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взаємозв’язку яких не повинно бути витіснення 
одного агрегату управління іншим, а навпаки, вони 
мають узгоджуватися і не суперечити одна одній.

Отже, на сучасному етапі, на нашу думку, необ-
хідно докорінно змінити характер впливу політики 
зайнятості на національний ринок праці, який поля-
гає в переході з пасивної політики, спрямованої 
на допомогу держави по безробіттю та соціальний 
захист неконкурентоспроможних верств населення, 
до активної інвестиційної політики сприянню і роз-
витку нових робочих місць, самозайнятості та орга-
нізації перепідготовки незайнятого населення, що 
була б спрямована не всупереч вимогам часу і струк-
турним змінам в економіці, а базувалася на прин-
ципі випередження, тобто на прогнозуванні розвитку 
процесів на загальнодержавному ринку праці шля-

хом врахування тенденцій формування трудового 
потенціалу (зокрема, працівників ринку продоволь-
чих товарів) та демографічного розвитку, економіч-
них трансформацій та впливу факторів зовнішнього 
середовища.
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Постановка проблеми. Сільські території володі-
ють потужним природним, демографічним, еконо-
мічним та історико-культурним потенціалом, який 
при більш повному, раціональному та ефективному 
використанні може забезпечити сталий багатогалу-
зевий розвиток, повну зайнятість, високий рівень і 
якість життя сільського населення.

Важко не погодитися з Н.І. Прока, який вва-
жає, що «сталий розвиток сільських територій – це, 
насамперед, інтенсивно-інноваційний розвиток та 
ефективне використання наявного тут величезного 
ресурсного потенціалу» [1].

Природні ресурси та умови є об’єктивною пере-
думовою сільськогосподарського виробництва, впли-
вають на його розвиток, спеціалізацію та ефектив-
ність. Визначення перспективних напрямів розвитку 
сільського господарства вимагає оцінки природного 
потенціалу та ефективності його використання. 
Одним із важливих завдань національної політики 
України є перехід на шлях сталого розвитку. Реа-
лізацію даного завдання держава може здійснити 

шляхом раціонального та ефективного використання 
ресурсного потенціалу сільських територій та ство-
рення найсприятливіших умов для їх збереження в 
країні в цілому. Сучасний стан розвитку економіки 
України свідчить про позитивні зрушення, які відбу-
лися за останні роки у сільськогосподарському вироб-
ництві, про окремі позитивні зміни, які були досяг-
нуті в результаті реформування аграрного сектору 
економіки, але навіть вони не дали змогу розв’язати 
проблеми управління соціальним та економічним 
розвитком сільських територій. Найгострішими 
проблемами залишаються відсутність економічного 
інтересу жити і працювати в сільській місцевості, 
безробіття, трудова міграція селян та руйнування 
соціальної інфраструктури. Ці та інші факти ста-
новлять загрозу продовольчій безпеці країни, демо-
графічному відтворенню селянства, створюють соці-
альну напругу на селі. Унікальність аграрної сфери 
полягає в тому, що це не тільки сфера зайнятості 
населення, а це спосіб життя сільських мешканців. 
Тому питання, пов’язані з розвитком аграрного сек-
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тора, повинні перш за все передбачати заходи еконо-
мічного та соціального спрямування розвитку сіль-
ських територій. Роль держави полягає у сприянні 
проходженню таких процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
досліджень і публікацій останнього часу показує, що 
проблеми розвитку села, сільських територій, фор-
мування ресурсного потенціалу сільських територій 
ґрунтовно досліджуються у працях В. Бакуменка, 
О. Бородіної, В. Князєва, М. Кропивко, М. Латиніна, 
Ю. Лупенка, О. Могильного, О. Онищенка, М. Орла-
того, І. Прокопи, О. Павлова, П. Саблука, С. Хар-
чука, В. Юрчишина та ін.

Разом з тим недостатньо дослідженими залиша-
ються питання щодо проблеми фінансування проце-
сів сільського розвитку, а також розгляду питань, 
пов’язаних з впливом діяльності холдингових ком-
паній на соціально-економічний розвиток сільських 
територій. Окрім того, дотепер не сформована чітка 
державна регіональна політика як цілеспрямований 
вплив державної влади на сільські території в інтер-
есах комплексного і збалансованого розвитку і самих 
територій, і держави в цілому.

