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ційної взаємодії бізнесу з органами державної вла-

ди та місцевого самоврядування.

Висновки. На підставі вищенаведеного можна 

зробити такі висновки стосовно перспектив роз-

витку рекреаційного комплексу України:

1. Існує нагальна потреба у розробці загаль-

нодержавної стратегії розвитку сфери надання ре-

креаційних послуг.

2. В Україні наявна велика кількість рекреа-

ційних ресурсів, але стан їх використання є неза-

довільним.

3. Структура надання рекреаційних послуг в 

Україні не відповідає світовим тенденціям.

4. Потребує прискорення проведення інсти-

туційних перетворень у рекреаційному комплексі 

України, впровадження ринкових механізмів при 

збереженні координуючої ролі держави.
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Анотація. У статті розглянуті діяльність сільськогосподарських підприємств, процес та шляхи її під-

вищення за допомогою економіко-математичного моделювання.
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Постановка проблеми. Перехід до ринкової 

економіки вимагає від підприємств підвищення 

ефективності сільськогосподарської діяльності 

на основі досягнень науково-технічного прогресу, 

ефективних форм господарювання й управлін-

ня господарством, подолання безгосподарнос-

ті, активізації підприємництва, ініціативи тощо. 

Важлива роль у здійсненні цього завдання від-

водиться пошуку нових напрямків у діяльності 

підприємства (впровадження нових технологій, 

підвищення якості тощо). Підвищення ефектив-

ності сільськогосподарської діяльності — це один 

із найважливіших економічних важелів не тільки 

в системі управління виробництвом в цілому, а й 

у системі внутрішньогосподарського планування, 

контролю та аналізу. Тому розробка заходів щодо 

підвищення ефективності сільськогосподарської 

діяльності є однією з головних завдань діяльності 

підприємства.

Нині необхідно досягти підвищення рен-

табельності, ліквідації збитковості та збільшен-

ня прибутку, передусім, за рахунок підвищення 

ефективності сільськогосподарської діяльності. 

Прибуток і рентабельність підприємства залежать 

від виробничої, постачальницької та збутової ді-

яльності, що здійснюється підприємством.

Актуальність обраної теми також обумовлена 

необхідністю вдосконалення системи стратегіч-

ного управління, розробки стратегії діяльнос-

ті організації, підвищення фінансової стійкості 

сільськогосподарської діяльності, удосконалення 

технічних факторів виробництва й поліпшення 

якості виробленої продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у дослідження проблеми підвищення 

ефективності сільськогосподарських підприємств 

зробили праці таких провідних вітчизняних уче-

них, як В. Андрійчук, Г. Черевко, П. Пуцентейло, 
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В. Лукаш, В. Курган, Г. Тарасенко. Можливості 

застосування апарату регресійного аналізу для 

дослідження взаємозв’язків між економічними 

показниками розглянуті в працях І. Охріменко, 

О. Бужина, Т. Голубєва, Я. Ларіна, О. Мальцева, 

О. Демченко. Незважаючи на достатню кількість 

публікацій, питання оцінювання ефективності 

діяльності підприємств сільського господарства 

досліджені недостатньо. Крім того, недостатнім 

є рівень застосування апарату економіко-матема-

тичного моделювання при визначенні перспек-

тивних напрямів підвищення ефективності сіль-

ськогосподарських підприємств.

Метою статті (постановкою завдання) є ана-

ліз і розробка заходів щодо підвищення ефектив-

ності сільськогосподарської діяльності підпри-

ємств за допомогою економіко-математичних 

моделей, а саме кореляційно-регресійної моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 

оптимального управління будь-якою системою 

в різних сферах АПК застосовують різноманітні 

моделі. Усі моделі мають ряд загальних власти-

востей: відображають найбільш істотні сторони 

досліджуваного об’єкта; дають інформацію про 

фактичний стан модельованого об’єкта, а також 

його передбачувану поведінку. Для вирішення 

практичних завдань украй важливо поставити 

конкретну мету й у суттєвих аспектах забезпечи-

ти подібність моделі оригіналу. З іншого боку, на 

не завжди адекватний опис поведінки реальної 

системи впливає недостатній рівень знань дослід-

ника. При описі економічних систем в АПК ви-

користовують різноманітні математичні моделі. 

Причому систематизації можуть підлягати скла-

дові частини, блоки моделей, тому що вони ма-

ють комплексний і досить складний характер. До 

того ж будь-яка модель характеризується низкою 

ознак: частина їх відноситься до властивостей мо-

дельованого об’єкта, а частина пов’язана з апара-

том моделювання.

