацій по вдосконаленню діяльності по просуванню 

окремих видів продукції. Вдосконалення збутової 

політики підприємств підвищить ефективність ро-

боти самого підприємства. Оскільки головною ме-

тою будь-якого підприємства є отримання макси-

мального прибутку, то збутовій діяльності має 

надаватися якомога більше уваги. 
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Аннотация :  

В статье рассматриваются основные методы определения параметров эконометрической модели 

моделирования деятельности аграрных предприятий в зависимости от выполнения предпосылок к испо-

льзованию метода наименьших квадратов. Эконометрические модели дают возможность товаропрои-

зводителям аграрной продукции строить планы развития на коротко – и долгосрочные перспективы. 

Abstract:  

The article examines the main methods for determining the parameters of the econometric model for modeling 

the activities of agricultural enterprises, depending on the fulfillment of the prerequisites for using the least 

squares method. Econometric models enable producers of agricultural products to make short- and long-term 

development plans. 
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Анализ особенностей функционирования 

предприятий аграрного сектора показал, что он 

упорядочивается действиями стохастических фак-

торов и формирует неопределенность и определен-

ные риски в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Они могут быть оценены и предусмот-

рены благодаря использованию аппарата эконо-

мико-математического моделирования, который 

предоставляет возможности товаропроизводителям 

сравнивать понесенный расходы с выходом конеч-

ной продукции и строить соответствующие, взве-

шенные стратегические решения для развития 

предприятия. 

Для осуществления хозяйственной деятельно-

сти аграрные формирования в процессе производ-

ства должны быть обеспечены необходимыми ре-

сурсами. Прежде всего это ресурсы производ-

ственно-технологического характера, такие, как 

http://economics.open-mechanics.com/articles/195.pdf
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2015_18_11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616669
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=econupr_2012_2_12
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12099


«Colloquium-journal»#21(73),2020 / ECONOMIC SCIENCES 39 

земля, другие природные ресурсы, здания, соору-

жения, средства производства. Земля, как главная 

составляющая экономического процесса в сель-

ском хозяйстве, является необходимым ресурсом 

для производства продукции растениеводства и жи-

вотноводства. Аграрное производство базируется 

на свойствах земли, которая определяет его струк-

туру построения и является источником создания 

продуктов питания. 

Производственные процессы в аграрной сфере 

формируют большие массивы экономической ин-

формации материальных, нематериальных, трудо-

вых, энергетических, финансовых ресурсов и тому 

подобное. Все эти элементы сложной системы аг-

рарного производства описываются эконометриче-

скими моделями с использованием современных 

статистических прикладных програм для построе-

ния стратегии их развития в будующем. 

Методы моделирования стратегий развития аг-

рарных формирований базируются на алгоритмах 

построения экономико-математических и эконо-

метрических моделей, описывающих реальный 

экономический объект или процесс в пространстве 

и в конкретный момент времени, для оценки влия-

ния внутренних и внешних факторов производства, 

что дает возможность спрогнозировать будущие 

результаты хозяйственной деятельности. и выстра-

ивать оптимальные управленческие решения для 

обеспечения эффективной деятельности (6). 

Методологическое обеспечение экономико-

математического моделирования на основе описа-

ния влияния колличественных и качественных фак-

торов, действующих в аграрном секторе эконо-

мики, дает возможность строить с определенной ве-

роятностью прогнозные возможности показателей 

экономической, социальной и финансовой деятель-

ности аграрных производителей в современной ры-

ночной среде. 

Основу методологии эконометрического моде-

лирования стратегий инновационного развития аг-

рарных формирований определяют теоретические 

основы экономико-математических моделей, ана-

лиз полученной статистической информации на ос-

нове которых исследуются взаимосвязи между эн-

догенной (или эндогенными переменными, если 

модель строится на основе системы одновремен-

ных структурных уравнений) и экзогенными пере-

менными. Особенно актуальными есть построение 

адекватных динамических эконометрических моде-

лей, когда в динамике исседуется поведение объек-

тов реальной действительности с целью определе-

ния оптимальных управленческих решений для 

субъектов хозяйственной деятельности (2). 

В матричной форме эконометрическая модель 

описывается уравнением  

𝑌 = 𝑋𝐴 + 𝑢,                              (1) 
где Y- вектор значений зависимой переменной, 

то есть эндогенная переменная; X –матрица незави-

симых переменных, то есть экзогенные перемен-

ные размером n×m, где n – количество единиц со-

вокупности, а m – количество переменных; A – век-

тор параметров модели; u –вектор отклонений или 

остатков. 

 Оценку параметров модели если существует 

Гетероскедастичность остатков необходимо нахо-

дить на основе обобщенного метода наименьших 

квадратов, оператор оценивания по этому методу 

определяется по формуле: 
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где матрица 𝑆−1 вычисляется по формуле 
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В данной матрице в зависимости от выдвину-

той гипотезы ее элементы можно найти по форму-

лам: 
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 В зависимости от специфики экономической 

информации для определения наличия гетероскеда-

стичности используются такие методы исследова-

ний, как параметрический тест Гольдфельдта-Ква-

ндта, непараметрический тест Гольдфельдта-Ква-

ндта, тест Глейсер, μ условий. . Выявить 

взаимосвязь между последовательными значени-

ями вектора остатков u, то есть определить автоко-

рреляции в эконометрических исследованиях, во-

зможно с помощью критерия Дарбина-Уотсона, 

фон Неймана, циклического коэффициента автоко-

рреляции. При наличии автокорреляции между ос-

татками применяются такие методы определения 

параметров эконометрической модели, как Эйт-

кена, преобразования входной информации, Ко-

чрена-Оркатта, Дарбина (2, 3, 4). 

В случае, когда была обнаружена автокорреля-

ция остатков, параметры эконометрической модели 

строятся на основе метода Эйткена по формуле:  

YSXXSXA 111 )(ˆ     (5),  

где Â — вектор оценок параметров экономет-

рической модели; X — матрица независимых пере-

менных; X  — матрица, транспонированная к мат-

рице X; 1S — матрица, обратная к матрице кореля-

ции остатков; Y — вектор зависимых переменных 

(5,6 ). 

Для определения параметров модели на основе 

метода Эйткена необходимо сформировать мат-

рицу S, которая имеет такую структуру : 
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В этой симметрической матрице 
s  опреде-

ляет коэффициент автокорреляции s-го порядка для 
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отклонений tu . Поскольку ковариация остатков 

s  при s > 2 стремится к нулю, тогда обратная мат-

рица рассчитывается как: 
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Такую матрицу используют для построения 

эконометрической модели с автокорельованными 

остатками по методу Эйткена. 

На практике для вычисления ρ применяют со-

отношение: 
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Заключительным этапом любого научного ис-

следования является статистический анализ дан-

ных. С появлением современных, прикладных, ста-

тистических программ обработка больших масси-

вов входной информации поднялась на новый уро-

вень в своем развитии. Программа SPSS (Statistical 

Package for Social Science) - это распространенная 

программой для обработки статистической инфор-

мации в сфере компьютерного анализа данных (1). 

Основным преимуществом программного пакета 

SPSS является использование всех существующих 

статистических методов исследования, которые 

удачно сочетаются с удобными и простыми сред-

ствами визуализации результатов обработки эконо-

мических данных. 
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Анотація:  

Досліджено ефективність інвестиційної діяльності АПК Вінниччини, визначено реальні шляхи пок-

ращення механізму регулювання інвестиційної діяльності в умовах забезпечення економічної безпеки та 

удосконалення системи управління інвестиціями. Проаналізовано сутність понять «інвестицій», «рента-

бельність», «інновації», «стратегія». Досліджено стан інвестиційної діяльності аграрного сектору Він-

ницької області. Проведено оцінку сучасного стану аграрного сектору. Встановлено вдосконалення уп-

равління інвестиціями в аграрному секторі Вінниччини, як необхідну передумову успішної діяльності в 

умовах забезпечення економічної безпеки регіонів.  

Abstract:  

The efficiency of investment activity of agro-industrial complex of Vinnytsia region is investigated, real ways 

of improvement of the mechanism of regulation of investment activity in the conditions of maintenance of economic 

safety and improvement of system of investment management are defined. The essence of the concepts 
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«investment», «profitability», «innovation», «strategy» is analyzed. The state of investment activity of the 

agricultural sector of Vinnytsia region is investigated. An assessment of the current state of the agricultural sector. 

Improving investment management in the agricultural sector of Vinnytsia is established as a necessary prerequisite 

for successful activities in terms of economic security of the regions. 
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сові інвестиції, інтелектуальні інвестиції, інвестиційний розвиток, аграрний сектор, індекс сільськогос-

подарської продукції, інвестиційне забезпечення аграрного сектора, потенціал, ризик, диверсифікація, ін-

вестиційні ризики, інновації. 

Key words: investments, investment activity, real investments (capital investments), financial investments, 
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Вступ. Поняття «інвестиція» є первинною ка-

тегорією, базою побудови ієрархії інших категорій, 

що відображають відтворення основного та оборо-

тного капіталів. Саме поняття «інвестиція» похо-

дить від латинського слова «invest», що означає 

«вкладати». 

Інвестиції переважно сприймаються як вкла-

дення грошей, часто не пов'язане із досягненням су-

б'єктами інвестування поставлених цілей, які за 

своїм економічним змістом не є інвестиціями, оскі-

льки витрачання грошей в цьому випадку пов'язане 

із забезпеченням довгострокового споживання, по-

чинаючи з поточного періоду, не розрізняються ін-

вестиційні витрати фінансових засобів і поточні ви-

трати. 

Деякі існуючі визначення пов’язують інвести-

ції виключно з приростом капіталу або отриманням 

поточного доходу, хоча інвестиції можуть мати на 

меті, як економічні, так і позаекономічні цілі вкла-

дення капіталу. 

Аналіз попередніх досліджень. Дослідженню 

питань інвестиційної діяльності приділяли увагу 

велика кількість відомих українських та зарубіж-

них вчених та економістів, серед яких Безп’ята І.В., 

Бланк І.А., Гітман Л. Дж., Джонк. М.Д., Гораль 

Л.Т., Король С.В., Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Ку-

бай О.Г., Пересада А.А., Рибіна Л.О., Стасюк Н.Р., 

Греськів І.Р., Федоренко В.Г., Шестаковська Т.Л., 

Батракова Т.І. ін. В їх працях розкриті загальні по-

няття інвестиційної діяльності. Незважаючи на до-

сить значну кількість публікацій, в них неодно-

значно висвітлені методики ідентифікування та оці-

нювання ризиків та рекомендацій відносно 

застосування окремих елементів забезпечення інве-

стиційної діяльності умовах економічної безпеки 

регіонів. Тому, очевидною є потреба у подальшому 

дослідженні питань, присвячених управлінню інве-

стиційним розвитком регіонів 

Проте залишаються ще недостатньо вивче-

ними питання, що стосуються інвестиційного за-

безпечення сталого й збалансованого розвитку аг-

ропромислових підприємств в умовах економічної 

безпеки регіонів, особливо тих, що вирощують про-

дукцію за новими стандартами. Необхідність пог-

либлення теоретико-методичних напрацювань у 

сфері стратегічного управління інвестиційною дія-

льністю АПК в контексті стратегії розвитку підпри-

ємств аграрної галузі, зумовила вибір теми, визна-

чила мету і завдання дипломної роботи. 

Постановка завдання. Метою статті є обґру-

нтування теоретичних положень, методичних під-

ходів і розробка прикладних рекомендацій для фо-

рмування інвестиційного розвитку аграрних підп-

риємств в контексті забезпеченням економічної 

безпеки.  

Результати дослідження. Інвестиції сьогодні 

є важливим елементом економіки України, вельми 

істотною пірамідальною основою господарського 

розвитку країни, стратегічним вістрям, направле-

ним на істотне поліпшенні прибутковості країни і її 

народу, на примноження ВВП і подвоєння його в 

найближчій перспективі. Без прогресивного розви-

тку інвестицій в основний капітал, без примно-

ження темпів зростання і розвитку навряд чи варто 

чекати яких-небудь кардинальних покращень у ме-

ханізмах взаємодії економіки і її інвестиційних 

складових. Все це пояснює необхідність дослі-

дження суті і економічної природи таких категорій, 

як інвестиції і інвестиційний процес. 

 Дослідження інвестиційних процесів завжди 

перебувало, перебуває та буде перебувати в центрі 

уваги економічної думки вчених-економістів. Це 

обумовлено тим, що інвестування торкається гли-

бинних засад господарської діяльності, визначаючи 

процес економічного зростання в цілому. Різнома-

ніття понять терміну «інвестиції» у сучасній вітчи-

зняній та зарубіжній економічній літературі знач-

ною мірою визначається широтою сутнісних сторін 

цієї складної економічної категорії [1]. 

Інвестиції як економічна категорія – це ви-

трати на створення, розширення, реконструкцію ос-

новного капіталу і на пов’язані з цим зміни оборот-

ного капіталу. Інвестиції як фінансова категорія – 

це всі види майнових, фінансових та інтелектуаль-

них цінностей, які вкладаються в об’єкти підприєм-

ницької та інших видів діяльності, соціальної ін-

фраструктури з метою отримання прибутку або со-

ціального ефекту. 

Процес здійснення інвестицій, тобто вкла-

дення вищевказаних цінностей в об’єкти підприєм-

ництва і соціальної інфраструктури, називається ін-

вестиційною діяльністю. 

Основні види інвестиційної діяльності (за об'є-

ктами вкладання інвестицій): 

- реальні інвестиції (капіталовкладення), що є 

вкладеннями коштів в основний капітал через буді-

вництво, придбання машин і обладнання тощо, та 

оборотний капітал (на поповнення товарно-матері-

альних запасів); 
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- фінансові інвестиції, тобто вкладення коштів 

у ЦП (акції, облігації, сертифікати, векселі тощо), 

валюту та інші фінансові активи, розміщення капі-

талу у банках; 

- інтелектуальні інвестиції є вкладенням кош-

тів у науку, людину (освіту, охорону здоров’я 

тощо), на купівлю патентів, ліцензій, ноу-хау. 

Здійснюють інвестиційну діяльність так звані 

інвестори. У ролі інвесторів виступають фізичні та 

юридичні особи, у тому числі й органи державної 

влади й управління [2]. 