Постановка завдання. Особливо актуальним є 
дослідження використання природного потенціалу 
території з урахуванням наявних соціально-еконо-
мічних ресурсів як об’єкта державного регулювання 
та управління, аналіз сучасного стану, формування і 
використання природно-ресурсного і трудового потен-
ціалу сільських територій. Завдання статті полягає в 
тому, щоб виявити вплив держави на розвиток сіль-
ських територій та запропонувати напрями ефектив-
ного використання ресурсного потенціалу, дослідити 
та проаналізувати нові механізми управління розви-
тком сільських територій. Адже розвиток сільських 
територій – це процес стабільного й збалансованого 
забезпечення розвитку сільської поселенської мережі 
і сільськогосподарського виробництва на основі реалі-
зації комплексу державного та місцевого рівня еконо-
мічних, соціальних і екологічних заходів, спрямова-
них на збереження і збагачення людського потенціалу 
села – першооснови розвитку сільських територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аграр-
ний сектор національної економіки України, голо-
вним завданням якого є, насамперед, забезпечення 
продовольчої безпеки країни та забезпечення насе-
лення якісними та екологічно чистими продуктами 
харчування, був і повинен залишатися одним із прі-
оритетних напрямків розвитку економіки країни.

Як відомо, ресурсний потенціал у сфері аграр-
ного виробництва представляє собою складну, без-
перервно відтворювальну систему, яка складається з 
багатьох компонентів (природний, трудовий, фінан-
совий, підприємницький, інформаційний, мате-
ріально-технічний, технологічний, інституційний 
ресурси), а зв’язки між ними визначаються соці-
альними, економічними, політичними, інфраструк-
турними та іншими чинниками, що зумовлюють 
функціонування і розвиток аграрної економіки. Про-
відними складовими аграрного потенціалу є земля, 
матеріально-технічні засоби, трудові, фінансові і різ-
номанітні нематеріальні ресурси.

Головним засобом виробництва у сфері сільгосп-
виробництва, чим, власне, вона і відрізняється від 
інших галузей, є земля. Саме вона є національним 
надбанням та гордістю українського народу. Недарма 
існує вислів: «земля – це наша годувальниця». Саме 
земля наділена родючістю, чого не має жоден інший 
засіб виробництва, і нічим іншим її замінити не 
можна.

Україна має великий потенціал, щоб значно збіль-
шити виробництво сільськогосподарської продукції. 
Тим не менш нині аграрний сектор України викорис-
товує менш ніж половину своєї потужності. З 42 млн 
га високородючих сільськогосподарських земель 
менш ніж 3 млн га обробляються з використанням 
сучасних технологій і більш ніж 7 млн га не обробля-
ються. Зростання аграрного сектора в Україні значно 
обмежується непередбачуваною і непослідовною сіль-
ськогосподарською політикою, відсутністю доступу 
до фінансових ресурсів і слаборозвиненістю ринків і 
ринкової інфраструктури [2].

Україна займає провідне місце у світі серед країн, 
на території яких поширені чорноземи. Чорноземи 
України займають 27,8 млн га, що становить 8,7% 
від світових площ чорноземів і є основним фондом 
отримання рослинницької продукції. На цих ґрун-
тах вирощується більша частина врожаю зернових 
культур, цукрового буряка, соняшнику, багато-
річних плодових, ефіроолійних культур в Україні. 
Чорноземи становлять основну площу сільськогоспо-
дарських угідь України – 67,7%. Вони є найбільш 
освоєними ґрунтами і потенціальні ресурси розши-
рення орних площ у чорноземній зоні практично 
вичерпані.

Українські чорноземи є естетичною цінністю, 
адже зразки чорноземних ґрунтів, взятих на тери-
торії Добровеличківського району Кіровоградської 
області, перебувають у лабораторії земельних ресур-
сів Європи як еталон чорнозему, а моноліти цілин-
них чорноземів можна побачити лише в деяких при-
родничих музеях України.