Залежно від рівня управління системами 

АПК розрізняють наступні моделі:

1) міжгалузеві (дозволяють обґрунтувати най-

кращі варіанти розвитку взаємопов’язаних галу-

зей і підприємств трьох сфер АПК);

2) галузеві (описують розвиток підприємств 

певної сфери: сільського господарства, споживчої 

кооперації, переробної промисловості і т. д.);

3) регіональні (обґрунтовують програму роз-

витку об’єктів, розташованих на певній території, 

тобто області, району);

4) внутрішньогосподарські (дозволяють зна-

йти найкращі варіанти розвитку галузей і вироб-

ництв всередині певного підприємства АПК) [1].

Залежно від використовуваної інформації і 

ступеня її визначеності моделі класифікуються 

наступним чином: 1) аналітичні та прогнозні. В 

основі побудови перших лежать звітно-статистич-

ні дані за минулі роки, а в основі других — розра-

ховані перспективні показники, 2) детерміновані 

(вхідні параметри моделі задаються однозначно, 

вихідні показники визначаються відповідно) і 

стохастичні (параметри моделі, умови функціо-

нування та характеристики об’єкта виражені ви-

падковими величинами й пов’язані стохастични-

ми залежностями, або вихідна інформація також 

представлена випадковими величинами) [2].

Залежно від структури моделі бувають: а) од-

нофакторні та багатофакторні, де є тільки один 

фактор або ж два й більше ознак, б) прості та бло-

кові (перші описують моделювання по одному 

об’єкту, а другі — по сукупності).

Багато агросервісних підприємств володіють 

певними видами ресурсів: земельними, трудови-

ми й основними засобами виробництва, правиль-

не й раціональне використання яких забезпечує 

прибуткове виробництво продукції. Зміна кіль-

кості та якості одного з ресурсів тягне за собою 

зміну інших ресурсів.

Ефективність сільськогосподарського вироб-

ництва багато в чому залежить від того, наскіль-

ки повно і правильно використовуються земельні 

ресурси. При правильному використанні земля 

здатна не тільки зберігати свою родючість, а й під-

вищувати її.

Отже, методи економіко-математичного мо-

делювання застосовуються для побудови опера-

тивних та стратегічних планів діяльності сіль-

ськогосподарських підприємств. Це в першу 

чергу пов’язане з тим, що ці методи дозволяють 

вирішити ряд питань, які пов’язані з розробкою 

альтернативних шляхів діяльності підприємства, 

оптимізацією структури діяльності сільськогос-

подарських підприємств, оптимізацією витрат 

виробництва та збуту продукції сільськогосподар-

ських підприємств [3].

Використання методів економіко-матема-

тичного моделювання пов’язане, у першу чергу, 

з розумінням виробничих процесів та обмежень, 

які діють при виробництві та реалізації продукції. 

Вказані обмеження формують структуру економі-

ко-математичної моделі діяльності підприємства 

та є основою для вирішення поставленої задачі. 

Обмеження економіко-математичної моделі за 

своєю суттю є математичною інтерпретацією по-

становки стратегічного менеджменту в сільсько-

господарських підприємствах.

При дослідженні зв’язку між економічними 

явищами і показниками часто доводиться мати 

справи з кореляційною залежністю. Ця залеж-

ність характерна тим, що, крім досліджуваних 

основних факторів, на цей показник впливають 

і побічні фактори, виділити і методологічно ізо-

лювати дію яких не завжди можливо. Такі зв’язки 

вивчають за допомогою кореляційного і регресій-

ного аналізу.
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Ці методи належать до методів математичної 

статистики. Вони застосовуються в тих випадках, 

коли зміну аналізованих показників можна по-

дати як випадковий процес. Статистичні методи, 

будучи основним засобом масових, повторюва-

них явищ, відіграють важливу роль у прогнозу-

ванні поведінки економічних показників. Коли 

зв’язок між аналізованими характеристиками не 

детермінований, а стохастичний, то статистичні 

та ймовірнісні методи — це практично єдиний ре-

зультат дослідження. Найбільше поширення з ма-

тематико-статистичних методів в економічному 

аналізі одержали методи множинного і парного 

кореляційного аналізу.