Згідно Закону України «Про інвестиційну дія-

льність», «інвестиції – це всі види майнових та ін-

телектуальних цінностей, що вкладаються в 

об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, 

в результаті якої створюється прибуток (дохід) або 

досягається соціальний ефект. Такими цінностями 

можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, 

акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме 

майно (будинки, споруди, устаткування та інші ма-

теріальні цінності); майнові права інтелектуальної 

власності; сукупність технічних, технологічних, ко-

мерційних та інших знань, оформлених у вигляді 

технічної документації, навиків та виробничого 

досвіду, необхідних для організації того чи іншого 

виду виробництва, але не запатентованих («ноу-

хау»); права користування землею, водою, ресур-

сами, будинками, спорудами, обладнанням, а також 

інші майнові права; інші цінності» [12]. 

Термін «інвестиції» трактується неодно-

значно, існують різні визначення цього поняття, які 

мають значні відмінності, що й обумовлює необхід-

ність уточнення їхньої сутності. А внаслідок того, 

що різні види інвестицій мають неоднаковий вплив 

на розвиток економічних процесів, і для окремих 

господарюючих суб’єктів спрямовуються на 

розв’язання суттєво несхожих завдань, забезпе-

чення ефективного управління інвестиціями потре-

бує їхнього поділу за окремими формами здійс-

нення. У сучасній практиці фактично відсутня 

єдина несуперечлива система класифікації інвести-

цій.  

Багатьма науковцями визначення інвестицій, 

що подане у Законі України «Про інвестиційну дія-

льність», вважається на сьогодні одним із найкра-

щих, оскільки враховує характер інвестицій і визна-

чає їх як послідовний процес вкладання цінностей 

та отримання прибутку (доходу) або соціального 

ефекту та містить певну класифікацію інвестицій. 

Разом з тим, таке трактування не повною мірою ро-

зкриває економічну природу такого складного 

явища як інвестиції, звужуючи його до конкретного 

витрачання ресурсів на відповідні комерційні або 

соціальні цілі [4]. 

Одним з показників, що відображають стабіль-

ний економічний розвиток окремих галузей еконо-

міки, а також економіки країни в цілому є інвести-

ційна привабливість регіонів. У цьому контексті, 

ключовим завданням нинішньої влади є розвиток 

регіонів та зміцнення їх економічного потенціалу. 

Важливим фактором економічного зростання є ін-

вестиції [5]. 

Американські економісти Л. Гітман і М. 

Джонк у монографії «Основи інвестування» визна-

чають, що інвестиція – це спосіб розміщення капі-

талу, який має забезпечити збереження або зрос-

тання суми капіталу [3]. 

Цікавим є також визначення західних економі-

стів, авторів «Економікс» К. Макконнелла і С. Брю. 

Вони стверджують, що інвестиції — це витрати на 

будівництво нових заводів, на верстати та устатку-

вання з тривалим строком служби; витрати на виро-

бництво і нагромадження засобів виробництва та 

збільшення матеріальних запасів; витрати на поліп-

шення освіти, здоров’я працівників чи на підви-

щення мобільності робочої сили [9]. 

Гораль Л.Т. та Король С.В. вважають, що інве-

стиції – це засіб розміщення капіталу у будь-які га-

лузі економіки з метою отримання прибутку та до-

сягнення позитивного економічного і соціального 

ефекту [4]. 

Інвестиції виражають усі види майнових та ін-

телектуальних цінностей, які спрямовуються в 

об’єкти підприємницької діяльності, в результаті 

якої формується прибуток (дохід) або досягається 

інший корисний ефект.  

Як економічна категорія інвестиції характери-

зують:  

– вкладення капіталу в об’єкти підприємниць-

кої діяльності з метою приросту спочатку авансова-

ної вартості;  

– грошові відносини, що виникають між учас-

никами інвестиційної діяльності в процесі реаліза-

ції інвестиційних проектів (забудовниками, підряд-

никами, банками, державою тощо).  

Досягнутий рівень наукових напрацювань, які 

стосуються розуміння понятійного апарату, що ви-

користовується при розгляді основних процесів, 

пов’язаних з інвестиціями, потребує певної їх сис-

тематизації, що дозволяє виокремити найбільш ва-

гомі властивості досліджуваного явища. Особливу 

увагу слід приділити класифікації інвестицій, адже 

від цього залежить вдалий вибір конкретного виду 

інвестиції для конкретного об’єкта інвестування. 

Отримавши загальну систематизовану картину кла-

сифікації інвестицій, кожен зацікавлений в інвесту-

ванні представник бізнесової структури матиме мо-

жливість вибрати найбільш дієвого виду інвестиції, 

здатні забезпечити найбільшу ефективність у разі їх 

застосування. У науковому світі існують істотні ро-

зходження щодо класифікації інвестицій. Під час 

дослідження даної проблематики нами було вста-

новлено, що вчені-економісти виділяють кілька ос-

новних класифікаційних ознак інвестицій. Загальна 

схема основних видів класифікації, які зустріча-

ються в наукових дослідженнях як у вітчизняних, 

так і в зарубіжних авторів, наведена на рисунку 1 

[11]. 
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Рис. 1. Основні види класифікації інвестицій 

Джерело: [11] 

 

Окремі дослідники, наприклад Федоренко 

В.Г., пропонують свої підходи до класифікації інве-

стицій: за ступенем мобілізації (централізовані, де-

централізовані); за масштабом виробництва (ма-

кро- та мікроінвестиції); за місією інвестування (ко-

мерційні, соціальні); за матеріально-речовинною 

формою (активи, деривативи); за відповідністю 

чинному законодавству (легальні, тіньові) [15]. 

Таблиця 1 

Класифікація реальних інвестицій 

Класифікаційна ознака  Види інвестицій 

За видами вкладень Реальні, фінансові, нематеріальні 

За відтворювальною спрямовані-

стю 
Валові, реноваційні, чисті 

За взаємозв’язками Прямі, супутні, сумісні 

За значимістю інвестиційного про-

цесу 

Корпоративні, муніципальні, регіональні, міжрегіональні, націо-

нальні, міжнародні 

За об’єктами вкладень В основні засоби, в оборотні засоби, в нематеріальні активи 

За видами інвестиційних ресурсів 
Кошти, основні засоби, сировина, матеріали, енергоресурси, кад-

рове забезпечення, інтелектуальні ресурси, майнові права 

За кількістю цілей, які вирішують Одноцільового призначення, багатоцільового призначення 

За джерелами фінансування Централізовані, нецентралізовані 

За регіональною ознакою Внутрішні, іноземні 

За формами відтворення 

Придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, пе-

репрофілювання, реконструкція, модернізація, відновлення окре-

мих видів устаткування 

За характером участі у інвестицій-

ному процесі 
Прямі інвестиції, непрямі інвестиції 

За періодом інвестування Короткострокові, довгострокові 

За формами власності інвестицій-

них ресурсів 
Приватні, державні, сумісні, іноземні 

За сумісністю реалізації Незалежні, взаємозалежні, альтернативні 

Основні класифіка-

ційні ознаки інвес-

тицій 

за екстенсифікативним та інтенси-

фікативним впливом на суспільне 

виробництво 

за рівнем розвитку економіки 

за ступенем залежності від прибу-

тку 

за інституційною ознакою 

за характером формування 

за характером здійснення 

за джерелами фінансування 

за критерієм спрямованості дій 

за відтворювальною спрямовані-

стю за метою інвестування 

за періодом інвестування 

за ступенем ризику 

за формою власності 

за національною ознакою 

за об’єктом вкладення 

за характером участі 
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Продовження таблиці 1 

За рівнем доходності Високодоходні, середньодоходні, низькодоходні, недоходні 

За рівнем ризику 
Безризикові, із припустимим рівнем ризику, із критичним рівнем 

ризику, із катастрофічним рівнем ризику 

За рівнем ліквідності Високоліквідні, середньоліквідні, низьколіквідні, неліквідні 

За величиною ефективності Високоефективні, середньоефективні, малоефективні 

За характером використання капі-

талу 
Первинні, реінвестиції; дезінвестиції 

Джерело: [15] 

 

Відповідно до ринкових механізмів господа-

рювання, формування, розвиток та відтворення ви-

робничого потенціалу аграрних й агропромислових 

підприємств залежить від очікуваних фінансово-

економічних результатів, одержання прибутку, 

окупності коштів, які вкладаються, у короткий тер-

мін. У зв'язку з цим, інвестиційні джерела та меха-

нізми формування й використання виробничого по-

тенціалу є основою й мають діяти на всіх рівнях 

прийняття управлінських рішень щодо здійснення 

фінансування, включаючи державний і регіональ-

ний. Також це стосується тактичного й стратегіч-

ного управління розвитком виробничого потенці-

алу. Тому дослідження інвестиційних джерел і ме-

ханізмів його забезпечення є актуальним, має 

теоретичне й практичне значення [13]. 

На сучасному етапі розвитку сільського госпо-

дарства вітчизняні підприємства стикаються зі зна-

чною кількістю проблем фінансового характеру. 

Розвиток сільськогосподарського сектору еконо-

міки потребує підвищення ефективності виробниц-

тва, що неможливе без впровадження нових техно-

логій на базі новітніх досягнень науково-техніч-

ного прогресу, залучення інвестицій та 

впровадження нових напрямів фінансування сіль-

ськогосподарських товаровиробників. Вирішення 

проблеми фінансування інновацій пов’язано з роз-

робленням нових ефективних механізмів залучення 

коштів з різних інвестиційних джерел. Інвестиційна 

діяльність, її інтенсивність та ефективність, а також 

організаційно-економічний механізм мають свою 

специфіку для різних регіонів та галузей, що вима-

гає поглибленого вивчення й дослідження відпові-

дних аспектів. Зазначене є важливим для агропро-

мислового виробництва, оскільки воно спрямоване 

не лише на досягнення максимальної ефективності, 

але й на раціональне використання природних ре-

сурсів, матеріально-технічних засобів тощо [14]. 

Регіональні особливості інвестування сільсь-

кого господарства України впливають не тільки на 

оснащення підприємств аграрного сектору матеріа-

льно-технічними засобами, а й на результати їх го-

сподарської діяльності та інвестиційну привабли-

вість. Кращі природно-кліматичні умови, вищий рі-

вень інвестиційного забезпечення і потужніший ви-

робничий потенціал сприяють успішному розвитку 

всіх галузей сільського господарства. Тому пошук 

можливостей залучення інвестицій для розвитку аг-

рарної сфери, створення сприятливих умов для віт-

чизняних та іноземних інвесторів є ключовими у 

вирішенні проблеми подолання наслідків фінансо-

вої кризи, прискорення темпів інвестування сільсь-

кого господарства [13]. 

Від стійкого функціонування аграрного сек-

тора в значній мірі залежить рівень життя насе-

лення, але такий капіталомісткий сектор, яким є аг-

ропромисловий комплекс (далі АПК), не може фу-

нкціонувати без високих темпів і значних 

масштабів накопичення капталу. У зв’язку з цим ін-

вестиційна проблема стає ключовою для аграрної 

економіки не тільки на найближчі роки, а й на пер-

спективу. Різке скорочення державного фінансу-

вання, відсутність ефективної та обґрунтованої кре-

дитної системи в сільському господарстві, жорстка 

податкова політика, збільшення імпорту сільсько-

господарської продукції сприяли тому, що вітчиз-

няні сільськогосподарські товаровиробники позбу-

лися всіх джерел утворення та накопичення капі-

талу, що, в свою чергу, негативно відбилося на 

функціонуванні галузей, технологічно пов’язаних 

із сільським господарством [15]. 

Індекс сільськогосподарської продукції відо-

бражає рівень змін фізичного обсягу виробництва 

продукції сільського господарства, виробленого за 

періоди, що обрані для порівняння. Для розрахунку 

індексу використовуються обсяги продукції сільсь-

кого господарства у постійних цінах. 

Продукція сільського господарства у постій-

них цінах – вартість продукції рослинництва та тва-

ринництва, виробленої упродовж певного періоду 

часу, у постійних цінах. 

Пропонуємо проаналізувати стан сільського 

господарства в Україні за допомогою індексу сіль-

ськогосподарської продукції (рис. 2). 
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Рис. 2. Індекси сільськогосподарської продукції у січні-липні 2019 р. 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

Джерело: [7] 

 

З рисунку 2 ми бачимо, що ситуація пов’язана 

з виробництвом сільськогосподарської продукції 

значно покращилася у 2019 році порівняно із 2018 

роком, у жодному місяці не спостерігається від’єм-

ного значення. У липні 2019 року порівняно із від-

повідним періодом 2018 року відбулось суттєве 

підвищення індексу. Далі проаналізуємо індекс 

сільськогосподарської продукції за категоріями за 

допомогою таблиці 2. 

Таблиця 2 

Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями виробників 

(у % до відповідного періоду попереднього року) 

 

Продукція сільського 

господарства 

У тому числі 

продукція рослин-

ництва  

продукція тваринни-

цтва 

Господарства усіх категорій 112,0 120,4 102,2 

у тому числі    

підприємства 121,6 131,5 107,7 

господарства населення 101,3 105,5 97,3 

Джерело: [7] 

 

За даними Державної служби статистики Ук-

раїни у січні−липні 2019р. індекс сільськогосподар-

ської продукції порівняно із січнем−липнем 2018р. 

становив 112,0%. Як бачимо, обсяги виробництва 

продукції сільського господарства у підприємствах 

набагато більші, ніж у господарствах населення. У 

січні-липні 2019 року з певних причин обсяги виро-

бництва збільшились на 21,6%, у господарствах на-

селення – лише на 1,3%.  

Ситуація у галузі рослинництва набагато пози-

тивніша, ніж у тваринництві. У господарствах насе-

лення індекс продукції тваринництва становив 

97,3% за січень-липень 2019 р. порівняно із відпо-

відним періодом 2018 р. Отже, можна зробити ви-

сновок, що умови для ведення сільського господар-

ства для підприємств набагато вигідніші, ніж для 

домогосподарств. 

Проаналізуємо виробництво сільськогоспо-

дарської продукції у розрізі регіонів України за до-

помогою таблиці 3. 