Загальна площа сільськогосподарських угідь на 
початок 2014 р. становила 41,5 млн га (69% тери-
торії України), з яких 32,5 млн га – площа ріллі. 
Площа сільськогосподарських угідь, що припадає на 
сільськогосподарські підприємства складає 49,8%, 
на громадян – 38,1%, на землі запасу та землі, не 
надані у власність і постійне користування – 10,6%, 
на інших користувачів – 1,5% [3]. Земля, природні 
умови, відповідні економічні відносини, реалізація 
аграрних технологій (зрошення, знищення бур’янів, 
внесення поживних речовин, розпушування ґрунту, 
боротьби зі шкідниками і хворобами рослин і тва-
рин) забезпечують отримання необхідної сільськогос-
подарської продукції. За попередніми розрахунками, 
у 2014 р. частка сільського господарства (включа-
ючи мисливство та лісове господарство) у загальному 
обсязі валової доданої вартості усіх галузей еконо-
міки склала 11,8%. Обсяг продукції сільського гос-
подарства у всіх категоріях господарств у фактичних 
цінах становив 370,8 млрд грн.

Фінансовий результат від основної діяльності 
сільськогосподарських підприємств (окрім малих) 
у 2014 р. становив 34,5 млрд грн прибутку проти 
12,3 млрд грн у 2013 р., рівень рентабельності (без 
урахування бюджетних дотацій і доплат) у цілому 
склав 26,3% проти 11,4% у попередньому році. При-
бутки від виробництва продукції сільського господар-
ства і надання послуг у рослинництві і тваринництві 
отримали 81,5% підприємств, у середньому на одне 
підприємство сума прибутку становила 5,8 млн грн 
(у 2013 р. – 64,3% і 3,2 млн грн відповідно). Водно-
час 18,4% підприємств отримали від сільськогоспо-
дарського виробництва збитки, сума яких у розра-
хунку на одне підприємство становила 3,5 млн грн  
(у 2013 р. – 31,2% і 2,2 млн грн відповідно) [4].

Склалося так, що коли йдеться про аграрний сек-
тор економіки та його провідну галузь – сільське гос-
подарство, то одразу виникають асоціації з селом, з 
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роботою на землі, з селянами, які працюють на ній, з 
сільськими територіями. Визначальна роль у ресурс-
ному забезпеченні стабільного економічного розвитку 
сільського господарства, інших сфер агропромисло-
вого комплексу, як і національної економіки зага-
лом, належить людському капіталу, який як ресурс 
аграрного виробництва формується, насамперед, 
у середовищі сільського населення. Адже трудові 
ресурси села – це частина населення, яке проживає 
на даній території, люди, які володіють здібностями 
до суспільно-корисної праці в усіх сферах буття.

Майже завжди, розглядаючи, аналізуючи та 
даючі оцінку показникам ефективності роботи під-
приємств, галузей, ми не замислюємося, що за кож-
ною цифрою, за кожним підвищенням урожайності 
ц\га в рослинництві, продуктивності в молочному та 
м’ясному скотарстві стоїть людина, її праця, освіта, 
здібності, її вміння, талант, прагнення. Для нас це 
лише економічна категорія «трудові ресурси». Але 
саме від людей значною мірою залежить зростання 
всіх економічних показників.

Згідно з офіційними даними, нині в сільському 
господарстві зайнято понад 3,5 млн осіб – більше 
17% від усіх працюючих у народному господарстві 
України. При цьому частка сільського господарства 
у ВВП України перебуває на рівні 9-10%

Основну частку зайнятих у сільському господар-
стві продовжує формувати пласт самозайнятого насе-
лення домогосподарств. А враховуючи той факт, що 
чисельність найманої праці в сільському господарстві 
продовжує скорочуватися – з 2008 по 2012 рр. кіль-
кість найманих співробітників у галузі скоротилася 
більш ніж на 80 тис. до 700 тис. осіб, частка самозай-
нятого населення в галузі продовжує зростати. Нині 
українські аграрні підприємства часто стикаються з 
дефіцитом кваліфікованих фахівців найрізноманітні-
ших професій. Для багатьох це навіть є перешкодою 
для нормального розвитку бізнесу, адже, як відомо, 
кадри вирішують все.

