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мають бути спрямовані першочергові заходи дер
жавної аграрної політики.
Держава може забезпечити активізацію інно
ваційної діяльності за умов: створення і підтри
мання об’єднань малих підприємств (зокрема коо
перативів) як засобу розширення можливостей ін
вестування таких виробників, просування у їх
середовищі науково-технічних інновацій; активіза
ції діяльності державних академічних і галузевих
НДІ щодо співпраці з підприємствами та покра
щення поінформованості у сфері поширення інно
вацій.
Розвиток переробних підприємств АПК на ін
новаційній основі - це єдиний можливий шлях під
тримання високої динаміки зростання та зміцнення
позицій підприємства в умовах вичерпання приро
дних ресурсів і посилення міжнародної конкурен
ції. За нинішніх умов визначним чинником зрос
тання експортного потенціалу переробних підпри
ємств
АПК
виступає
активна
реалізація
інноваційної складової, що повинна знайти своє
продовження на вищому рівні функціонування під
приємства та полягає у розширенні випуску проду
кції з інноваційними характеристиками та зміц
ненні конкурентоспроможності на вітчизняному та
зарубіжних ринках.
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Анотація
В статті досліджено підходи до трактування підприємницької діяльності з виробництва біопалива, як
особливого виду «зеленого бізнесу. Визначено напрямки фінансового забезпечення розвитку інноваційної
діяльності на підприємствах переробного сектору аграрної сфери. Проаналізовано частку інноваційної
продукції в загальні структурі реалізації. Виокремлено проблеми державного регулювання інноваційної
сфери діяльності організацій. Сформовано логіку проведення реструктуризації підприємств на інно
ваційно-інвестиційній основі. Розглянуто особливості формування організаційно-економічного механізму
управління інноваційним розвитком підприємств. Обгрунтовано перспективи розвитку кооперації
підприємств. Визначенно напрямки розвитку переробних підприємств агропромислового комплексу на ін
новаційно-інвестиційній основі.
A bstract
The article examines the approaches to the interpretation of business activities for the production of biofuels
as a special kind of "green business. The directions of financial support of development of innovative activity at
the enterprises of the processing sector of the agrarian sphere are determined. The share of innovative products in
the overall sales structure is analyzed. The problems of state regulation of the innovative sphere of activity of
organizations are singled out. The logic of enterprise restructuring on the basis of innovation and investment is
formed. Peculiarities of formation of organizational and economic mechanism of management of innovative de
velopment of enterprises are considered. Prospects for the development of enterprise cooperation are substantiated.
The directions of development of processing enterprises of the agro-industrial complex on the basis of innovation
and investment are determined.
Ключові слова: переробні підприємства, інновації, інвестиції, стратегія, зелений бізнес, кооперація,
реструктуризація.
Keywords: processing enterprises, innovations, investments, strategy, green business, cooperation, restruc
turing.
П остановка проблеми. В даний час перед
більшістю регіонів України стоїть проблема підви
щення іміджу та їх інвестиційної привабливості пе
реробної сфери АПК, виділення пріоритетних
напрямків розвитку, створення результативних
програм розвитку на інвестиційно-інноваційній ос
нові. Для створення стійкого та надійного
функціонування переробної сфери АПК необхідні
великі капітальні вкладення в матеріально-технічну
базу і не менші інвестиції для вирішення невідклад
них завдань інноваційного розвитку
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До
слідження розвитку «зеленого» бізнесу в сфері ви
робництва біопалива, як особливого виду
підприємницької діяльності переробної сфери АПК
висвітленні Гончарук І.В. [1]. Теоретичні аспекти
функціонування аграрних підприємств на інно
ваційний основі присвяченні праці Ксьонжик І.В.
[2]. Імперативи і основні напрями інноваційної ре
структуризації промислового комплексу України
висвітленні Гусєвою В.О. [3]. Проте саме напрямки
розвитку переробних підприємств АПК на інве
стиційно-інноваційній основі потребують подаль
ших досліджень.
М ета статті. Основними цілями дослідження
є аналіз перспектив інноваційного розвитку пере
робних підприємств АПК. Формування напрямків
розвитку галузей переробної промисловості АПК
на інвестиційно-інноваційній основі. Дослідження
перспектив розвитку переробної сфери аграрного
сектору на перспективу.
Виклад основного матеріалу. Підприєм
ницька діяльність з виробництва біопалива як
сфера «зеленого бізнесу» також підпорядкована
принципам «зеленої економіки», яка являє собою
новий інституційний порядок організації здійснення підприємницької діяльності, базованої
на засадах еколого-економічної відповідальності.