Таблиця 3 

Індекси сільськогосподарської продукції по регіонах  

(у % до відповідного періоду попереднього року) 

 

Січень−липень 2019 Довідково: 

господарства 

усіх категорій 

у тому числі 
січень− чер-

вень 2019 

січень− липень 

2018 
підприєм-

ства 

госпо- 

дарства населення 

Україна 112,0 121,6 101,3 105,8 99,0 

Вінницька 120,1 136,1 96,8 114,1 99,2 

Волинська 107,0 113,6 99,3 98,3 107,8 

Дніпропетровська  111,1 119,5 97,4 117,6 97,0 

Донецька 120,7 132,8 103,7 115,0 84,5 

Житомирська 109,5 132,8 101,0 100,6 109,7 

Закарпатська 99,5 108,7 99,2 97,5 101,0 

Запорізька 126,1 146,7 106,2 130,9 82,5 

Івано-Франківська 101,7 107,1 98,6 102,0 100,2 

Київська 108,9 109,7 107,2 95,6 104,1 
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Продовження таблиці 3 

Кіровоградська 119,3 134,0 104,4 106,4 107,0 

Луганська 130,5 125,3 138,3 118,1 90,1 

Львівська 105,6 117,1 97,8 104,5 107,8 

Миколаївська 122,7 136,6 105,7 120,1 95,6 

Одеська 94,8 91,2 100,5 91,7 100,2 

Полтавська 108,1 113,8 101,4 102,5 99,3 

Рівненська 105,7 115,9 101,7 98,2 107,8 

Сумська 110,4 119,6 99,2 98,2 108,9 

Тернопільська 107,0 114,4 99,4 102,6 110,7 

Харківська 119,0 138,1 98,4 123,3 90,8 

Херсонська 107,6 119,2 99,9 96,7 94,3 

Хмельницька 110,2 118,6 100,1 98,7 105,7 

Черкаська 113,1 116,5 100,9 104,5 102,2 

Чернівецька 104,0 112,5 101,2 100,0 97,6 

Чернігівська 125,9 141,7 104,3 99,7 94,4 

Джерело: [7] 

 

 З таблиці 3 ми можемо зробити такий висно-

вок, що лідером за обсягами виробництва сільсько-

господарської продукції у січні-липні 2019 року по-

рівняно із відповідним періодом 2018 року є Луга-

нська область, у якій індекс сільськогосподарської 

продукції становив 130,5%. Крім того, позначки в 

20% зростання обсягів порівняно із попереднім ро-

ком сягнули такі області, як Чернігівська – 125,9%, 

Миколаївська – 122,7%, Запорізька – 126,1%, Доне-

цька – 120,7% та Вінницька – 120,1%. Найбільший 

індекс серед господарств населення у січні-липні 

2019 р. порівняно із січнем-липнем 2018р. є у Київ-

ської області, що становив 107,2%. 

Інвестиційне забезпечення аграрного сектора 

виступає як відкрита соціально-економічна система 

та значною мірою залежить від дії чинників різного 

характеру. Водночас безпосередньо на інвестиційні 

процеси в аграрному секторі суттєво впливають, з 

одного боку, умови здійснення конкретної вироб-

ничо-господарської діяльності на рівні суб’єктів го-

сподарювання з належними їм ресурсами, соціу-

мом, внутрішньогосподарськими структурами та 

соціально-економічними цілями, а з іншого – фак-

тори, що відбивають існуючі на регіональному рі-

вні інфраструктурні складові ринкового та інститу-

ціонального середовища (постачальники ресурсів, 

ринкові посередники, споживачі-клієнти, конкуре-

нти, органи місцевого самоврядування та інші кон-

тактні аудиторії).  

Інвестиційне забезпечення стосовно аграрного 

сектора покликано узгоджувати дію макроекономі-

чних та мікроекономічних чинників на основі сис-

темності та збалансованості всіх сфер життєдіяль-

ності суспільства з урахуванням існуючих факторів 

природно-кліматичного, суспільно-політичного, 

культурно-історичного, інституціонального, тех-

ніко-технологічного, правового, економічного, де-

мографічного, міжнародного та інформаційного ха-

рактеру (рис. 3) [11]. 

Основним стратегічним завданням розвитку 

АПК, поставленим Міністерством аграрної Науко-

вий вісник Ужгородського університету 2018 полі-

тики та продовольства України [10], є задоволення 

потреб продовольчого ринку держави продукцією 

рослинництва та тваринництва за конкурентоспро-

можними цінами шляхом організації процесу висо-

котехнологічного вирощування сільськогосподар-

ських культур, на основі застосування передового 

вітчизняного і закордонного досвіду та залучення 

оптимальної чисельності висококваліфікованого 

персоналу.  
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Рис. 3. Чинники макроекономічного середовища щодо інвестиційного забезпечення аграрного сектора 

України 

Джерело: [6] 

 

Досягти поставленого завдання можливо че-

рез: збільшення врожайності продукції рослинниц-

тва на рівні європейських показників та збільшення 

валових показників збору продукції рослинництва; 

забезпечення максимально якісних показників про-

дукції за допомогою використання передових тех-

нологій вирощування і догляду, а також зберігання 

продукції; підвищення ефективності управлінської 

команди, рівня кваліфікації працівників шляхом 

безперервного навчання персоналу; підвищення 

ефективності управлінських процесів за рахунок 

максимального використання сучасних ІТтехноло-

гій.  

Однак нecтaчa оборотного капіталу в агрови-

робників не дає змоги мoдeрнiзувaти виробництво 

й cпoнукaє суб’єкти господарювання до 

зacтocувaння зacтaрiлих, eкcтeнcивних i неефекти-

вних тeхнoлoгiй. Задля переоснащення аграрного 

виробництва на основі інновацій та досягнення від-

повідного технічного розвитку, виробництва в до-

статній кількості сільськогосподарської продукції 

потрібні iнвecтицiї в aгрaрні підприємства Укрaїни 

нa вiднoвлeння ocнoвних зacoбiв виробництва, 

впровадження нових технологічних ліній, 

пiдгoтoвку виcoкoквaлiфiкoвaних кaдрiв, нaукoвo-

дocлiднi рoзрoбки, пoлiпшeння coртoвoгo cклaду 

рocлин та пoрід твaрин тoщo [8]. 

Інвестицій сьогодні гостро потребують прак-

тично всі сфери і галузі АПК, чи то сільське госпо-

дарство, переробна промисловість, фондовироб-

ничі галузі або житлова сфера села. Тому створення 

передумов для масового припливу інвестицій в аг-

рарний сектор має стати найважливішим елемен-

том стратегії державної аграрної політики на сучас-

ному етапі. Наболілою точкою народного госпо-

дарства країни і більшості регіонів залишається 

продовольча проблема. На ринку вітчизняних про-

дуктів харчування як і раніше зберігається значна 

напруженість [6]. 

Доходи підприємства мають свої особливості 

щодо структури, джерел формування, напрямів ви-

користання. Розмір отримання доходів визначає 

економічну стратегію підприємства з питань управ-

ління матеріальними ресурсами та витратами, пер-

соналом підприємства й оплатою його праці, пода-

тковою, інвестиційною, дивідендною політикою 

підприємства. Особливості забезпечення дохідно-

сті сільськогосподарських підприємств обумовлені 

дією таких факторів:  

1) високий ступінь відносної демонополізації 

сільського господарства;  

2) нееластичність попиту на аграрну продук-

цію та цін на неї;  

3) диспаритет цін на сільськогосподарську і 

промислову продукцію;  

4) низька інвестиційна привабливість сільсько-

господарської галузі;  

5) низька купівельна спроможність населення, 

що є особливо актуальним для сучасного стану еко-

номіки України;  

6) відносна немобільність сільськогосподарсь-

ких ресурсів;  

7) недосконала система кредитного забезпе-

чення аграрних товаровиробників;  

8) зростання рівня науково-технічного розви-

тку за повільного збільшення попиту на сільського-

сподарську продукцію [15].  

Оцінювання природного довкілля спричинене 

залежністю виробничогосподарської діяльності аг-

рарного сектора економіки від природно-кліматич-

них факторів, що накладає певний відбиток на га-

лузевий інвестиційний процес. Адже при інвесту-

ванні в сільське господарство вирішального 

значення набувають дві умови: рівень невизначено-

сті, що зумовлено особливостями галузі; ризики по-

вернення інвестицій, що пов’язані з діяльністю жи-

вих організмів у рослинництві і тваринництві та 

життєдіяльністю сільського соціуму. Характерні 

Основні чинники, які впливають на інвестиційне забезпе-

чення аграрного сектора економіки 

природно-кліматичні 
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культурно-історичні 

інституціональні 
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правові 
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інформаційні 



48 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#21(73),2020 

особливості інвестування в сільськогосподарське 

виробництво проявляються в тому, що разом з 

об’єктами – результатами праці людини (як і в ін-

ших галузях економіки) – у сільському господарс-

тві інвестиції вкладаються ще й в об’єкти природи, 

що за інших однакових умов робить цю інвести-

ційну діяльність більш капіталомісткою, з трива-

лим терміном окупності та високими ризиками. 

При аналізі інвестиційного процесу в сільському 

господарстві варто виходити з того, що Україна є 

провідною аграрною державою Європи із значними 

можливостями для подальшого розвитку високое-

фективного, експортоспроможного виробництва 

сільськогосподарської продукції. Першочерговість 

оцінки земельних угідь у контексті розвитку інвес-

тиційної політики зумовлена тим, що сільське гос-

подарство як галузь матеріального виробництва 

принципово відрізняється від інших галузей еконо-

міки, що пов’язано з використанням землі як її го-

ловного засобу виробництва. На відміну від проми-

слових засобів виробництва, які морально та фізи-

чно зношуються, земля за умови правильного її 

використання не лише не знижує свою продуктив-

ність, а й підвищує її, що безпосередньо впливає на 

ринкову ціну земельної ділянки за наявності рент-

ного доходу і ринкового попиту [11].  

На сьогодні основними передумовами, які сти-

мулюють надходження інвестицій в сільське госпо-

дарство, є: стабільне зростання попиту на продук-

цію АПК в Україні та у світі; розширення посівних 

площ; зменшення військово-політичних ризиків, 

порівняно з попередніми періодами; високий рівень 

інвестиційної привабливості підприємств АПК та 

можливість диверсифікації ринків збуту продукції 

[4]. 

Для інвестора однією із основних особливос-

тей аграрних підприємств як об’єкта інвестування є 

різниця в часі між вкладеними фінансовими ресур-

сами та отриманням прибутку від господарської ді-

яльності, яка в основному виникає через розбіжно-

сті між робочим періодом та періодом виробництва 

продукції, який відбувається під впливом природ-

них факторів. Відповідно, отримання фінансової 

вигоди від господарської діяльності носить сезон-

ний характер і відбувається у відповідності до при-

родних процесів, а вкладення фінансових ресурсів 

носять постійний характер і в основному витрача-

ються на оплату праці сільськогосподарським пра-

цівникам, що працюють на аграрних підприємствах 

та на закупівлю кормів для тварин та удобрюючих 

речовин для рослин. Також значні кошти витрача-

ються на утримання техніки та придбання паливно-

мастильних матеріалів, ветпрепаратів та засобів за-

хисту рослин [7].  

Також для забезпечення нерозривності вироб-

ничого процесу, аграрні підприємства частину зіб-

раної продукції не реалізують, а використовують в 

якості насіння, кормів для тварин, для початку но-

вого виробничого періоду. Так як, певна частина аг-

рарної продукції залишається на підприємстві і не 

буде реалізовуватись, відповідно, не конвертувати-

меться у фінансові ресурси, підприємство не вклю-

чає її в склад товарної продукції та зменшує фінан-

сову вигоду від попереднього циклу аграрного ви-

робництва. Збереження посадкових матеріалів, 

поголів’я молодняку чи кормів тягне за собою до-

даткові затрати на бyдівництвo oб’єктiв виpoб-

ничoго признaчeння.  

Невідповідність виробничого періоду в аграр-

них підприємствах із календарним вказує на осно-

вну їх відмінність із підприємствами, що функціо-

нують в інших галузях. Сезонність виробництва аг-

рарної продукції, особливо в аграрних 

підприємствах, зокрема в галузях рослинництва, 

має прямий вплив на використання робочої сили та 

інших оборотних засобів. Однак, при потребі, обо-

ротні ресурси повинні бути готові та негайно вклю-

чені у виробничий процес, так як навіть незначна 

затримка матиме негативні тенденції для підприєм-

ства, що може призвести до значних фінансових за-

трат. Особливе місце тут займає збирання врожаю, 

часовий проміжок збору якого може становити 1-2 

тижні, а затримки у виробничому процесі можуть 

призвести до його цілковитої втрати [7].  

Агропромисловий комплекс України має до-

статньо головних умов для значного залучення ко-

штів як від вітчизняних, так і від іноземних інвес-

торів. Такими умовами є вдала географічна позиція; 

родючі чорноземні ґрунти; придатні для сільського 

господарства кліматичні умови; досить розвинута 

транспортна інфраструктура; наявність робочої 

сили.  

Проте існує низка факторів, які перешкоджа-

ють надходженню інвестицій в аграрний сектор Ук-

раїни [6] (рис. 4). 
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Рис. 4. Проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор економіки 

Джерело: [6] 

 

Як ми бачимо, проблеми існують на усіх рів-

нях, починаючи з державного та закінчуючи рівнем 

самих підприємств. Проте, основу складають все ж 

таки проблеми державного рівня, які перелічені на 

рисунку 4. Вони потребують першочергового вирі-

шення для покращення інвестиційного клімату в аг-

рарній сфері країни. 

У силу просторової розосередженості сільсь-

когосподарського виробництва природно-клімати-

чні відмінності конкретних регіонів можуть впли-

вати на інвестування в аграрний сектор. Зокрема, це 

істотні відмінності у рельєфі території, розмірах і 

конфігурації полів, родючості ґрунтів, забезпечено-

сті теплом, опадами та інші природні фактори, які 

значною мірою визначають економічні результати 

сільськогосподарського виробництва. 

Тому інвестування його окремих видів зале-

жить від сукупності вказаних факторів, що поєдну-

ються на певній території, та підприємницьких ці-

лей аграрних товаровиробників. У сільському гос-

подарстві виробництво продукції здійснюється на 

основі біологічних процесів, тому результати його 

істотно коливаються за роками, залежно від приро-

дно-кліматичних умов. Найважливішими з них є рі-

вень середньорічних температур, кількість і розпо-

діл опадів, а також якість ґрунтів. Температурні 

умови і тип ґрунтів як незмінні характеристики зде-

більшого визначають урожайність сільськогоспо-

дарських культур і природних угідь.  