Натепер ми маємо багато висококваліфікованих, 
добре підготовлених випускників аграрних навчаль-
них закладів України. Це добре підготовлені спеці-
алісти для різних галузей сільського господарства, 
які мають бажання, наснагу працювати за спеціаль-
ністю.

Незадовільність умов прикладання праці і без-
робіття на селі є причинами деградації людського 
капіталу, а також зниження професійного рівня 
населення. Останніми роками половина сільського 
населення зайнята у найпростіших професіях (це 
51,2%), причому не через брак професійної освіти, а 
саме через відсутність належних місць прикладання 
праці.

Кожна людина за свій труд хоче достойну оплату 
та нормальних умов праці, проживання та відпо-
чинку. Заробітна плата являє собою один із голо-
вних показників і чинників рівня соціально-еконо-
мічного життя кожної країни, колективу, людини. 
Найгострішою соціальною проблемою в Україні є 
велика різниця між високою вартістю життя і низь-
кою ціною праці. Натепер середній рівень заробітної 
плати на селі складає близько 2500 грн.

Отже, ефективне використання трудових ресур-
сів аграрного сектору економіки залежить від необ-
хідних дієвих заходів держави, пов’язаних з під-
тримкою сільськогосподарських товаровиробників, 
регулювання ціноутворення, розвитку виробничої 
та соціальної інфраструктури, щоб людям на селі 
хотілося жити і працювати. Людські ресурси варто 

розглядати як головну рушійну силу виробничого 
процесу, які здатні приносити суспільну користь 
за умови відтворення трудового потенціалу та пере-
творення його на робочу силу у процесі спожи-
вання [5, c. 76].

Важливим моментом є залучення молодих спеці-
алістів для роботи та праці в селі. Але це можливо 
( на підставі проведеного опитування серед випус-
кників аграрного університету) за умови створення 
умов, які передбачають відповідної оплати праці, 
надання житла, наявність розвиненої соціальної 
інфраструктури.

Наступне, на що хотілося б звернути увагу, – кре-
дитування аграрного сектора. Його обсяги за 2014 рік 
знизилися на 32% порівняно з попереднім роком. За 
даними НБУ, в 2014 році сільськогосподарські під-
приємства України залучили на 32% менше кре-
дитних коштів порівняно з 2013 роком. При цьому 
середня ставка кредитування в національній валюті 
для сільськогосподарських підприємств зросла на 
1,5% і склала 21,5%. Разом з тим на 28% зменши-
лася кількість підприємств, які отримали позики, 
що є наслідком скорочення банками програм креди-
тування агросектору та посилення вимог кредиторів 
до позичальників.

Водночас загальна кількість непогашених кре-
дитів, наданих сільськогосподарським підприєм-
ствам, становить 55,340 млрд грн і за рік зросла на 
11,840 млрд. Наголошується, що це викликано зрос-
танням вартості валютних кредитів внаслідок зни-
ження офіційного курсу гривні і низькими темпами 
повернення раніше отриманих позик. Найбільше ско-
ротилися обсяги кредитування терміном 1-5 років і 
більше 5 років – на 34% і 65% відповідно.

Уряд краіни та державні органи влади повинні 
підтримувати і регулювати цю галузь економіки, 
адже без державної підтримки їй не обійтися.

Висновки. Отже, вихідною засадою, що умож-
ливлює економічний і соціальний розвиток сіль-
ського поселення як територіальної системи, є його 
ресурсний потенціал. А для прийняття управлін-
ських рішень щодо стратегічних напрямів розвитку 
села, визначення слабких та сильних ланок сіль-
ської системи необхідно провести по компонентну 
та інтегральну оцінку сільського ресурсного потен-
ціалу [7, c. 396; c. 422].