Продукція і послуги в даному бізнесі отримуються
«зелені», тому створювана додана вартість, а також
прибуток є «зеленими», таким чином логічним ви
глядає висновок про те, що «зелений бізнес» - це на
свій страх і ризик діяльність, спрямована на отри
мання «зеленого прибутку». Головним завданням
«зеленого бізнесу» як створювальної підсистеми зе
леної індустрії, сектору, який продукує і упровад
жує інновації, є гармонізація бізнесових та еко
логічних інтересів з метою підвищення ролі бізнесу
у запровадженні моделі сталого розвитку суспіль
ства [1, с. 95].
Враховуючи
вищезазначене
необхідно
відмітити, що для фінансового забезпечення інно
ваційного розвитку переробної сфери АПК необ
хідно:
- забезпечити організацію конкурентоспро
можного виробництва харчової продукції, що мож
ливо завдяки концентрації інвестицій у пріоритет
них сферах, зокрема здійсненню інвестицій в ро
звиток виробництва альтернативних джерел
енергії;
- переорієнтувати інвестиції у розвиток галу
зей сільського господарства з порівняно високою
диверсифікацією виробництва, що сьогодні потре
бують якнайшвидшого відродження на новій техніко-технологічній основі, забезпечують створення
додаткових робочих місць на селі та виробництво
імпортозамінних товарів;
впроваджувати інвестиційно-інноваційні
проекти будівництва промислових об’єктів з пере
робки енергетичних продуктів і виробництва аль
тернативних джерел енергії, що сприятиме випуску
альтернативних видів екологічно чистого пального,
утилізації надлишків виробленої сільськогоспо
дарської продукції та проміжної продукції проми
слового виробництва, створенню нових робочих
місць, збільшенню доходів сільського населення та
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надходжень до державного бюджету.
Здійснення інноваційної діяльності підприєм
ствами АПК підвищить рівень їх конкурентоспро
можності та покращить ефективність виробничогосподарської діяльності в цілому. Таким чином,
перед аграрною сферою відкриваються широкі пер
спективи у зв’язку із загрозою світової продоволь
чої кризи, зростанням попиту на біопальне, від
сутністю можливості розширювати посівні площі
та нарощувати продуктивність сільського госпо
дарства основними аграрними країнами [2, с. 164].
Змістовою стрижневою складовою інновацій
ної реструктуризації харчової промисловості ма
ють стати інноваційні зміни технологічної та орга
нізаційної його структури, зокрема галузевої, при
цьому має бути враховано:
технічне оновлення на передовій техноло
гічній базі основних виробничих фондів провідних
промислових підприємств регіону, до яких відно
сять бюджете формуючі підприємства, а також під
приємства, які є "точками економічного зростання"
або мають перспективу ними стати;
поглиблення потенціалу промислово-тех
нологічної переробки та створення умов для вдос
коналення відтворювальної структури промисло
вості за технологічними укладами вищого рівня або
запровадження ключових технологій вищих техно
логічних укладів на виробництвах, віднесених до
нижчих технологічних укладів;
запровадження енерго- та ресурсозберіга
ючих технологій;
підвищення ступеня переробки сировини у
виробничих процесах на підприємствах регіону;
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ув язку процесів вертикальної інтеграції
організаційних форм (на загальнодержавному та га
лузевому рівнях) разом з процесами горизонтальної
інтеграції на регіональному рівні (сприяння фор
муванню кластерів виробництв на регіональному та
міжгалузевому рівнях) із створенням належних
умов для децентралізованого управління та субсидіарним розподілом прав та відповідальності;
підготовку висококваліфікованого персо
налу, зокрема вищої ланки, що передбачає необ
хідну професійну підготовку для запровадження ін
новаційної реструктуризації промислових вироб
ництв регіону та адаптації до інноваційних змін;
створення
інноваційних
структур
підтримки процесів інноваційної реструктуризації,
як: технологічних, промислових (індустріальних)
парків, інноваційних бізнес-інкубаторів, інновацій
них та венчурних фондів та інших структур для за
безпечення комерціалізації й широкого впро
вадження у виробництво наукоємних розро б ок,
вихід на світові ринки з високотехнологічною кон
курентоспроможною продукцією [3].
На даний час реалізація інноваційної продукції
переробними підприємствами в загальній структурі
реалізації становить лише 1%, що є недостатнім
враховуючи те, що навіть в даний обсяг реалізації в
більшості включена продукція котра є новою лише
для підприємств (табл. 1). Реалізація інноваційної
продукції в 2018 році переробними підприємствами
АПК складала понад 6,2 млрд.грн. з них нової для
ринку було реалізовано лише на 2,2млрд.грн.
Для сприяння розвитку інноваційної діяль
ності необхідно насамперед відповідне нормативно-правове
регулювання
та
державна
підтримка.
Таблиця 1
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2018 році
Із загального обсягу реалізованої
Усього
інноваційної продукції (товарів, послуг)
у % до обсягу
у % до за
тис. грн.
інноваційної про
гального об
дукції
сягу
тис. грн.
нова лише
нова
нова лише
реалізованої
нова для
для підпри
ДЛЯ
для підпри
продукції
ринку
ринку
ємства
ємства
Промисловість
24861143,4
0,8
7863763,1
16997380,3
31,6
68,4
Переробна про
24429136,2
1,3
7840681,9
16588454,3
32,1
67,9
мисловість
виробництво хар
чових продуктів,
6292419,8
1,0
2253125,2
4039294,6
35,8
64,2
напоїв і тютюно
вих виробів
4]