На Вінниччині упродовж 2018 року обсяги ін-

вестицій в економіку регіону зросли на 41%. 

Інвестиційну привабливість регіону вдалося 

забезпечити за рахунок створення в області здоро-

вого конкурентного середовища та невтручання 

влади у процес взаємодії конкурентних сил. 

Крім того Вінницька область є лідером по ви-
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конанню робіт будівельними організаціями влас-

ними силами. Ще одним викликом сьогодення 

стала необхідність створення нових робочих місць, 

адже питання трудової міграції постало досить гос-

тро. З цією метою ми створили привабливий інвес-

тиційний клімат і в області з’явились потужні підп-

риємства, які створили сотні і тисячі робочих місць. 

І ми продовжуємо працювати в даному напрямку і 

залучати міжнародних інвесторів. 

Відтак, у 2018 році в промисловому секторі 

економіки реалізовано 35 інвестиційних проектів 

загальною вартістю понад 4,7 млрд. грн. та ство-

рено більше 3 тис. нових робочих місць. В агропро-

мисловий комплекс області упродовж січня-вере-

сня минулого року інвестовано 6,59 млрд грн. 

Яскравим свідченням інвестиційної привабли-

вості регіону є зростання капітальних інвестицій по 

всіх секторах економіки народного господарства 

регіону (табл. 4). 

Таблиця 4 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2018 роки, 

(тис. грн.) 

 

2010 2012 2013 2015 2016 2017 2018 

Відхи-

лення, +, 

- 

Усього 3544673 5824093 6109514 7372954 8301879 11744065 17626523 14081850 

Сільське гос-

подарство, лі-

сове госпо-

дарство та ри-

бне 

господарство 

771552 1445500 1281408 2194797 3370792 4627569 4803383 4031831 

 Лісове госпо-

дарство та лі-

созаготівлі 

5993 10016 11434 50697 40895 48076 66057 60064 

 Рибне госпо-

дарство 
139 555 383 855 2598 3301 1794 1655 

Промисло-

вість 
1034652 1936373 2651256 2333565 1875316 2484966 7700099 6665447 

Будівництво 998058 1074733 1279521 1182434 1048214 1351435 1703427 705369 

Джерело: [10] 

 

Найбільшого приросту капітальних інвестицій 

спостерігається саме в аграрному секторі еконо-

міки області. 

Аналогічною ситуація є з прямими інвестиці-

ями в економіку регіону (табл. 5). Найбільше зрос-

тання спрямовано саме в переробну сферу АПК об-

ласті. 

На даний час інфраструктура аграрного ринку 

представлена: 

71 елеватором потужністю 3,0 млн. тонн, поту-

жності с/г підприємств для зберігання зернових та 

олійних культур на 2,9 млн. тонн, 47 фруктосховищ 

на 79,2 тис. тонн, 11 картоплесховищ на 4,1 тис. 

тонн, 18 овочесховищ на 10,6 тис. тонн та 2 комбі-

нованих овоче-картоплесховищ на 1,7 тис. тонн. 

Таблиця 5  

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Вінницького регіону за видами економічної ді-

яльності (2012–2018рр.), (тис. дол. США) 
 Обсяги на 1 січня На 31 

грудня 

20181 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Усього 226420,4 248225,5 309436,4 223002,6 187755,3 180030,0 198860,9 223349,1 

Сільське, лісове 

та рибне госпо-

дарство 

16611,4 24999,1 25740,4 31103,9 25672,9 24 230,8 19 925,2 18 436,5 

Промисловість 137620,0 134359,9 201802,7 149221,9 124692,0 131745,5 15401,3 181367,7 

добувна промис-

ловість і розроб-

лення кар'єрів 

9857,0 244,6 4647,2 24921,7 17053,6 15 245,7 15169,9 15234,2 

переробна про-

мисловість 
126877,6 131143,0 153795,5 123222,5 107029,5 115961,9 139179,1 164474,0 

Джерело: [10] 

 

 Для розширення інфраструктури зберігання 

сільськогосподарської продукції в 2019 році здійс-

нюється реалізація 24 інвестиційних проектів, в 

тому числі 8 сучасних зерноскладів загальною по-

тужністю 436,7 тис. тонн, 6 плодосховищ на 10,6 

тис. тонн, 10 зерносушарок та паливно-заправного 

пункту. 
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З початку поточного року завершено реаліза-

цію 9-ти проектів, а саме побудовано 6 зерносуша-

рок, 2 зерносклади на 6 тис. тонн та реконструйо-

вано плодосховище на 200 тонн. 

В 2019 році в агропромисловому комплексі 

Вінниччини триватиме реалізація 75 інвестиційних 

проектів загальною вартістю 13,7 млрд. гривень. 

Із 75 інвестиційних проектів, які реалізуються 

в області: 49 - в сільському господарстві та 26 - в 

харчовій і переробній промисловості. 

Найвагоміші проекти: 

ТОВ «Вінницька птахофабрика». Продов-

ження будівництва ВП «Вінницький бройлер» зага-

льною потужністю 700 тис. тонн м’яса птиці в рік; 

Будівництво біогазового комплексу потужністю: 

Біогаз – 120 тис. куб м на добу; Електроенергія – 10 

МВт; Теплова енергія - 10 МВт; 

ТОВ «ВІН-АГРО-ЕКСПОРТ», с. Махаринці, 

Козятинського району - будівництво елеватору по-

тужністю 65 тис. тонн; 

ТОВ «Український волоський горіх» на тери-

торії Яришівської та Кремінської сільської ради – 

посадка горіхів на площі 970 га. 

ТОВ «Зернопереробний комплекс «Альфа» м. 

Гнівань - будівництво елеватора на 110 тис. тонн та 

заводів по переробці зерна на 300 тис. тонн; 

ТОВ АФ «Україна-О», с. Каташин, Чечельни-

цький район – будівництво міні-молокозаводу по-

тужністю 5 тис. л молока на добу; 

АПНВП «Візит», с. Уланів, Хмільницький 

район – реконструкція тваринницького примі-

щення для виробництва молока 1000 гол./місць; 

АПНВП «Візит», с. Соколова, Хмільницький 

район – реконструкція свинокомплексу потужні-

стю 18000 гол./місць; 

ПрАТ ПК «Поділля», с. Городківка, Крижо-

пільський район – реконструкція свинокомплексу 

потужністю 10000 гол./місць. 

На підприємствах з виробництва харчових 

продуктів, напоїв індекс промислової продукції сі-

чня-грудня 2018 року до відповідного періоду ми-

нулого року становить 107,4%. 

У рамках виконання середньострокових та що-

річних програм економічного і соціального розви-

тку територій будуть реалізовуватись інвестиційні 

проекти, що спрямовані на забезпечення динаміч-

ного соціально-економічного розвитку області та її 

міст і районів. Програми передбачатимуть ком-

плекс заходів, спрямованих на усунення диспропо-

рцій та стимулювання розвитку окремих територій 

області. Для фінансування заходів зазначених про-

грам залучатимуться кошти державного і місцевих 

бюджетів та інших джерел. 

Основні проекти в аграрній сфері представ-

ленні в таблиці 6. 

Таблиця 6 

Реалізація інвестиційних проектів до 2020 року, спрямованих на розв'язання проблем в агропроми-

словому комплексі Вінницької області 

№ 

п/п 
Найменування та місцезнаходження об'єкта 

Проектна по-

тужність 

Барський район 

1 ТОВ «Агрокомплекс Барський» с. Терешки будівництво фруктосховища 5000 тонн 

Вінницький район 

2 Вороновицьке ХПП смт Вороновиця будівництво елеватора 70 000 тонн 

3 ТОВ «П'ятачок» с. Красне реконструкція свинокомплексу 15 000 гол. 

Гайсинський район 

4 ТОВ ПК «Зоря Поділля» м. Гайсин будівництво елеватора 60 000 тонн 

Жмеринський район 

5 ФГ «Магдімас» с. Тартак реконструкція молочно-товарної ферми 106 гол./місць 

6 ТОВ «Жмеринський елеватор» м. Жмеринка будівництво елеватора 40 000 тонн 

Іллінецький район 

8 ФГ «Копіївський лан» с. Копіївка реконструкція молочно-товарної ферми 110 гол./місць 

9 ПАТ «Жорнище» с. Жорнище реконструкція молочно-товарної ферми 200 гол./місць 

10 ПП «Агрофірма «Рось» с. Слободище реконструкція молочно-товарної ферми 220 гол./місць 

Калинівський район 

11 ПОСП «Нападівське» с. Нападівка реконструкція телятника 350 гол./місць 

12 ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Райки реконструкція молочно-товарної ферми 140 гол./місць 

13 
ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Ів. Слобідка реконструкція молочно-товарної 

ферми 

1460 

гол./місць 

14 ПП «Кулик» с. Іванів будівництво свинокомплексу 
7000 

гол./місць 

15 
Корделівська філія ПАТ компанія «Райз», с. Корделівка будівництво комбіко-

рмового заводу 
300 000 тонн 

Тростянецький район 

16 
ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Оляниця реконструкція молочно-товарної фе-

рми 
400 гол./місць 

17 СТОВ «Колос» с. Китайгород реконструкція молочно-товарної ферми 200 гол./місць 
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Продовження таблиці 6 

18 
СТОВ ім. Хмельницького с. Четвертинівка реконструкція молочно-товарної 

ферми 
200 гол./місць 

19 
ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Гордіївка реконструкція молочно-товарної фе-

рми 
200 гол./місць 

20 
Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПрАТ «Миронівський хлібородукт» м. 

Ладижин 

400 000 тонн 

м'яса 

Крижопільський район 

21 
ПрАТ ПК «Поділля» смт Крижопіль ПАТ «Крижопільський цукровий завод» 

модернізація виробництва 
- 

Джерело: [10] 

 

Пріоритетними завданнями науково-методич-

ного забезпечення реалізації Стратегії є: 

 надання методичної і консультативної до-

помоги місцевим органам виконавчої влади та ор-

ганам місцевого самоврядування у підготовці стра-

тегій розвитку міст і районів на період до 2020 року, 

щорічного плану заходів з їх реалізації, монітори-

нгу результатів їх виконання; 

 поліпшення системи інформаційного за-

безпечення (супроводження) розвитку області та її 

територій; 

 проведення наукових досліджень у визна-

чених напрямках на договірній основі. 

Державна стратегія регіонального розвитку на 

період до 2020 року (далі-ДСРР-2020) включає три 

Стратегічні цілі: 

1. підвищення конкурентоспроможності регі-

онів, 

2. ефективне державне управління у сфері ре-

гіонального розвитку. 

Стратегія збалансованого регіонального роз-

витку Вінницької області на період до 2020 року ро-

зроблена у відповідності до ДСРР-2020 та процесів 

державного стратегічного планування розвитку ок-

ремих секторів економіки країни та її регіонів, що 

враховує потреби їх розвитку, та необхідність під-

вищення конкурентоспроможності.  

Стратегія збалансованого регіонального роз-

витку Вінницької області на період до 2020 року 

крім власних цілей розвитку регіону містить цілі, 

що відповідають цілям та строкам реалізації ДСРР-

2020, у частині завдань і заходів, що передбачають 

спільні дії центральних та місцевих органів викона-

вчої влади, органів місцевого самоврядування 

(табл. 7). 

Результати реалізації Стратегії визначаються 

шляхом проведення моніторингу виконання Угоди 

щодо регіонального розвитку, плану заходів з реа-

лізації Стратегії, програм економічного і соціаль-

ного розвитку та інших заходів місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самовряду-

вання. 

Основними завданнями моніторингу реалізації 

Стратегії є збір, узагальнення, періодичний аналіз 

показників соціально-економічного розвитку обла-

сті та міст і районів та визначення ефективності ре-

алізації Стратегії. 

Таблиця 7 

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької об-

ласті на період до 2020 року з цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року 
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1. Підвищення конкуренто-

спроможності регіонів 
х Х Х Х Х Х 

2. Територіальна соціально-

економічна інтеграція і прос-

торовий розвиток 

х Х Х Х Х Х 

4. Ефективне державне уп-

равління у сфері регіональ-

ного розвитку 

х Х Х Х Х Х 

Примітка: Велика буква «X» означає більшу узгодженість/зв'язок, а ніж маленька «х». 
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До пріоритетних напрямів стратегії розвитку 

інвестиційно-фінансового забезпечення АПК Він-

ницького регіону відносяться:  

– удосконалення форм і методів державної 

підтримки інвестування та фінансування аграрної 

галузі; 

– організаційне забезпечення механізму сти-

мулювання залучення інвестиційно-фінансових ре-

сурсів;  

– створення сприятливих передумов для по-

ліпшення інвестиційного клімату;  

– покращення відповідної нормативно-пра-

вової бази;  

– розвиток інформаційного забезпечення та 

дорадництва.  

Висновки. Інвестиції сьогодні є важливим 

елементом економіки України, вельми істотною пі-

рамідальною основою господарського розвитку 

країни, стратегічним вістрям, направленим на істо-

тне поліпшенні прибутковості країни і її народу, на 

примноження ВВП і подвоєння його в найближчій 

перспективі. Без прогресивного розвитку інвести-

цій в основний капітал, без примноження темпів 

зростання і розвитку навряд чи варто чекати яких-

небудь кардинальних покращень у механізмах вза-

ємодії економіки і її інвестиційних складових. Все 

це пояснює необхідність дослідження суті і еконо-

мічної природи таких категорій, як інвестиції і ін-

вестиційний процес. 

Основні види інвестиційної діяльності (за об'є-

ктами вкладання інвестицій): 

– реальні інвестиції (капіталовкладення), що 

є вкладеннями коштів в основний капітал через бу-

дівництво, придбання машин і обладнання тощо, та 

оборотний капітал (на поповнення товарно-матері-

альних запасів); 

– фінансові інвестиції, тобто вкладення кош-

тів у ЦП (акції, облігації, сертифікати, векселі 

тощо), валюту та інші фінансові активи, розмі-

щення капіталу у банках; 

– інтелектуальні інвестиції є вкладенням ко-

штів у науку, людину (освіту, охорону здоров’я 

тощо), на купівлю патентів, ліцензій, ноу-хау. 