Одним із пріоритетних напрямів державної під-
тримки має стати формування сприятливого фінан-
сово-кредитного середовища. А саме: забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників необхід-
ними обсягами фінансових ресурсів для розширеного 
відтворення й інноваційного розвитку, фінансової 
стабільності та конкурентоспроможності на вну-
трішньому і зовнішньому ринках. Наступним важ-
ливим елементом регулювання процесу відтворення 
ресурсного потенціалу в аграрному секторі є розви-
ток сільських територій шляхом розширення мож-
ливостей сільських територіальних громад на основі 
збільшення ресурсів місцевих бюджетів. Поліпшити 
фінансовий стан сільськогосподарських товаровироб-
ників як основного фактора відтворювальних проце-
сів може державне регулювання інтервенційних реа-
лізаційних цін на сільськогосподарську продукцію 
та надання кредитів для відтворення матеріально-
технічних ресурсів.

Варто зазначити, що забезпечення відтворення 
ресурсного потенціалу аграрної сфери тісно переплі-
тається з економічним зростанням галузі, закономір-
ностями розвитку країни в цілому.
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Донбаської державної машинобудівної академії

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ  
В УМОВАХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

У статті відзначено, що обґрунтування теоретичного, методологічного, методичного та інструментального підґрунтя розвитку 
машинобудування уможливлюватиме застосування дієвих практичних заходів щодо подолання кризових явищ на основі підбору 
найефективніших антикризових процедур. Доведено, що необхідним є врахування теорії виникнення та розвитку кризових явищ: 
теорію біфуркації, катастроф, нелінійних систем, хаосу. На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що розвиток 
машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи є основою забезпечення життєздатності національної економіки і за-
порукою її міцного стану.

Ключові слова: розвиток, механізм, машинобудування, галузь, теорія, концепція.

Смеричевский С.Ф., Иовчева Л.И. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МЕХАНИЗМУ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В статье отмечено, что обоснование теоретической, методологической, методической и инструментальной основы разви-
тия машиностроения даст возможность использовать действенные практические меры по преодолению кризисных явлений на 
основе подбору наиболее эффективных антикризисных процедур. Доказано, что необходимо учитывать теории возникновения 
и развития кризисных явлений: теорию бифуркации, катастроф, нелинейных систем, хаоса. На основе проведенного исследо-
вания сделан вывод, что развитие машиностроения в условиях производственно-экономического кризиса является основой 
обеспечения жизнеспособности национальной экономики и залогом ее стабильного состояния.

Ключевые слова: развитие, механизм, машиностроение, отрасль, теория, концепция.

Smerichevskiy S.F., Іovcheva L.I. CONCEPTUAL APPROACH TO THE MECHANISM OF ENGINEERING UNDER INDUSTRIAL 
AND ECONOMIC CRISIS

The article stipulates that study theoretical, methodological, methodical and instrumental foundation of engineering enables 
application of effective practical measures to tackle the crisis through the selection of the most effective anti-crisis procedures. It is proved 
that it is necessary to take account of the theory of the origin and development of the crisis: bifurcation theory, catastrophes, nonlinear 
systems, chaos. On the basis of the study concluded that the development of engineering in terms of production and the economic crisis 
is the basis for the sustainability of the national economy and the key to its good condition.

Keywords: development, machinery, engineering, industry, theory, concept.

Постановка проблеми. Визначення проблем у роз-
витку машинобудування за умов виробничо-еконо-
мічної кризи актуалізують завдання вдосконалення 
концептуальних підходів до розвитку галузі. Обґрун-
тування теоретичного, методологічного, методичного 
та інструментального підґрунтя розвитку машино-
будування уможливлюватиме застосування дієвих 
практичних заходів щодо подолання кризових явищ 
на основі підбору найефективніших антикризових 
процедур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визна-
ченню напрямів удосконалення розвитку галузі 
машинобудування присвячено праці В. Ситніченко, 
який вказує на необхідність: підвищення конкурен-
тоспроможності машинобудівної продукції; поліп-
шення інвестиційної привабливості підприємств 
галузі; розширення ринків збуту машинобудівної 
продукції; реструктуризації машинобудівного комп-
лексу; поліпшення забезпечення висококваліфіко-
ваними науковими і робочими кадрами [1, с. 41]. 