Серед основних аргументів щодо необхідності
сліджень по цих напрямках в певному розумінні по
та економічної доцільності державного (норматив
винно «нести» усе суспільство, тобто вони повинні
ного) регулювання інноваційних процесів в умовах
здійснюватися за рахунок коштів державного бюд
ринку слід відзначити такі:
жету;
існування таких етапів інноваційних про характерною рисою сучасного стану інно
цесів, які взагалі не можуть бути комерціалізовані.
ваційного розвитку є те, що фундаментальні до
Це в першу чергу фундаментальні дослідження.
слідження всі в більшій мірі набувають міждисци
Витрати на проведення фундаментальних до плінарного характеру, що, в свою чергу, потребує
додаткових інвестиційний витрат, пов’язаних зі
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створенням відповідної системи науково-технічної
інформації,
підготовки
кадрів,
проведення
відповідних організаційних заходів та ін.;
- сучасні інноваційні розробки потребують
надто великих фінансових ресурсів, які не мають
змоги сконцентрувати у себе навіть провідні і
найбільш конкурентоспроможні підприємства;
- в багатьох випадках висока економічна
ефективність інновацій досягається лише за умов
високої ємності ринку. По мірі зростання витрат на
НДДКР збільшується питома вага умовно - постій
них витрат у загальній сумі виробничих витрат. Об
меженість ринків збуту, яка в першу чергу обумо
влюється падінням купівельної спроможності насе
лення, може стати серйозною перешкодою на
шляху економії на витратах виробництва і зрос
танні його прибутковості в разі проведення актив
ної інноваційної політики. Відсутність зовнішньої
«підкачки» платоспроможного попиту може зро
бити нові види продукції недоступними, а
відповідно «нецікавими» для масового споживача;
- економічний ефект від ряду інновацій має
спряжений характер, оскільки проявляється в ба
гатьох сферах. Мова йде не тільки про формування
технологічних ланцюгів, пов’язаних з впроваджен
ням нових технологій, а відповідно і нових видів
обладнання, субстанцій та ін., а також про значну
економію коштів держбюджету, фондів соціаль
ного страхування, споживачів у зв’язку зі зменшен
ням витрат внаслідок тимчасової втрати працездат
ності. Отже, на мікрорівні іноді складно поперед
ньо об’єктивно оцінити повну ефективність
інноваційного проекту в сфері фармації оскільки
значна частка спряжених інноваційних ефектів ре
алізується поза сферою уваги первісного інвестора.
Це обумовлює необхідність державної експертизи
масштабних соціально-важливих інноваційних
проектів та їх необхідну фінансову підтримку;
- тривалість інвестиційного лагу і відповідно
терміну окупності інвестицій в інноваційні проекти
у фармації;
- велика кількість ризиків, що супроводжу
ють інноваційну діяльність (технологічний, фінан
совий, комерційний та ін.), потребують певних зов
нішніх стимулів і гарантій з метою створення системи мотивацій, яка б спонукала підприємства,
Ринкові механізми
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інвесторів до вибору і надання переваг саме іннова
ційній діяльності, а не іншим альтернативним фор
мам збільшення капіталу.
Також при формуванні стратегії інноваційноінвестиційного розвитку необхідно формувати від
повідний організаційно-економічний механізм
інноваційного розвитку.
ОЕМУІР - це сукупність методів, прийомів та
інструментів, за допомогою яких орієнтується дія
льність господарюючих суб’єктів на цілеспрямова
ний пошук і реалізацію ринкових можливостей
інноваційного розвитку, яка відкривається перед
ними, що забезпечує їх тривале виживання і розви
ток у нестабільному ринковому середовищі відпо
відно до обраної місії [5, с.42].
Завданням ОЕМУІР є орієнтація діяльності
підприємницьких структур і окремих суб’єктів під
приємницької діяльності на безупинний пошук і ре
алізацію ринкових можливостей інноваційного ро
звитку в мінливих умовах зовнішнього середовища
в рамках обраної місії і прийняття мотивації діяль
ності [5, с. 32].
Головною особливістю ОЕМУІР є його спря
мованість на посилання організаційно-економіч
ного механізму підприємства. Він орієнтований не
стільки на внутрішньовиробничі відносини
суб’єкта господарювання, а більшою мірою на те,
щоб орієнтувати його діяльність на всебічне вико
ристання існуючих перспективних ринкових мож
ливостей інноваційного розвитку з метою конку
ренції, максимізації поточних і перспективних до
ходів, забезпечення сталого розвитку [5, с. 43].
ОЕМУІР слід розглядати як багаторівневу
ієрархічну систему, що включає макрорівень і макрорівень (ринкові, регулюючі та забезпечуючи ме
ханізми) (рис 1.) [5, с. 44].
ОЕМУІР є підсистемою традиційного організаційно-економічного механізму підприємства
і певним чином реалізується через форми і методи
управління всією його господарською діяльністю.
Тому їхні елементи (механізми) у частині пла
нування, організації, ціноутворення і стимулю
вання стикаються і частково перетинаються,
взаємодоповнюють при цьому один одного [6, с.
43].
Регулюючі та забезпечуючи механізми