В харчовій і переробній промисловості 

АПК Вінницького регіону на сьогоднішній день 

працюють 15 молокопереробних підприємств (крім 

того малих – 15 підприємств), 6 потужних м’ясоко-

мбінатів (та біля 60 малих підприємств), 5 цукрових 

заводів, 11 підприємств по переробці овочів та фру-

ктів, 5 спиртових, 5 борошномельно-круп’яних та 

хлібопекарських (65 малих підприємств), 2 лікеро-

горілчаних заводи та інші. 

За 2018 рік, в порівнянні за аналогічним періо-

дом 2016 роком, в харчовій промисловості Вінни-

цького регіону збільшено обсяги виробництва на 13 

%. 

Підприємствами харчової промисловості обла-

сті за 2018 рік в порівнянні з попереднім 2016 ро-

ком збільшено обсяги виробництва м’яса великої 

рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 13,4 

%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 62,8 

%, м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого 

– на 52,5 %, виробів ковбасних – на 7 %, овочів кон-

сервованих з додаванням оцту – на 12,5 %, джемів 

та желе фруктових – на 9,9 %, олії соняшникової 

нерафінованої – 29,5 %, молока і вершків сухих – 

на 8,9 %, борошна – на 31,8 %, крупів – на 21,4 %, 

напоїв безалкогольних – на 10 %, цукру – на 36,6 %. 

В харчовій та переробній промисловості Він-

ницького регіону з початку 2018 року спостеріга-

ється позитивна тенденція щодо збільшення темпів 

виробництва промислової продукції по харчовій га-

лузі області в порівнянні до відповідного періоду 

попереднього 2017 року. З початку поточного року 

завершено реалізацію 9-ти проектів, а саме побудо-

вано 6 зерносушарок, 2 зерносклади на 6 тис. тонн 

та реконструйовано плодосховище на 200 тонн. В 

2019 році в агропромисловому комплексі Віннич-

чини триватиме реалізація 75 інвестиційних проек-

тів загальною вартістю 13,7 млрд. гривень. Із 75 ін-

вестиційних проектів, які реалізуються в області: 49 

– в сільському господарстві та 26 – в харчовій і пе-

реробній промисловості. У результаті проведеного 

дослідження було виявлено, що у Вінницькій обла-

сті функції управління інвестиційними процесами в 

АПК розподілені між трьома структурними підроз-

ділами Вінницької облдержадміністрації. 

До пріоритетних напрямів стратегії розвитку 

інвестиційно-фінансового забезпечення АПК Він-

ницького регіону відносяться: 

– удосконалення форм і методів державної 

підтримки інвестування та фінансування аграрної 

галузі; 

– організаційне забезпечення механізму сти-

мулювання залучення інвестиційно-фінансових ре-

сурсів; 

– створення сприятливих передумов для по-

ліпшення інвестиційного клімату; 

– покращення відповідної нормативно-пра-

вової бази; 

– розвиток інформаційного забезпечення та 

дорадництва.  

Розвиток та вдосконалення технологій на під-

приємстві спиртової промисловості АПК є нагаль-

ним питанням для стратегічного розвитку регіону. 

Запропоновані заходи дадуть можливість: зрос-

тання обсягу іноземних інвестицій в галузь; удоско-

налити методи управління в харчовій промислово-

сті; підвищити показник валового регіонального 

продукту та рентабельність галузі в цілому. 

Фактори ризику заохочення інвестицій та 

спрощення процедур інвестування сільського гос-

подарства Вінничини такі: 

– яка установа відповідає заохоченню інвес-

тицій та спрощенню процедур; 

– які заходи застосовуються в цілях заохо-

чення і полегшення інвестицій у сільське господар-

ство, зокрема адміністративні процедури щодо зни-

ження витрат для інвесторів; чи проводиться аналіз 

витрат і вигід, щоб оцінити їх вплив; 

– чи є ринки конкурентоспроможними. 
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Основний Закон Української держави встанов-

лює, що вона є республікою, де носієм суверенітету 

і єдине джерело влади визначено народ, який здій-

снює її безпосередньо й через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування [1]. 

Зміст цієї норми репрезентує організаційну бу-

дову влади, яка іменуються публічною. Зокрема 

державна влада об’єднує законодавчу, виконавчу та 

судову, а місцеве самоврядування, де-факто, має 

певну автономність від них та цілком логічно може 

визначатись як окрема гілка влади.  

Водночас місцевому самоврядуванню як окре-

мій гілці представницької влади властивий певний 

дуалізм. Так, з одного боку, за юридичним змістом 

місцеве самоврядування є формою здійснення уп-

равління справами територіальної громади. Мо-

жемо сказати, що місцеве самоврядування – це пе-

вна форма публічної влади, здійснюваної територі-

альною громадою як безпосередньо, так і через 

спеціально створювані органи місцевого самовря-

дування та посадових осіб. З іншого боку, місцеве 

самоврядування, не будучи елементом державної 

влади, виконує певні функції державної влади. Така 

функція виконання державно-владних повнова-

жень місцевого самоврядування випливає із поло-

жень Конституції України та відповідних законів. 

Ця функція отримала назву виконання місцевим са-

моврядуванням делегованих повноважень [2, с. 49] 

якими є ситуаційно, тимчасово або безстроково пе-

редані у відповідності із законом (делегування за-

коном) або договором (делегування договором) ор-

гану місцевого самоврядування окремі повнова-

ження або частина повноважень, які віднесені 

законом до компетенції іншого органу виконавчої 

влади або іншого органу місцевого самоврядування 

[3]. 

Власне, делегування повноважень органам мі-

сцевого самоврядування добре відоме європейській 

практиці державотворення, про що свідчить ст. 4 

Європейської Хартії місцевого самоврядування [4]. 

Така практика не порушує автономію місцевого са-

моврядування в межах його власних повноважень і 

разом із тим є однією з найважливіших форм еко-

номії фінансових та людських ресурсів, оскільки 

виключає необхідність створення поряд з органами 

місцевого самоврядування ще структур державної 

виконавчої влади [5; 6, с. 101]. 

Уточнимо, що Конституція України закріпила 

дві системи влади на місцях: місцеві державні адмі-

ністрації, які є місцевими органами виконавчої 

влади, та місцеве самоврядування, як публічну 

владу територіальних громад. Основний Закон га-
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рантує місцеве самоврядування і тим самим не до-

пускає можливості його підміни місцевими держа-

вними адміністраціями. Тобто питання взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та органів міс-

цевого самоврядування, необхідність утворення та-

кої моделі адміністрування, яка об’єднає широкий 

місцевий демократизм зі стабільною, відповідаль-

ною і сильною політикою держави на місцях, набу-

вають особливої гостроти [7]. 

Сьогодні для вирішення питань місцевого зна-

чення територіальні громади сіл та їх об’єднань, се-

лищ і міст обирають сільські, селищні, міські ради 

та сільських, селищних міських голів. Сільські, се-

лищні міські ради виконують функції власників ко-

мунального майна відповідних територіальних гро-

мад. Вони затверджують бюджети місцевого само-

врядування, плани соціально-економічного та 

культурного розвитку територій, встановлюють мі-

сцеві податки і збори. Для здійснення виконавчих 

функцій місцевого самоврядування, а також нада-

них державою окремих повноважень органів вико-

навчої влади сільські, селищні та міські ради утво-

рюють власні виконавчі органи. Сільські, селищні, 

міські голови очолюють виконавчі органи відпові-

дних рад та головують на засіданнях цих рад [8]. 

Сфери взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування різноманітні – 

економічні, соціальні, культурні, екологічні, релі-

гійні, національні тощо. Однак питання удоскона-

лення та реформування цих взаємовідносин є най-

більш актуальним у вітчизняній теорії та практиці 

публічного адміністрування [9, с. 295], адже, на 

жаль, сьогодні не до кінця законодавчо визначені і 

розмежовані їх функції та сфери відання, у тому чи-

слі сфера делегованих повноважень. Система влади 

на цей час здається громіздкою й неефективною, 

що є однією з основних причин суттєвої диспропо-

рції соціально-економічного розвитку регіонів Ук-

раїни. Недосконалість чинного законодавства з цих 

питань породжує численні конфлікти між різними 

рівнями влади як по горизонталі, так і по вертикалі, 

вносить додаткову напругу у відносини між ор-

ганами виконавчої влади та органами місцевого са-

моврядування і вимагає невідкладного рішення [7] 

з розумінням того, що політично сильне місцеве са-

моврядування виявляється одним із головних ін-

струментів реалізації принципів громадянського 

суспільства в суспільно-політичному житті сучас-

ної демократичної держави [10, с. 99]. 

З означеного логічним є необхідність прове-

дення повномасштабної адміністративної реформи, 

яка матиме на меті формування ефективного місце-

вого самоврядування та територіальної організації 

влади для створення і підтримки повноцінного жит-

тєвого середовища для громадян, надання високоя-

кісних та доступних публічних послуг, становлення 

інститутів прямого народовладдя, узгодження інте-

ресів держави та територіальних громад [11]. 

У 2014 році започатковано такий процес, що з 

плином декількох років проявив окремі успіхи – ре-

формовано міжбюджетні відносини, децентралізо-

вано повноваження у сфері будівельного контролю 

та надання адміністративних послуг, сформовано 

законодавство щодо державної регіональної полі-

тики та фінансування регіонального розвитку на ос-

нові принципів Європейського Союзу [12]. Утім, з 

часом реформа стала заручником політичної кризи 

– протягом 2016 року парламент не зміг ухвалити 

низку важливих «децентралізаційних» законів, які 

би суттєво прискорили та спростили процес об’єд-

нання громад і розширення прав місцевого само-

врядування. На тлі непростої політичної ситуації 

вибори в об’єднані територіальні громади засвід-

чили, що реформа децентралізації триває. Від того, 

як новоутворені ОТГ, а також ті об’єднані громади, 

які виникли раніше, скористаються новими можли-

востями та умовами, багато в чому залежатимуть 

подальші перспективи децентралізації [13]. 

Отже, сучасна парадигма публічного адмініст-

рування на місцевому рівні характеризується дуалі-

стичним поєднанням державно-владної та сервісної 

природи реалізації публічної влади на місцях, пер-

винною основою якого є людиноцентризм як прин-

цип і пріоритет керівної діяльності публічної адмі-

ністрації, що опікується питаннями місцевого зна-

чення, орієнтуванням для вирішення яких слугує 

олюднення субординаційних ієрархічних відносин 

задля надання можливості місцевій громаді 

розв’язувати проблеми регіону самостійно, в ефек-

тивних формах та задля потреб індивідуалізованих 

її представників.  
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Аннотация.  

Настоящая статья посвящена вопросу определения крупного строительного проекта или строи-

тельного мегапроекта в системе строительных проектов. Автор рассмотрел различные сферы строи-

тельства для определения понятия крупного строительного проекта, его основных черт и особенностей 

реализации. В настоящей статье также рассмотрены основные виды договоров на строительство, вы-

делены наиболее подходящие для осуществления крупных строительных проектов: EPC и EPCM, рас-

смотрены их особенности, различия между собой и сделан вывод о преимущества договоров модели 

EPCM в данном случае. 

Abstract.  

The article is devoted to the issue of determining a major construction project or construction megaproject 

in the system of construction projects. The author examined various areas of construction to determine the concept 

of a major construction project, its main traits and implementation features. This article also considers the main 

types of construction contracts, identifies the most suitable for solving major construction projects: EPC and 

EPCM, considers their features, draws differences between themselves and draws a conclusion about the ad-

vantages of EPCM models in this case. 
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Строительство как процесс производства зда-

ний и сооружений является основой любого разви-

тия: от качества и количества построенных объек-

тов зависит проживание и отдых граждан, коммер-

ция и деятельность различных учреждений, 

инфраструктура, производство материальных благ. 

По этим направлениям осуществляется основная 

классификация строительных проектов (в плане 

полного инвестиционного цикла, а не строительной 

документации): жилищное строительство, граж-

данское строительство, крупное инженерное строи-

тельство, индустриальное строительство. 

Жилищное и гражданское строительство есте-

ственно занимает бо́льшую часть объемов строи-

тельства (в совокупности до 84% в среднегодовом 

объеме строительства). Строящиеся в этих сферах 

объекты: малоэтажные, многоквартирные и много-

этажные дома, торговые точки различного уровня, 

здания всех видов учреждений (больницы, универ-

ситеты, офисы) коммерческие многоэтажные зда-

ния, склады, легкая промышленность. Указанные 

здания производятся по шаблонам из доступных 

материалов, зачастую из сборных конструкций. 

Объемы строительства и общественное значение 
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этих объектов велико, но все это – по сути обслу-

живающая инфраструктура, не приносящая боль-

шого развития обществу и государству в экономи-

ческом, технологическом, научном планах. 

Крупное инженерное, а также индустриальное 

строительство обладает высшей экономическую 

значимостью. Данные проекты, направленные на 

инженерные сооружения, предприятия, сети снаб-

жения, объекты инфраструктуры, заводы и объекты 

энергетики отличаются планировочной, производ-

ственной и технологической сложностью. Произ-

водство подобных объектов развивает какую-либо 

область или даже все сразу и ведет к скачку сопут-

ствующего жилищного и гражданского строитель-

ства. 

Эти проекты достойны называться наиболее 

важными крупными строительными проектами. 

Российское право лишено какого-либо похожего 

термина, с его точки зрения есть смысл делить 

строительные проекты по типологии отдельных 

признаков, а не их совокупности. Но крупные стро-

ительные проекты достаточно значимы в жизни об-

щества и влиятельны, в экономике, фактически они 

выделяются государством в определенную катего-

рию (например заявление Президента РФ: «Мы 

продолжим реализацию масштабных инфраструк-

турных проектов… В условиях борьбы с коронави-

русной инфекцией, конечно же, существуют по-

нятные и объективные ограничения, но, несмотря 

на это, сроки по инфраструктурным объектам 

должны максимально выдерживаться, чтобы фи-

нансовые ресурсы государства не заморажива-

лись, а работали на экономику, на развитие 

страны и регионов, на повышение качества жизни 

людей», значит есть смысл рассмотрения их особен-

ностей. Очевидно, что правила игры в жилищном 

строительстве с его типовыми зданиями, малень-

кими и средними застройщиками отличаются от 

строительства крупных заводов по уникальным 

планам с участием сверхкрупных компаний. Соот-

ветственно договорное закрепление отношений в 

этой области имеет специфику. 