Дослідження об’єктивно існуючих зв’язків 

між явищами — найважливіша задача теорії ста-

тистики. Соціально-економічні явища являють 

собою результат одночасного впливу великого 

числа факторів. При вивченні цих явищ необхід-

но виявляти головні, основні фактори, абстрагу-

ючись від другорядних.

В основі першого етапу статистичного ви-

вчення зв’язків лежить якісний аналіз явища, 

пов’язаний з аналізом його природи методами еко-

номічної теорії, соціології, конкретної економіки. 

Другий етап — побудова моделі зв’язку. Він базу-

ється на методах статистики: групування, середніх 

величин, таблиць тощо. Третій етап являє собою 

інтерпретацію результатів, він також зв’язаний з 

якісними особливостями досліджуваного явища. 

Статистика розробила множину методів вивчення 

зв’язків, вибір конкретного з них залежить від мети 

дослідження і від поставленої задачі.

Зв’язки між ознаками і явищами класифіку-

ються за рядом ознак. Ознаки, що обумовлюють 

зміни інших, зв’язаних з ними ознак, називають 

факторними, або просто факторами. Ознаки, що 

змінюються під впливом факторних ознак, нази-

вають результативними [4].

Обов’язковою передумовою кореляційного і 

регресійного аналізу є масова основа: на базі оди-

ничних даних виявити ті чи інші закономірності, 

вплив найважливіших факторів (за умови одно-

часного впливу другорядних факторів) не можна. 

Тільки спираючись на досить великий обсяг да-

них, можна простежити за змінами в досліджува-

ному показнику під впливом основного фактора 

і за умови нібито сталості інших факторів, хоча 

в дійсності ці останні, у свою чергу, змінюються, 

що і позначається в тому чи іншому ступені на 

отриманих результатах. У силу цього зв’язок між 

досліджуваними ознаками не може бути повним, 

він завжди частковий, хоча тіснота зв’язку і нео-

днакова.

Кореляційний і регресійний аналіз можуть 

призвести до реальних результатів тільки в тому 

випадку, якщо вони виходять із правильних те-

оретичних передумов. Отже, і тут головну роль 

грає економічна теорія. Тільки попередній аналіз 

якості економічного явища забезпечує вірне ви-

значення ознак, виявлення основних і побічних 

факторів, об’єктивно існуючих кількісних відно-

син.

Корисною мірою ступеня відповідності да-

них, отриманих з регресійної моделі, фактичним 

даним є коефіцієнт множинної кореляції, який 

визначається як коефіцієнт кореляції між у та $y  

і має вигляд:
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Якщо модель неадекватна, то необхідно по-

вернутися до етапу побудови моделі і, можливо, 

від лінійної моделі перейти до нелінійної або 

ввести додаткові фактори.

Якщо модель адекватна, то можна робити 

прогнози, вивчати вплив окремих факторів на 

залежний показник, будувати інтервали довіри, 

аналізувати та інтерпретувати отримані результа-

ти [5].

Вплив окремих факторів на ефективність 

діяльності сільськогосподарських підприємств 

встановимо шляхом побудови кореляційно-ре-

гресійної моделі, яка дозволяє дослідити чутли-

вість результативної ознаки до зміни включених 

до моделі факторів. Розробка багатофакторної 

економетричної моделі дозволяє сільськогоспо-

дарським товаровиробникам визначити у певній 

мірі і резерви підвищення рентабельності сіль-

ськогосподарських підприємств з урахуванням 

впливу кожного фактора, що формує її рівень.

Таким чином, при побудові моделі, яка по-

казує ефективність діяльності сільськогосподар-

ських підприємств, можна застосовувати таки 

показники: величину валової продукції сільсько-

го господарства регіону, продуктивність праці в 

сільськогосподарських підприємствах, наявність 

основних засобів у регіональних агроформуван-

нях, середньорічні основні фонди сільських гос-

подарств, середньорічна чисельність робітників 

сільського господарства, середньорічна площа 

сільськогосподарських угідь тощо.

Загальний вид пропонованої моделі:

 1

0 1
... n

ny a x x αα= ⋅ ⋅ ⋅ ,

де y — показник результативності; 1

1
... n

nx x αα ⋅ ⋅  — 

факторні показники; α
0
 — коефіцієнт, що харак-

теризує вплив неврахованих у моделі факторів, а 

також коливання параметрів моделі за роками вна-

слідок зміни розмірності показників; 1
, .., nα α — 

коефіцієнти, що характеризують роль кожного з 

факторів виробництва у формуванні результату. 