г
▼
Система прогнозування
Система інформаційного за ----- ► Система організації, у т.ч
й планування розвитку, —►
підсистеми:
безпечення
у т.ч підсистеми:
Формування орга
Аналіз ринку
нізаційних
структур
4---Аналіз власних «— Система мотивації, у т.ч
Управління
можливостей
підсистеми:
Ресурсного забез
Прогнозування
Споживання
печення
розвитку
Розвитку виробниц
Контролю вико
Планування ро
тва
нання і зміни пріорите
звитку ринкових мо
Підприємництва
тів
жливостей
Праці
4—
Рис. 1. Схема взаємодії систем ОЕМУІР на мікро- і макрорівнях управління
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Організаційно-економічний
механізм
підприємства повинен функціонувати в тісній
взаємодії з ринковими і регулювальними ме
ханізмами, це дозволяє говорити про необхідність
формування ОЕМУІР.
Концептуальна
схема
формування
і

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

Функції

OrDVKTVDa

Формування ОЕМУІР
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком
суб’єктів господарської діяльності
Функціонування ОЕМУІР
1
Принципи

Інструментарій

Критерії
1г

Стратегії інноваційного розвитку
Рис. 2. Схема формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком
Формування ОЕМУІР має грунтуватися на та
ких принципах, які наведенні на рисунку 3 [6, с. 35].

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

організації. Використання даних механізмів ро
звитку інноваційного потенціалу дасть можливість:
- чітко формувати гнучкі цілі та стратегії ро
звитку переробних підприємств АПК;
- виявити конкурентоспроможні підприємства
за характером інноваційної активності;
- налагоджувати якісні комунікації між учас
никами інноваційного процесу;
- приймати стратегічні рішення щодо подаль
шої реструктуризації підприємства, залучення інве
стицій, диверсифікації продукції;
- прогнозувати та оцінювати ефективність ро
звитку інноваційного потенціалу підприємства.
На рисунку 4 зображено модель формування
інноваційного потенціалу підприємства, яка вклю
чає підсистеми та визначені в них компоненти, що
дозволяє передбачити поведінку [5, с. 66].
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d