Очертим иные границы крупного строитель-

ного проекта. В экономике масштабные инвестици-

онно-строительные проекты в сферах обществен-

ного, коммерческого и жилищного строительства, а 

также в области развития инфраструктуры выде-

ляют в категорию мегапроектов. Их характерные 

черты: масштабное освоение новых и проблемных 

территорий; инновационный характер проектов, 

применение наиболее совершенных технологий; 

большие объемы и разнообразие источников инве-

стиций, сложные схемы финансирования; высокая 

социальная значимость создающихся объектов; вы-

сокий общественный и политический резонанс, вы-

зываемый этими проектами. 

Особенностями осуществления таких проек-

тов являются: высокая стоимость; большая трудо-

емкость в проектировании и строительстве; дли-

тельность реализации. 

В понятийно‐категориальном аппарате сложно 

приводить абсолютные значения стоимости, либо 

ссылаться на определенный временной интервал и 

указание приведенных затрат, поскольку данные 

характеристики различаются в рамках разных про-

ектов. Во внимание принимается как соотношение 

проектов на мировой арене, так и значение проекта 

для отдельно взятой страны / города, крупный про-

ект масштаба города США может оказаться непо-

сильным для целой развивающейся страны. Но от-

метим оценки различных экспертов: самой попу-

лярной оценкой стоимости является 1 млрд 

долларов [1], рублевые оценки разнятся от 100 

млрд[2] до 1 трлн руб[3].Затратность труда в чело-

веко-часах приводят обычно на уровне 15-20 млн 

человеко-часов, а длительность – 5 лет. Мегапроект 

может быть осуществлен в любой сфере жизни, 

особенно в строительстве.  

Таким образом крупный строительный проект 

(строительный мегапроект) – это целевая про-

грамма строительства, носящая общественно-зна-

чимый характер, отличающийся высокой стоимо-

стью, трудоемкость, длительностью реализации. 

В Стратегии развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 года (утв. 

Межведомственной комиссией по научно‐ иннова-

ционной политике (протокол от 15.02.2006 № 1) со-

держалось следующее определение: Под важней-

шим инновационным проектом государственного 

значения (мегапроект) понимается комплекс взаи-

моувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления мероприятий, который направлен 

на достижение необходимого уровня национальной 

безопасности, получение экономического эффекта, 

имеющего значение на уровне экономики в целом 

или крупных секторов экономики; решение наибо-

лее актуальных задач в социальной сфере, в первую 

очередь, связанных с повышением качества жизни 

населения, включающий прикладные научные ис-

следования, опытно-конструкторские и технологи-

ческие разработки, освоение производства и вывод 

продукции на рынок, для реализации которого кон-

центрируются ресурсы и обеспечивается государ-

ственной поддержкой. 

В контексте выше можно отметить большую 

составляющую энергетических и инфраструктур-

ных проектов, поддерживающих энергетику в рос-

сийском крупном строительстве. В списках строя-

щихся крупных проектов можно найти Междуна-

родный газопровод «Северный поток-2», 

Разработку газового месторождения Сахалин-3, 

Амурский газоперерабатывающий завод и много 

других подобных комплексов. 

Реализация крупных проектов требует прове-

дения тщательного подбора исполнителей, которые 

способны выполнить требуемый объем работ в 

срок с надлежащим качеством и обеспечить дости-

жение запланированных производственных показа-

телей объекта, а также налаженной схемы взаимо-

действия с ними. 

Виды строительных контрактов можно выде-

лять по отношениям заказчика с участниками про-

екта, осуществляющими функции и объем работ по 

проекту. Жизненный цикл проекта содержит следу-

ющие ступени: 1. Концепция и анализ возможности 
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осуществления, и финансирование; 2. Проектиро-

вание; 3. Снабжение; 4. Строительство; 5. Предва-

рительное опробование оборудования и пуско-

наладочные работы; 6. Эксплуатация (или исполь-

зование) объекта. 

Существуют следующие типичные строитель-

ные контракты [4]: 

- DB (design, build) – договор на проектировку 

и строительство; 

- TDBB (traditional design-bid-build) – схема за-

ключения договоров на проектирование и строи-

тельство с разными заказчиками; 

- PCM (project and construction management) – 

договор на управление проектировкой и строитель-

ством компанией менеджером; 

- ЕРС – (engineering, procurement, construction) 

– договор на оказание инжиниринговых услуг, а 

также услуг, связанных с поставкой и строитель-

ством объектов одним исполнителем; 

- ЕРСМ – (engineering, procurement, construc-

tion, management) – оказание услуг по управлению 

процессами проектирования, поставки и строитель-

ства. 

Заключение дорогостоящих договоров требует 

от заказчика уверенности в исполнении и строгому 

распределению рисков за строительство, что под-

талкивает к использованию контрактов, где риски 

сосредотачиваются у двух сторон: EPC и EPCM. 

Контракты ЕРС и ЕРСМ являются моделями, в 

рамках которых подрядчик занимается полным пе-

речнем работ, начиная от проектирования и закан-

чивая поставками оборудования, материалов, а 

также реализацией строительно-монтажных работ. 

Отличие состоит в том, что EPC подрядчик полно-

стью отвечает за все три аспекта: он занимается 

планированием, организацией поставок и строи-

тельством (этот договор и называется «под ключ»); 

EPCM подрядчик же является по сути менеджером, 

с которым заказчик заключает договор для органи-

зации контроля над исполнением работ лицами, с 

которыми заказчик заключает договор самостоя-

тельно. 

Иногда при этом в русскоязычном сообществе 

не верно трактуется аббревиатура, в которой все пе-

речисляется через запятую: «…аналогично EPC-

контрактам, при этом подрядчик оказывает заказ-

чику дополнительные услуги, связанные с управле-

нием проектом [5], ведь слово менеджмент в ней 

означает, что лицо организуется контроль и управ-

ление всем перечисленным до этого. 

ЕРС – договор на строительство «под ключ» с 

фиксированной ценой. ЕРС подрядчик – это гене-

ральный подрядчик, выполняющий за обговорен-

ную цену объемы работ и обязующийся взять на 

себя все риски, связанные с реализацией проекта до 

конца, по которым он несет финансовую ответ-

ственность перед заказчиком. Компании исполь-

зуют ЕРС контракты в тех проектах, где возможно 

точно оценить размер собственных расходов и рис-

ков. Данный контракт подразумевать исполнение 

ЕРС подрядчиком основного объема работ, в связи 

с чем вознаграждение за организацию и управление 

работами субподрядчиков не предусмотрено. 

Модель реализации ЕРС контракта подразуме-

вает наличие определенных качеств и опыта под-

рядчика в интеграции и оптимизации различных 

строительных и закупочных работ, необходимых в 

рамках исполнения одного проекта (начало строи-

тельных работ может произойти раньше окончания 

проектирования).  

Согласно договору по EPC модели вся ответ-

ственность за проектирование, снабжение и строи-

тельство несет EPC подрядчик, в результате чего 

все риски, связанные с реализацией капитального 

проекта, лежат на нем. EPC договоры стали обще-

распространены, поэтому организацией FIDIC 

были разработаны стандарты таких договоров, за-

крепленные в Conditions of Contract for EPC / 

Turnkey Contracts (The Silver Book). В условиях дан-

ной модели EPC подрядчик аккумулирует на себе 

все управление капитальным проектом, в том числе 

заключает договоры с субподрядчиками. 

Согласно договору по типу EPCM-модели под-

рядчик не несет основную ответственность за про-

ведение работ. Основная зона ответственности та-

кого подрядчика: проведение и завершение деталь-

ного проектирования работ; снабжение 

капитального проекта (EPCM-подрядчик несет от-

ветственность за стратегию закупок, организует 

тендеры, а также осуществляет консультирование 

заказчика по вопросам заключения договоров); ко-

ординация от имени компании-заказчика проведе-

ния работ и их завершение [7].  

В случае использования EPCM-модели в дого-

ворных отношениях действуют заказчик проекта и 

субподрядчики, которые будут непосредственно 

выполнять работы и поставлять необходимые мате-

риалы и оборудование. При этом в таких договорах 

EPCM-подрядчик является агентом заказчика и не 

несет временные и стоимостные риски, которые ло-

жатся на компанию-заказчика. Таким образом, при 

использовании данной модели реализации проекта 

на заказчика ложатся большие риски. Однако в рам-

ках данного типа договора у заказчика капиталь-

ного проекта есть больше возможностей проявить 

активность и участие в реализации капитального 

проекта. 

Сравнительный анализ EP -модели и EPCM 

модели реализации крупных строительных проек-

тов показывает, что преимущество имеют модели 

EPCM, поскольку предоставляют большую сво-

боду компании заказчику для контроля за реализа-

цией капитального проекта и позволяют суще-

ственно снизить расходы и увеличить рентабель-

ность капитала, если у заказчика имеется большой 

опыт по реализации строительных проектов и он 

готов понести дополнительные риски, связанные с 

повышением его ответственности за строительство 

объекта. 

Таким образом, для реализации крупных стро-

ительных проектов, как сложных программ строи-

тельства экономически затратных объектов свой-

ственно усложнение организационной структуры 

проекта для разграничения рисков и ответственно-

сти вкупе с выбором стратегии мобильности заказ-

чика, что видно из перехода заказчиков с модели 
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EPC или «под ключ» на EPCM – найм управленца 

заключенными договорами. 
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The digital forensics is developing along with the 

traditional forensics, in most issues ahead of this devel-

opment, being its "locomotive", hence there is the task 

of achieving procedurally and rationally optimal inte-

gration of digital evidence into the system of traditional 

"analog" evidence, ensuring their comparability. 

The "digital" ("electronic", "computer") forensics 

in modern literature is reasonably understood to be not 

so much the introduction of digital technologies and 

tools, but rather the adaptation of traditional forensic 

approaches to the challenges and requirements of the 

information society [1, p. 132]. 

In the Western interpretation, the digital forensics 

or digital forensic science has been a branch of forensic 

science since the 1970s, encompassing the recovery 

and investigation of materials found in various elec-

tronic and, later, digital devices, mainly in connection 

with the investigation of computer crimes [2, p.69]. 

Thus, the definition of digital forensics, first of all, was 

used synonymously with computer forensics, but then, 

with the development of information and communica-

tion technologies, its understanding expanded to cover 

all devices capable of storing and reproducing digital 

data. According to the majority of experts, since the late 

1970s, when personal electronic devices began to ap-

pear, this discipline has developed very disorderly and 

chaotically, only in the 1990s, taking shape in a more 

or less harmonious system of knowledge [2, p. 70]. 

The emergence of the so-called computer crime at 

the turn of the 1980s and 1990s forced law enforcement 

agencies in the United States and Western Europe to 

start creating specialized teams to provide technical as-

pects of investigations. So, in the year 1984, the FBI 

created the world's first Computer Analysis and Re-

sponse Team (FBI Computer Analysis and Response 

Team), and the following year, the Office for Combat-

ing Computer Crimes was created in the Great Britain. 

These structures recruited professionals of law enforce-

ment agencies who had knowledge or were simply lov-

ers of the first computers. It was they who began the 

initial research in the field of digital forensics [4, p.59]. 

One of the first practical (or at least published) ex-

amples of the use of digital forensics was the investiga-

tion by K. Stoll in the case of the hacker M. Hess in the 
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year 1986 [5]. Forensic detective K. Stoll was one of 

the first to use computer and network methods of foren-

sic examination, although he was not a specialized ex-

pert [6, c.69]. It is noteworthy that early digital forensic 

examinations followed his methods [7, p.102]. 

Throughout the 1990s, there was a strong demand 

for these new forensic and investigative resources. The 

pressure on the central divisions led to the creation of 

regional and even local groups. So, in the year 2001, 

the British National High-Tech Crime Group was cre-

ated, which was aimed at providing the national infra-

structure for the fight against computer crime (since the 

year 2006 - the Agency for the Fight against Serious 

Organized Crime) [8, p.9]. 

During this period, the science of digital forensics 

grew out of special tools and methods developed by the 

founders, i.e. amateur practitioners. Its difference from 

other forensic disciplines, which were mainly based on 

the achievements of academic and fundamental sci-

ence, was specifically in the practical ground. The term 

"computer forensics" appeared in the special scientific 

literature only in the year 1992 (although before that it 

was used unofficially). There was made an attempt to 

substantiate this new discipline for forensic medicine 

science in Collier’s and Spola's paper [9; 10]. It is note-

worthy that the initially practical approach resulted in a 

lack of standardization and specialized professional 

training. In the year 1995, K. Rosenblatt, in his work 

“High Tech Crimes: Investigating Computer-Related 

Cases”, pointed out that “the seizure, preservation and 

analysis of evidence stored on a computer is the biggest 

forensic problem faced by the law enforcement in the 

1990s. Although most forensic examinations, such as 

fingerprints and DNA analysis, are carried out by spe-

cially trained experts, the task of collecting and analyz-

ing computer evidence is often assigned to patrol offic-

ers and detectives” [11, p. 93]. 

Since then, the situation has changed significantly, 

not only in the West, but also in Russia. At the same 

time, digitalization does not mean the loss of a forensic 

basis and tradition. It is generally accepted that forensic 

science is: firstly, the science of criminally relevant pat-

terns of criminal activity, the emergence and existence 

of information as a result of committing crimes, its col-

lection, research, use and evaluation, and secondly, it is 

a certain segment of information and cognitive activity 

of participants in criminal proceedings, which investi-

gate the crime within their competence [12, c.47]. The 

author of this article does not set the task of giving or 

“refining” the definition of the analyzed concept, which 

already seems clear enough. Much more urgent is the 

task of "mass practical implementation" of this new 

phenomenon in everyday law enforcement practice. 

As such, the digital forensics in Russia, as before 

in the West, "grew" out of a firstly chaotic and then a 

systemic set of computer & technical examinations, 

which are growing in volume and complexity, which 

are in modern conditions assigned to a wide range of 

criminal cases, including those not directly concerning 

the so-called computer crimes. 

Thus, when investigating various crimes, digital 

traces are inevitably identified and analyzed today, 

which, in a sense, facilitates the investigation. It's not 

only about the information itself, but also about that the 

very mechanism of trace formation in information en-

vironments and systems, on all types of media, has been 

thoroughly studied today. In fact, there is the necessary 

and productive software and hardware for search, fixa-

tion and interpretation of such traces. 