Елемент загального потенціалу підприємства
Зовнішня інноваційна підсистема 11111
Внутрішня інноваційна підсистема 11111
Інноваційний елемент відповідного загального потенціалу
Зовнішні фактори впливу на 11111
Зовнішні суб’єкти, які впливають на 11111
Рис. 4. Модель формування інноваційного потенціалу підприємства

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

ства, можливості та джерела інвестиційного забез
печення, наявні ресурси. Виходячи з даних переду
мов слід розробити комплекс заходів які передбача
тимуть створення відповідного інфраструктурного
забезпечення, можливість реалізації інвестиційних
проектів, організаційне реформування підприємств
та перехід на нові технології.
На сучасному етапі в агропромисловому ком
плексі України спостерігається нестача інвестицій
них ресурсів для відновлення і придбання основних
засобів виробництва, впровадження нових техно
логій, підтримки родючості грунтів, поліпшення
соціальної
і
виробничої
інфраструктури
підприємств АПК, і в остаточному підсумку, забез
печення продовольчої безпеки країни. Залученню
та раціональному використанню інвестицій, які
направлені на стабілізацію виробництва і подаль
ший розвиток АПК України, відводиться важлива
роль.
Зокрема, інвестиції в основний капітал забез
печують системне оновлення і розвиток ма
теріально-технічних засобів аграрних господарств,
покращують соціальну інфраструктуру села.
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Рис. 5. Логічна схема здійснення стратегічної реструктуризації переробних підприємств АПК
Модель реалізації інновацій на підприємства
переробної сфери АПК має включати насамперед
заходи з державного планування, регулювання та

стимулювання комплекс яких має бути спрямований на створення сприятливої клімату для реалізації інновацій (рис. 6).

25

Slovak international scientific journal # 43, (2020)

Державне планування

Визначення пріоритет
них напрямків інно
ваційної діяльності в га
лузях харчової проми
словості

Планування видатків на
інноваційну діяльність у
Державному бюджеті

5

а
Ію

Державне регулювання

Створення нормативно-правової бази

Державне стимулювання

Пільгове оподаткування при
бутку, що отримується від
впровадження інновацій

Створення сприятливого ін
вестиційного клімату

Асигнування та дотування
окремих галузей харчової
промисловості

Система страхування інно
вацій
Пільгове кредитування
НДДКР'

к
&

н

н

п
'й

4

Я

"5
*
К

ксо

о
Я
о
и
5

І-Q

Формування ін
новаційної
політики

Організація інно
ваційної діяльності

Мотивація інно
ваційної діяльності

Контролінг інно
ваційної діяль
ності

1

1
Планування ін
новацій
Розробка інно
ваційної про
грами підприєм
ства

Прогнозування
інноваційних
ризиків

Організаційна структура
служби інноваційного
розвитку підприємства

Підбір спеціалістів з
управління інноваціями

Розподіл функціональ
них обов’язків

Використання попе
редніх стимулів

Використання по
точних стимулів

Застосування сти
мулів за результа
тами інноваційної
діяльності

Інформаційна
підтримка управ
ління інноваціями

Контроль за ре
алізацією функцій
управління інно
ваціям

Аналіз
використання ком
плексного марке
тингу

Рис. 6. Модель управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості

Також на рівні держави для продукування ін
новацій мають створюватися відповідні бізнесінкубатори, інноваційні центри, технопарки та технополіси.
Реалізація даного комплексу заходів дасть
можливість сформувати інноваційну політику на
підприємствах, організувати даний вид діяльності,
розробити відповідні заходи стимулювання ро
звитку інноваційної діяльності та контролінгу.
Отже, загальний висновок полягає в тому, що