If in the Russian literature the talk is mainly about 

the digital forensics, i.e. the application of relevant ex-

pertise in crime investigation, the Western literature of-

fers a broader understanding of digital forensic re-

search, which has many applications. Certainly, the 

most widespread also in the West is the support or ref-

utation of the investigator's hypothesis about the crime 

being investigated. In addition, such research is also 

carried out in civil proceedings, to protect rights and 

property interests, including in family disputes or con-

tractual disputes of commercial organizations, where 

the form of digital forensics is called electronic discov-

ery (ediscovery) (discovery of electronic data) [13]. In 

addition, the digital forensics is applied in the private 

sector; for example, during internal corporate investi-

gations or investigation of network attacks and intru-

sions [6, p.70], when a specialized study of the nature 

and degree of unauthorized network intrusion is used 

[14, p.39]. Despite the “civilian” nature and purpose of 

such studies, they usually use the same arsenal of tools, 

which is used by criminologists, who are often involved 

in such examinations also. 

A.N. Yakovlev includes in the concept of "digital 

forensics" the new specialized knowledge based on an 

understanding of the functioning of information and 

communication technologies and used to identify a 

group of criminally-relevant patterns associated with 

criminal activity. The cited author includes in the group 

the damage or use of information systems and their 

components to commit crimes. 

The forensics in general, and digital forensics in 

particular, requires a system of special knowledge, to 

which skills and abilities mastered at a level not lower 

than the corresponding knowledge are mandatory 

added. At the same time, as it is known, the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation does not 

clarify and does not define the definition of "special 

knowledge", although the text of the Code obviously 

implies its necessity for detecting and investigating 

crimes. It is obvious that even more specialized 

knowledge is needed in solving and investigating the 

crimes in the field of information and telecommunica-

tion technologies. Regarding this object, the legislation 

does not contain any explanations. 

In the forensic doctrine, on the basis of a long dis-

cussion that began back in the 1960s [15], there was 

formed the understanding of special knowledge as a 

system of theoretical knowledge and practical skills in 

a particular area, which are acquired by special training 

and professional experience necessary to solve the 

problems of legal proceedings [16, p.79]. The stated 

definition of E.R. Rossinskaya is slightly adjusted in 

terms of universalization.  

From the very definition of "special knowledge" it 

already follows that it goes beyond general knowledge, 

and regarding the law enforcement - also beyond basic 

legal knowledge.  
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It is difficult to agree with the conclusion that 

“over time (as you learn)”, as indicated by V.A. Mesh-

cheryakov, “special knowledge is gradually becoming 

commonplace” and, according to the cited author, 

“does not cause any problems or difficulties” [17, p. 

89]. Obviously, in this case, there is described the pro-

cess of professional degradation, which is completely 

unacceptable for a forensic expert, who "over time" on 

the basis of the received education and, accordingly, the 

methods of acquiring new knowledge, constantly in-

creases and improves it, moving more and more away 

from the ordinary level, becoming an ever more highly 

qualified specialist. 

With reference to the "reforms of domestic sec-

ondary education", as well as "the introduction of a 

standard ... in informatics and information & commu-

nication technologies" and the Unified State Exam, 

V.A. Meshcheryakov establishes a "clear legal basis", 

which, according to the assessment of the cited author, 

will assess the special nature of knowledge. With re-

gard to the topic of this research, this is the ability of an 

"ordinary person", i.e. having a secondary (complete) 

general education, to where V.A. Meshcheryakov re-

fers "an interrogator, investigator, lawyer and judge" 

(the prosecutor for some reason was excluded from the 

list by the author), must not only represent the basic 

concepts of informatic and digital technologies, but 

also apply this knowledge [17, p.89] 

The standard of general and even higher educa-

tion, containing individual disciplines of the infor-

mation cycle, forms only their general knowledge (the 

level of the user of software and hardware), but not spe-

cial knowledge.  

Thus, the digital forensics, having arisen on the 

theoretical basis of traditional forensics and the practi-

cal experience of American and British pioneers - ex-

perts in electronic and then digital traces, at the turn of 

1970-1980, developed into an independent direction in 

the development of modern forensics, which has best 

prospects, lacking today a somewhat straight generally 

accepted concept. 

The digital forensics, having become a common 

and sought-after direction of scientific research, as a 

knowledge system is still on its stage of formation, 

meaning the outstripping growth of technology and 

software & hardware, against a doctrine relatively 

slowly reflecting these changes. 

The basic concepts of the digital environment are 

familiar and applied by all participants in legal proceed-

ings, but only in a general and not a specific context. 

Only an expert with special training, not just in the field 

of digital technologies as such (which is also manda-

tory), but specifically in their forensic application, has 

special knowledge in the narrowly professional mean-

ing of this concept and is able to ensure the fulfillment 

of the tasks assigned to this expert. 
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Violation of the inviolability of a person's private 

life remains an urgent problem that rivets the attention 

of the international community to develop effective 

measures to counter this negative social phenomenon. 

More recently, the term “harassment” has been in-

creasingly used to refer to behavior of one person that 

causes inconvenience and violates the privacy of an-

other. However, in the Russian legal science this term 

has not been developed enough, which increases the 

relevance of its thorough scientific understanding and 

adaptation to the domestic legal system.  

Harassment. Let us turn to the etymology of the 

term under consideration, which has an English pro-

nunciation. According to the Oxford English Diction-

ary, harassment is interpreted as “an act of annoying or 

disturbing someone by pressure, or saying or doing un-

pleasant things to such person” [6]. The term emerged 

from the hunting lexicon at the beginning of the 17th 

century in the following form: harasser - “to hound a 

hunting dog on game”.  

Harassment includes not only sexual harassment, 

but any actions that humiliate another person, create 

around such person an unfavorable environment aimed 

at generating feelings of shame or fear in such person. 

Public outcry and increased attention from human 

rights organizations have led to that in many countries 

even whistling towards a woman can be perceived as 

harassment. 

Harassment in international law. General Rec-

ommendation 19 to the UN Convention on the Elimi-

nation of All Forms of Discrimination against Women 

uses the term "sexual harassment" to mean any un-

wanted sexual behavior, requests for their commission, 

sexual gestures, as well as any other behavior with cor-

responding hints in cases where a negative or frighten-

ing reaction could be expected from them. This defini-

tion is more in line with the perception of harassment 

in Russian reality. 

In the summer of the year 2019, in Geneva, at the 

initiative of the International Labor Organization, there 

was adopted the Convention on the Elimination of Vi-

olence and Harassment at Work [1]. In accordance with 

the text of the Convention, in international legal termi-

nology, the term "violence and harassment" in the field 

of work refers to a number of specific forms of behavior 

aimed at causing physical, sexual, psychological, or 

material harm. When voting for the ratification of the 

Convention, the Russian government, unlike most 

states, behaved passively and abstained from voting for 

it.  

The Convention, as a result of the global commu-

nity's response to gender-based violence, pays special 

attention to this issue, disclosing it as violence and har-

assment directed at individuals on the basis of their sex 

or gender, or having an intrusive effect on individuals 

of a particular sex or gender. Among others, the Con-

vention covers: physical violence, verbal abuse, intim-

idation and mobbing, sexual harassment, threats and 

stalking.  

It should be said that the problem of harassment in 

the legal context has a pronounced gender connotation. 

Nevertheless, in the sources of international law, as 
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well as in the criminal legislation of foreign states, it is 

recognized that harassment can be committed not only 

by men and not only against women. However, accord-

ing to statistics, women more than men suffer from this 

phenomenon. 

Harassment, the foreign experience. The term 

"harassment" is used in the criminal legislation of many 

foreign countries, including: Austria, Belgium, Great 

Britain, Hungary, Germany, Denmark, Ireland, Spain, 

Italy, Poland, Portugal, France, Czech Republic, Fin-

land, etc. [7] In the USA, where in October 2017 there 

took place the largest scandal around the producer, 

which revived the problem of harassment, there is no 

specific law on sexual harassment, but the relevant pro-

visions are contained in the Civil Rights Act 1964, 

which prohibits any form of discrimination.  

In the current criminal legislation of the Russian 

Federation, the term "harassment" is not disclosed. 

Some similarities with this encroachment are revealed 

in the objective side of the crime under Art. 133 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, “Coercion to 

acts of a sexual nature”. 

Harassment in Russian history. Turning to the 

history of the development of this criminal law norm of 

domestic legislation, we will note that even in Article 

169-a of the Criminal Code of the RSFSR of the year 

1922, liability was provided for coercing a woman to 

have sexual intercourse using her material or service 

dependence. The development of legislation and judi-

cial practice has led to an expansion of the range of ac-

tions within the objective side of the crime. In the Crim-

inal Code of the RSFSR of the year 1926, in the dispo-

sition of Article 154, in addition to coercing a woman 

to have sexual intercourse, other actions aimed at satis-

fying the sexual passion of the culprit are recognized as 

criminally punishable.  

With the adoption of the Criminal Code of the 

RSFSR of the year 1960, the norm on criminal liability 

for coercing to acts of a sexual nature (Article 118) has 

not changed. However, among researchers in the field 

of criminal law, there was a wide discussion about the 

relationship between rape and acts associated with co-

ercing a woman to have sexual intercourse.  

So, L.A. Andreeva noted that coercion to acts of a 

sexual nature is accompanied by threats, i.e., mental vi-

olence, in which the material dependence of the victim 

on the perpetrator does not matter for the criminal legal 

assessment [3, p. 154]. 

Harassment in the Criminal Code of the Rus-

sian Federation. With the adoption of the Criminal 

Code of the Russian Federation in the year 1996, the 

range of actions within the framework of the objective 

side of coercing to acts of a sexual nature was ex-

panded. The disposition of Art. 133 of the Criminal 

Code of the Russian Federation lists the actions associ-

ated with coercion to the following acts: sexual inter-

course, male homosexualism, lesbianism and other acts 

of a sexual nature. Among the possible ways of influ-

encing the will of the victim in the disposition of the 

article are: 

–blackmail; 

–threat of destruction, damage or seizure of prop-

erty; 

–use of material or other dependence. 

The term “coercion” in relation to Art. 133 of the 

Criminal Code of the Russian Federation is disclosed in 

the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of 

the Russian Federation dated 04.12.2014 No. 16 [2]. It 

covers the demands for committing acts of a sexual na-

ture, or actual committing them. Thus, the main pur-

pose of the perpetrator is to commit acts of a sexual na-

ture. 

Theoretical background and discussions. In the 

domestic science of criminal law, the actions accompa-

nied by coercion to acts of a sexual nature are inter-

preted in different ways.  

According to some researchers, coercion can man-

ifest itself in the expression of threats to harm the legit-

imate interests of the victim [4, p. 172]. A. A. Piontkov-

skiy [5, p. 570] interprets the term “coercion” some-

what broadly, considering that it manifests itself not 

only when there is a threat of committing actions that 

worsen the situation of the victim, but also when prom-

ises to somehow improve the victim’s situation are spo-

ken out. This point of view seems to us controversial, 

since, in our opinion, coercion cannot take place in the 

absence of blackmail or threats. The latter term has a 

clearly negative character, since a threat to commit a 

positive action seems impossible. In addition, we con-

sider that the proposal to commit acts of a sexual nature 

to a person, who is in any dependence on this person, 

without strengthening with blackmail and (or) threats, 

is indifferent from the point of view of criminal legal 

assessment. 

F.R. Sundurov notes the need to concretize the 

type of dependence leading to coercion. One of the va-

rieties of such dependencies, according to the author, is 

material (dependency, cohabitation with the perpetrator 

on the perpetrator’s living space). “Other types of de-

pendence” in Art. 133 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation, in the author's opinion, should be un-

derstood as arising from family, labor, work relations, 

as well as relations related to obtaining education. 

Final statement. Thus, the state of the current do-

mestic legislation does not allow for effective counter-

action to manifestations of "harassment", since the 

range of actions covered by this term is wider than in 

the term “coercion to acts of a sexual nature” used in 

Art. 133 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion.  

Conclusions. More and more often, attempts are 

being made in our country to reform legislation in this 

area, but, so far, none of such initiatives has received 

approval. An important obstacle is that the Russian 

Federation has not yet ratified the main international 

document on the fight against harassment - the ILO 

Convention. In our opinion, work in this direction 

should continue, since the social significance of the is-

sue of harassment requires decisive action on the part 

of the legislator, and the perception of international ex-

perience in this matter will contribute to the effective-

ness of the reforms. 
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Цель: Проанализировать отраженные в доктрине дискуссионные вопросы касающиеся преступно-

сти несовершеннолетних, особенностей уголовной ответственности и назначения наказаний за совер-

шаемые ими преступления. Рассмотреть вопрос гуманности уголовных наказаний в отношении несовер-

шеннолетних, их исправления уголовно-правовыми методами. 
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недостоверными данными содержащимися в материалах уголовных дел, характеризующих личность 

несовершеннолетнего. Отдельно рассмотрен вопрос гуманизации. 

Abstract: 

Goal: To analyze the debate issues reflected in the doctrine regarding juvenile delinquency, specifics of crim-

inal liability and sentencing for crimes committed by them. Consider the humanity of criminal penalties for minors, 

their correction by criminal law methods. 

Methodology: For the purposes of this article, the authors applied along with general scientific methods: 

analysis, synthesis, induction, deduction, as well as private-scientific dialectical methods. 

Conclusions: The authors conclude that at the present stage there are problems associated with the fact that 

when considering cases involving minors, the courts have incomplete and inaccurate data contained in the mate-

rials of criminal cases characterizing the identity of the minor. Separately considered the issue of humanization. 
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Juvenile delinquency in Russia today is perhaps 

one of the most acutely debated and discussed in the 

media. Politicians and businessmen, educators and sci-

entists, public figures and correspondents are actively 
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discussing the growing level of crime and at the same 

time overly harsh sanctions against juvenile offenders. 

Federal channels are discussing the problem of high-

profile and notable criminal cases with the involvement 

of experts in the field of criminal law, where the prob-

lems of qualification, humanization, juvenile justice 

and incompetence of judges in the qualification of 

crimes committed by juveniles are discussed. 