нині діюча в Україні державна аграрна політика в її
хронічно устояному вигляді віджила та має бути
замінена нетрадиційними поглядами на її усі без
виключення сутнісні політичні, соціальні, еко
номічні та інші складові, а також на відповідне
практичне втілення кожної з них окремо та всієї їх
сукупності.
Насамперед, потрібно вирішити земельне пи
тання. Інвестор буде вкладати серйозні кошти
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тільки за умови гарантій своїх прав, а сільгоспвиро
бник не повинен бути «тимчасовим правителем» на
землі. Слідом за земельним кадастром потрібно
створювати державний земельний банк. І звичайно,
потрібний вільний ринок землі.
У цілому потенціал АПК величезний - в
останні роки фінансові установи щорічно подвою
ють портфель кредитів агропідприємствам. Аг
робізнес для нашої країни - ключова галузь, вона
може як локомотив «підтягти» всю країну до євро
пейського рівня. Це особливо актуально сьогодні, в
умовах розвитку економічної кризи в Україні, коли
основні експортери країни - металургія, хімічна
промисловість - опинилися в дуже складному ста
новищі внаслідок таких факторів, як висока енергозалежність України й висока енергомісткість
підприємств, їх низький технічний рівень. Сьогодні
аграрний сектор може стати найбільш пріоритет
ним, оскільки мало залежить від імпортних енерго
носіїв, має високий потенціал розвитку.
За останні роки інвестиційна привабливість аг
рарного сектора України значно зросла. Цьому
сприяли й розвиток позитивних тенденцій в еко
номіці, і зростання споживчого попиту на про
дукцію сільського господарства, і навіть позитивні
приклади багатьох західних компаній, що ввійшли
раніше в український ринок.
В останній же час основним фактором підви
щення інвестиційної привабливості українського
АПК стали вкрай високі внутрішні ціни на продо
вольство на тлі зростаючого й незадоволеного спо
живчого попиту, що дає можливість багатьом аг
рарним компаніям активно розвивати виробництво
й одержу вати високі дивіденди на вкладені інве
стиції.
Валове виробництво сільгосппродукції в
Україні в 2019 р. перевищило $41 млрд. Можливо,
для країни з населенням в 42 млн. чоловік це не та
кий вже великий показник, однак, динаміка його
зростання досить упевнена: у порівняльних цінах
стосовно 2010 р. він зріс на 26 %. Споживання ос
новних продуктів харчування в Україні сьогодні
значно нижче, ніж у розвинених країнах, але
швидко зростає (м'яса - на 42 % у порівнянні з 2000
р., молока й молочних продуктів - на 30 %, фруктів
- на 20 %). Це відкриває широкі перспективи для
створення в Україні нових аграрних і переробних
підприємств. При цьому загальна потреба агропро
мислового комплексу України в інвестиціях, за
оцінками експертів, становить не менш $25 млрд.
[ 1].
Проте, ризик інвестування в аграрний сектор
України існує. Основними факторами ризику є по
года, ринкова кон'юнктура, державне регулювання.
Але при комплексному підході їх можна не тільки
пом'якшити, але й деякі - виключити. При бізнес плануванні агровиробництва варто розраховувати
кілька варіантів плану. Наприклад, можна ро
зрахувати план з меншою, але гарантованою рента
бельністю, поряд з високорентабельним варіантом,
що має на увазі більше ризиків.
Принципи інвестування в аграрний сектор
України відрізняються від загальноприйнятих у
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західних країнах, і це також бентежить багатьох по
тенційних інвесторів. Головний і основний прин
цип - в Україні власними інвестиціями потрібно
управляти, причому самостійно.
В Україні дуже мало підприємств, що мають
спільну з іноземними компаніями форму управ
ління капіталом. Як правило, іноземні компанії
відкривають в Україні власне підприємство,
номінально українське, де увесь вищий менедж
мент - іноземні фахівці. З огляду на менталітет
українців, який сформувався переважно за радянсь
ких часів, й особливості законодавства, так інве
стиціями управляти ефективніше.
За станом на початок 2019 р. обсяг прямих іно
земних інвестицій в аграрний сектор України склав
$1557,1 млн. власне в сільськогосподарське вироб
ництво й лісове господарство (або всього 1,9 % всіх
іноземних інвестицій в Україну) і $1564,0 млрд. - у
харчову промисловість (5,3 %). Перевага інвестицій
у переробну промисловість пояснюється більш ви
сокою економічною ефективністю роботи харчової
промисловості й більш швидкою віддачею інве
стицій у порівнянні із сільгоспвиробництвом, а та
кож меншою залежністю від зовнішніх факторів
[ 1].
Важливим чинником підвищення привабли
вості аграрного сектору України є підвищення