According to the data provided by the Main Direc-

torate of Legal Statistics and Information Technology, 

in 2019, 41,548 crimes were committed by minors in 

the Russian Federation, which is 4.6% lower than the 

indicators of the previous period (2019) [5]. At the 

same time, the share of this category of crimes in rela-

tion to the number of crimes previously solved is 3.9%. 

It should be noted that more than 1600 episodes of in-

volvement of minors in the commission of crimes or 

criminal antisocial actions were registered for certain 

types of crimes. Among the persons who committed 

crimes of varying severity, 37,953 minors were identi-

fied and prosecuted, which is 7.1% less than in the pre-

vious period (2019) [3] 

Article 87 of the Criminal Code of the Russian 

Federation provides for criminal liability in relation to 

minors. In the criminal law, “minors” are such persons 

“who at the time of the crime were fourteen years old, 

but not eighteen years old” [6]. A crime committed by 

such persons entails an obligatory reaction of the state, 

which consists in the application of punishment with 

the aim of correcting the juvenile offender and prevent-

ing him from committing new crimes. 

Part 2 of Art. 87 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation provides for the application of educa-

tional measures or "measures of educational influence" 

to minors who have committed an offence. [6] 

Article 88 of the Criminal Code of the Russian 

Federation contains an exhaustive list of punishments 

that can be applied to minors for crimes they have com-

mitted. The criminal law provides for several types of 

punishments that allow individualizing the sanction in 

strict accordance with the severity of the act committed, 

among which are: a fine; deprivation of the right to en-

gage in certain activities; compulsory work; correc-

tional labor; restriction of freedom; deprivation of free-

dom for a specified period. It should be noted that the 

legislator does not provide for the application of such 

types of punishments as restriction of freedom, forced 

labor, arrest and life imprisonment against juvenile 

prisoners, due to the special social and legal status of 

minors, as well as the loyal approach to the category of 

minors by the state. 

Today, the doctrine of criminal law distinguishes 

a number of features in the approach to the appointment 

and actual execution of punishment in relation to mi-

nors. So, analyzing the criminal law, N.A. Selezneva 

comes to the conclusion that among the “six types of 

punishment provided for by the Criminal Code of the 

Russian Federation for minors, they can actually be as-

signed four, of which a fine, deprivation of the right to 

engage in certain activities and correctional labor are 

applicable only to those minors who have a job; from 

which it follows that the only punishment that can be 

applied to minors is deprivation of freedom [4]. 

Article 89 of the Criminal Code of the Russian 

Federation establishes the features of legislative regu-

lation of the imposition of punishment in relation to a 

juvenile offender. Within the meaning of Part 1 of Art. 

89 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

when imposing punishment against a minor, with the 

exception of Article 60 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, "the conditions of his life and up-

bringing, the level of mental development, other per-

sonality traits, as well as the influence of older persons 

on him" [6]. 

At the same time, the materials not only of crimi-

nal cases, but also the materials in the Committee for 

the Affairs of Minors and Protection of Their Rights do 

not contain information that allows to reliably represent 

the real situation of the minor, reflect the real condi-

tions of life and education of the minor. 

The work of legal researchers in the field of crim-

inal law is noteworthy, as well as the results of specific 

studies presented by them, which confirm our theses 

and show gaps in current legislation and law enforce-

ment. Let us cite only some of the research results. 

Thus, as a result of the analysis of 87 criminal cases 

involving 100 convicted persons in various categories 

of juvenile crime, the authors come to the conclusion 

that "...according to the results of the research, in the 

sentences the judges referred to the consideration of the 

living conditions and upbringing of the minor only in 

respect of 32% of persons, ... In 14% of cases ...in the 

sentences there were no data describing the living con-

ditions and upbringing of convicted minors. In 9 % of 

cases, the court took into account specific circum-

stances characterizing the convicted minor's family and 

living conditions: the existence of siblings, the minor's 

relations with his or her parents (conflict/non-conflict), 

and the abuse of the parents' alcoholic beverages... In 3 

per cent of cases involving minors, the court cited the 

following reference: "... is not engaged in the upbring-

ing of a son/daughter" [2]. 

Among the gaps in the current legislation, it 

should be noted that at the moment there is no set of 

parameters characterizing the standard of living of a 

minor. The authors of this study conclude that "when 

sentencing minors by judges, it is not sufficiently im-

plemented in practice to take into account any of the 

circumstances set out in Article 89 of the Criminal 

Code of the Russian Federation and constituting the pe-

culiarities of sentencing minors". [2]. 

The social instability and social vulnerability of 

citizens, the crisis state of the economy, haphazard re-

forms in health care, social welfare, science, culture, 

higher education, and a number of other areas have a 

particular impact on juvenile crime. In turn, the growth 

in juvenile delinquency has increased by a factor of 67 

in relation to the total population of the Russian Feder-

ation. [8, c.212]. 

However, no one is prepared to exempt minors 

from criminal liability for grave or particularly grave 

crimes committed. Often, the court refers to the minor's 

age when imposing the penalty and to the fact that the 

act does not in fact pose a high risk to society, and the 

purpose of correction in this particular case may be 



«Colloquium-journal»#21(73),2020 / JURISPRUDENCE 67 

achieved without assigning a real period of deprivation 

of liberty to the minor. 

"It is indisputable that it would be blasphemy to 

treat a minor humanely, even if he is a minor, for rob-

beries, gangsterism, sexual perversion, serious harm to 

health, murder for the purpose of taking money for a 

bottle of vodka, or for the purchase of drugs and other 

serious or particularly serious crimes" [7]. 

Part 2 of Article 89 of the Criminal Code of the 

Russian Federation provides that the age of a minor is 

considered as a mitigating factor "in conjunction with 

other mitigating and aggravating factors" [6]. Within 

the meaning of the Article, it follows that the age of a 

minor does not in all cases act as a mandatory mitigat-

ing circumstance, but it always has an effect on the mit-

igation of the penalty in a mandatory manner. 

It is necessary to mention here the acute discussion 

position of many authors that the age of a minor is a 

mandatory ground for mitigating punishment and must 

be taken into account as a mitigating factor. However, 

despite the fact that this provision is enshrined in para-

graph "b" of Part 1 of Article 61 of the Criminal Code 

of the Russian Federation, the legislator has not made 

it mandatory. 

A number of authors point to the bilateral balance 

of the principle of humanism: on the one hand, "this is 

to ensure the safety of a person from criminal encroach-

ments, which is based on a moral position that ex-

presses recognition of the value of a person as a person 

and striving for his or her welfare as the goal of the so-

cial process" [1]. 

Summing up, we should draw the reader's atten-

tion to the fact that the content of the articles of criminal 

law enshrining the legal status of minors often diverges 

from actual law enforcement practice. Thus, when im-

posing a punishment, the courts do not rely sufficiently 

on the circumstances set out in Article 89 of the Crimi-

nal Code of the Russian Federation. This problem is 

much more acute and these materials are not available 

in the case because these facts are simply not collected 

by the authorized bodies. To date, there is no question 

of the powers of any of the bodies and institutions that 

are entrusted with the corresponding powers. Each of 

the bodies and institutions has the authority and a set of 

regulations, provisions and instructions to collect the 

necessary information, carry out preventive measures 

and timely submit reliable information to the courts. 

Preventive measures refer to measures to prevent of-

fences, antisocial acts, homelessness of minors, etc. 

However, these measures, powers, competences to date 

and are implemented by the relevant entities of health 

care, science, education, social welfare, etc. mentioned 

above. In this connection, the courts do not receive suf-

ficient information about the personality of a minor, 

and such information is often not available in the crim-

inal case file. 

The following conclusion of this article should in-

dicate the fact that when choosing juvenile punishment 

the court should be guided by the principle of individ-

ualization. This means that all aggravating and mitigat-

ing circumstances must be taken into account equally, 

as well as the degree and nature of public danger, and 

the circumstances characterizing the personality of the 

guilty juvenile offender must be taken into account. In 

the process of individualization and differentiation of 

punishment, the court must apply punishment commen-

surate with the nature and degree of social danger of the 

crime committed, and prevent excessive cruelty and un-

justified humanism. 

The views of some scientists, humanists, are pre-

sented in this article. Their theses that all sentences con-

cerning minors should be subject to mitigation, as dep-

rivation of liberty does not deter crime, are worthy of 

respect. However, the analysis of criminal cases shows 

that the recidivism among the minors who received the 

real terms of deprivation of liberty is much lower than 

among those minors who got suspended sentences. 
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 В апреле 2019 года в Уголовный кодекс РФ [1] 

была введена новая статья 210.1, которая санкцио-

нирует занятие высшего положения в преступной 

иерархии. Этим же Федеральным законом № 46-ФЗ 

[2] были внесены изменения и в ч. 4 ст. 210 Уголов-

ного кодекса. Нормативной основой данной ре-

формы является законопроект Президента Россий-

ской Федерации № 645492-7 [3]. В соответствии с 

ним предлагалось ввести ряд уточнений ст. 210 УК 

РФ, включая примечание к ней, и выделить новый 

состав в статье 210.1 УК РФ. Так, из сравнения дей-

ствующей редакции УК РФ от 13.12.2019 и редак-

ции от 08.01.2019 следует, что в более позднем ва-

рианте признаки отдельных составов ч.1 ст.210 УК 

РФ описаны более детально, увеличены санкции, а 

именно размеры штрафов, сроки ограничения и ли-

шения свободы, применяемые для составов ст. 210 

УК РФ, а за деяния, предусмотренные ст.210.1 «За-

нятие высшего положения в преступной иерархии», 

введена уголовная ответственность в виде «лише-

ния свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 

размере до 5 млн рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 

пяти лет либо без такового и с ограничением сво-

боды на срок от одного года до двух лет». Важность 

данных нововведений обосновывается стремле-

нием придать наивысший уровень общественной 

опасности данным преступлениям и бороться с их 

проявлениями самым жестким образом. Однако в 

действительности, правоприменительная практика 

сообщает, что данные нормы работают лишь в ка-

честве «норм-спутников», которые используется в 

дополнение к основным составам [4].  

 Легальным термином, обозначающим «кри-

минального» лидера в Уголовном кодексе, имену-

ется «лицо, занимающее высшее положение в пре-

ступной иерархии». Впервые это понятие было за-

креплено Федеральным законом от 3 ноября 2009 г. 

N 245-ФЗ, которым была введена ч. 4 ст. 210 УК 

РФ. Таким образом в уголовном законе появился 

новый спецсубъект, правовой статус которого 

определяется лишь рядом противоречивых доктри-

нальных положений [5, с. 67]. Так, по мнению про-

фессора Н.Ф. Кузнецовой, несмотря на разъяснение 

Пленума Верховного Суда РФ, выраженного в По-

становлении от 10 июня 2010 г. N 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организа-

ции преступного сообщества (преступной органи-

зации) или участии в нем (ней)» [6] оценочные по-

нятия «преступная иерархия» и «высшее положе-

ние» все еще остаются неизвестными 

отечественному уголовному законодательству [7]. 

Следовательно, нынешняя формулировка «лицо, 

занимающее высшее положение в преступной 

иерархии» осложняет формирование единообраз-
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ной практики применения составов, предусмотрен-

ных ст. 210 и 210.1 УК РФ в силу неоднозначного и 

предположительного характера, что в свою очередь 

противоречит общеправовому принципу объектив-

ности.  

 В правоприменительной практике единствен-

ным делом, в процессе рассмотрения которого 

«специалистом» были подробно разъяснены поня-

тия «вор в законе», «положенец» и «смотрящий» 

является приговор Алтайского краевого суда от 27 

апреля 2017 г. в отношении Чкадуа М.А., признан-

ного виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, и Апелляционное 

определение Судебной коллегии по уголовным де-

лам Верховного Суда РФ, которым данный приго-

вор оставлен без изменения. Так, из показаний 

осужденного Б. следует, что «положенецем» назы-

вают назначенного «ворами» («вором») и представ-

ляющего их(его) интересы, регионального главу 

криминального мира. Так как «положенец» явля-

ется официальном представителем «воров» 

(«вора»), «преступный люд» на вверенной ему тер-

ритории должен относиться к нему с уважением. 

«Смотрящим» называют выбранного местной 

«криминальной администрацией» (т.е. структурой) 

человека, который несет ответственность за вверен-

ный ему город или района. При вынесении обвини-

тельного приговора и признании Чкадуа «вором в 

законе», было доказано, что он осуществлял орга-

низационные и управленческие функции в отноше-

нии преступного сообщества и его участников; за-

нимался подбором и вербовкой руководителей вхо-

дящих в его состав структурных подразделений, а 

также контролировал их действия; руководил пла-

нированием и координацией деятельности преступ-

ной организации и совершал прочие действия, 

предусмотренные ч. 4 ст. 210 УК РФ [8].  

 Напротив, для привлечения к ответственности 

по ст. 210.1 УК РФ за сам факт занятия лицом выс-

шего положения в преступной иерархии неясен 

предмет доказывания, и как следствие достаточные 

для осуждения по этому составу доказательства. 

Представителем адвокатского сообщества, канди-

датом юридических наук А. А. Гуровым выражены 

опасения, что в качестве достаточных доказа-

тельств могут быть использованы показания свиде-

телей или какая-либо иная оперативная информа-

ция (пусть даже и непроверяемой) [9]. Подтвержде-

ния этому уже имеются: в августе 2019 в 

отношении Дулата Йоулы по кличке Ахмед Суту-

лый было возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 

на основании оперативной справки и публикации 

сайта «Прайм Крайм» 20-летней давности [10], в 

июле 2019 на основании оперативной информации, 

которую суд за неимением возможности процессу-

ально проверить принял на веру, и воровской 

звезды на дне бассейна в жилище Олеге Медведева 

(Шишканова), был арестован по подозрению в 

убийстве и занятии высшего положения в преступ-

ной иерархии [11].  

 В качестве решения обозначенных проблем, 

предлагается дополнить текст статьи 210.1 УК РФ 

или создать акт разъяснительного толкования Вер-

ховного Суда РФ с определением критериев «выс-

шего положения», «преступной иерархии», отнесе-

ния лидеров организованной̆ преступности к ли-

цам, занимающим высшее положение в преступной̆ 

иерархии. Либо же последовать примеру Грузии, в 

Уголовном кодексе которой закреплено понятие 

вора, из которого явно следует, какие именно лица 

несут ответственность за данное предусмотренное 

ч. 2 ст. 223.1 УК Грузии [12]. 
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