якості продукції, приведення її у відповідність до
міжнародних стандартів. Сучасні стандарти нада
ють новий імпульс розвиткові інноваційних техно
логій, відіграють значну роль у вирішенні питань
захисту навколишнього середовища, удоскона
лення програм безпеки й охорони здоров’я,
поліпшення якості життя і розвитку економіки в
цілому. Вони сприяють виробництву високоякісної
конкурентної продукції, а також розширенню
експортних можливостей АПК. Значні перспективи
український АПК має з виробництва органічної
продукції, попит на яку буде зростати, а ціни - пе
ревищувати ціни на традиційну продовольчу про
дукцію на 40-50 % [1].
Особливого значення для підвищення інве
стиційної привабливості АПК набуває проблема
трансферу інноваційних технологій. Більшість нау
кових розробок для українського АПК нині створю
ють науковці Української академії аграрних наук
(УААН). Найбільша кількість інноваційних ро
зробок здійснена для рослинницької (33 %), тварин
ницької (14 %) галузей і землеробства (10 %). Проте
дані види інноваційної продукції суттєво різняться
за умовами і можливостями реалізації, а відтак і
вплив на результати виробничої діяльності АПК
неоднаковий.
Перспективними напрямком розвитку пере
робних підприємств промисловості АПК є ство
рення малих переробних організацій фермами та
особистими селянськими господарствами з метою
переробки сільськогосподарської продукції та її ре
алізації на місцевих ринках, що дасть можливість
збільшити доходи сільського населення та напов
нити місцеві ринки більш дешевою та якісною про
довольчою продукцією.
Новим для переробної галузі АПК держави
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може стати також розвиток енергокооперативів з
переробки відходів сільськогосподарської про
дукції для власних енергетичних потреб особистих
селянських господарств.
На даний час існує позитивний досвід ство
рення даного виду кооперативів. Наприклад, в 2018
року було зареєстровано нове Товариство з обме
женою відповідальністю “Берездівський енерге
тичний кооператив” Особливістю новоутвореного
ТОВ було те, що згідно зі Статутом, кожен член То
вариства має один голос при ухваленні рішень, не
залежно від розміру його внеску. При цьому весь
отриманий прибуток розподіляється між учасни
ками відповідно до пайового внеску кожного. Інша
важлива річ у статуті цього ТОВ - це те, що певна
частка прибутку не розподіляється між членами ко
оперативу, а накопичується на рахунку підприєм
ства, аби закуповувати додаткове обладнання для
діяльності. Наприклад, додатковий прес для утво
рення тюків чи котел, або будь-що інше, що
відповідає тематиці діяльності кооперативу. Ці дві
інновації, прописані у статуті ТОВ, роблять його
незвичайним Товариством, а ТОВ у форматі енер
гетичного кооперативу [13].
Функціонування дієвої системи трансферу ін
новаційних технологій в АПК надзвичайно важ
ливе для успішної конкуренції не тільки продукції
АПК, але й самих технологій, експорт яких є найприбутковішим видом підприємницької діяльності
в усьому світі [4].
Отже, серед основних позитивних моментів,
що сприяють розвитку широкого інвестування в пе
реробні галузі АПК України, є такі:
- зручна географія, сприятливі природні умови
й багаті ресурси;
- власна сировинна база (для переробки й тва
ринництва);
- відсутність жорсткої конкуренції в галузі;
- висока прибутковість аграрного бізнесу;
- незадоволений внутрішній попит, великий
потенціал внутрішнього споживання;
- близькість до зовнішніх ринків збуту;
- дешева робоча сила;
- можливість швидкої організації великотоварного виробництва й відносно невисока ціна вход
ження на ринок;
- перспективи розвитку ринку після вступу до
СОТ [7-12].
Безумовно, існують і негативні фактори, які
стримують інвестування в аграрний сектор
України:
- нерозв'язаність земельних питань;
- нестабільна законодавча база й аграрна
політика, втручання влади в бізнес;
- надмірна зарегульованість бізнесу з боку дер
жави;
- особливості місцевого менталітету;
- відносно низьке внутрішнє споживання й
платоспроможний попит;
- "незрозумілі" принципи функціонування
бізнесу, проблеми з виконанням контрактів.
Висновки і пропозиції. Пріоритетними
напрямками роботи в покращенні інвестування
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АПК регіону мають бути:
- залучення в економіку області іноземних
інвестицій шляхом постійного моніторингу пропо
зицій з боку інвесторів, налагодження контактів з
міжнародними фінансовими інституціями та між
народними організаціями;
- супровід конкретних інвестиційних про
ектів та надання всебічної допомоги в їх реалізації;
- здійснення заходів з поглиблення діяль
ності органів виконавчої влади та місцевого са
моврядування області щодо практичної реалізації
Програми європейської і євроатлантичної інтегра
ції України;
- налагодження міжнародного співробіт
ництва регіонів та територіальних громад регіонів з
зарубіжними країнами в рамках міжрегіонального і
прикордонного співробітництва у сфері зовнішньої
торгівлі, гуманітарних питань, соціальної політики.
- сприяння
активізації
зовнішньоеко
номічних зв’язків переробних підприємств АПК,
установ і організацій, розташованих на території
України, та їх виходу в умовах світової фінансовоекономічної кризи на зовнішній ринок.
Найбільш динамічно розвивається співробіт
ництво з ЄС. В даний час наприклад у Вінницькій
області реалізується біля 75 партнерських угод про
торговельно-економічне, науково-технічне та куль
турне співробітництво територіальних громад об
ласті та воєводств Республіки Польща. Співробіт
ництво реалізується на рівні районів, міст та місце
вих громад і відбувається у різних галузях
господарського комплексу.
Для налагодження взаємовигідного співробіт
ництва обласними державними адміністраціями, за
допомогою торговельно-економічної місії у складі
іноземних компаній, постійно доводиться до відома
ділових кіл інформація щодо експортних можливо
стей та імпортних потреб представників бізнесових
структур переробної сфери АПК. Комерційні про
позиції з боку іноземних підприємців також по
винні доводитися до суб'єктів господарювання.
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MAIN TRENDS OF MARKETING RESEARCH IN THE AGRICULTURAL SPHERE OF MARKET
TRANSFORMATION
Kolesnik T.
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Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Анотація
У статті проаналізовані етапи та визначено основні цілі проведення маркетингових досліджень на аг
рарному ринку. Охарактеризовані особливості процесу маркетингових досліджень в аграрному ринку, до
сліджено сільськогосподарський маркетинговий менеджмент, який включає всі операції та усіх суб'єктів
від фермерських господарств до кінцевих споживачів, а також зроблені висновки про наслідки маркетин
гових досліджень для посередників та споживачів.
Abstract
The article analyzes the stages and defines the main objectives of marketing research in the agricultural mar
ket. The peculiarities of the process of marketing research in the agricultural market are characterized, the study
of agricultural marketing management, which includes all operations and all entities from farms to end users, as
well as conclusions about the consequences of marketing research for intermediaries and consumers.
Ключові слова: маркетинг, економіка, маркетинговий менеджмент, аграрна сфера, трансформація.
Keywords: marketing, economics, marketing management, agricultural sphere, transformation.
Сучасний етап розвитку агробізнесу в Україні
майже не зустрічається. Учасники ринку з доскона
знаходиться у стані трансформації, який характери лою конкуренцією можуть збільшувати свої при
зується намаганням скоротити відставання у тем бутки лише за рахунок зниження витрат. Така ситу
пах проведення ринкових перетворень порівняно з
ація спонукає виробників сільськогосподарської
іншими секторами економіки. Для покращення та
продукції шукати резерви зниження витрат (за
стосування прогресивних технологій виробництва
прискорення розвитку
сільськогосподарських
підприємств дуже важливим є вибір ефективної си продукції, використання нової техніки, поліпшення
стеми маркетингових досліджень, що слугує базою
кваліфікації праці своїх робітників, застосування
для розвитку маркетингового підгрунтя ведення аг маркетингових принципів на всіх стадіях жит
рарного бізнесу. Слід зазначити, що система аграр тєвого циклу товарів), тобто здійснювати пошук ін
новаційних рішень збільшення прибутків господар
ного маркетингу має свої відмінності порівняно з
іншими видами маркетингу, які пов’язані зі специ ства.
2.
Нерозвиненість українського ринку землі та
фікою аграрного виробництва та, безумовно, впли
вають на специфіку маркетингових досліджень на
ресурсів, а також недостатність і нерівномірність
розвитку ринкової інформації. Нерозвиненість ін
аграрному ринку.
формаційної інфраструктури на селі перешкоджає
1.
Сільське господарство - галузь із доскона
лою конкуренцією, яка в інших галузях економіки
виробникам
сільськогосподарської
продукції
вчасно отримувати достовірну, чітку й актуальну
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