Як відомо, коефіцієнти 1
, .., nα α  є коефіцієнтами 

еластичності, які приблизно показують, на скільки 
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відсот ків збільшиться y при зростанні i-го ресурсу 

на 1 %. Ці коефіцієнти прямо порівняні між собою, 

тобто найбільше абсолютне значення коефіцієнта 

α
i
 означає, що i-й фактор справляє найбільший 

вплив на показник результативності y [6].

Для аналізу показників економічної ефек-

тивності сільськогосподарських підприємств 

були взяті статистичні дані Запорізького регіону 

за 2005–2010 рр., за допомогою яких і побудована 

множинна регресійна модель взаємозв’язку по-

казників, яка може бути використана в управлінні 

їх діяльністю.

Статистичні дані, що є вихідними параметра-

ми цієї моделі, наведено в табл. 1.

Рік

Рівень рентабельності 

сільськогосподарських 

підприємств, %

y

Валова продукція 

сільського господар-

ства, млн. грн.

x
1

Продуктивність праці 

в сільсько господарських 

підприємствах, грн.

x
2

Наявність основних 

засобів у сільсько-

господарських підприєм-

ствах, млн. грн.

x
3

2005 13,5 1291,6 17666 4634

2006 12,8 1643,7 40908,4 3161

2007 13,1 1831,1 47861,7 3335

2008 17,5 1452,8 38972,5 3575

2009 17,4 2159,5 59879,9 4344

2010 22,9 1950,8 56147,5 4695

Як показник економічної ефективності аг-

робізнесу використаємо рівень рентабельності 

сільськогосподарських підприємств. Виконаємо 

дослідження впливу на цей показник таких фак-

торів, як величина валової продукції сільського 

господарства регіону, продуктивність праці в сіль-

ськогосподарських підприємствах області та їх за-

безпеченість основними засобами.

Модель має наступний вид:

 31 2

0 1 2 3
y a x x x αα α= ⋅ ⋅ ⋅ ,

де y — рівень рентабельності сільськогосподар-

ських підприємств, x
1
— величина валової про-

дукції сільського господарства регіону, x
2
 — про-

дуктивність праці в сільськогосподарських 

підприємствах області, x
3
 — забезпеченість осно-

вними засобами.

Результати розрахунку коефіцієнтів цієї мно-

жинної регресійної моделі були виконані у MS 

Exсel. Попередньо ця модель була приведена до 

лінійного виду шляхом логарифмування. Отри-

мана в результаті розрахунку множинна регре-

сійна модель, що характеризує взаємозв’язок між 

рівнем рентабельності сільськогосподарських 

підприємств Запорізького регіону та величиною 

валової продукції, продуктивністю праці в сіль-

ськогосподарських підприємствах Запорізької 

області, наявністю основних засобів у регіональ-

них агроформуваннях, має вигляд:

 
1.86 1.08 1.39

1 2 3
0,00168y x x x−= ⋅ ⋅ ⋅ .

Отже, значення розрахованих коефіцієнтів 

цієї моделі свідчать про те, що збільшення на 1 % 

обсягу валової продукції сільського господарства 

регіону супроводжується зменшенням результую-

чого показника — рівня рентабельності на 1,86 %. 

Збільшення на 1 % продуктивності праці в сіль-

Таблиця 1

Вихідні дані кореляційно-регресійного аналізу

ськогосподарських підприємствах Запорізької 

області супроводжується збільшенням рівня рен-

табельності на 1,08 %. Збільшення на 1 % наявних 

основних засобів у регіональних агроформуван-

нях супроводжується збільшенням рівня рента-

бельності на 1,39 %.

Значення множинного коефіцієнта детермі-

нації R
2
 свідчить про те, що 99,7 % загальної зміни 

результативної ознаки  пояснюється цією регре-

сійною моделлю. Таким чином, можна стверджу-

вати, що в моделі враховано основні фактори, які 

впливають на зміну рентабельності сільськогос-

подарського виробництва у Запорізькій області. 

Показник у 100 % може бути досягнутий лише за 

умови врахування у моделі всіх без винятку фак-

торів, що впливають на результативну ознаку — 

рентабельність сільськогосподарських підпри-

ємств Запорізького регіону. Підвищення точності 

визначення параметрів моделі, яка характеризу-

ється їх стандартним відхиленням, можливе за 

умови збільшення кількості статистичних даних, 

що використовуються при їх розрахунку.

Висновки. Підсумовуючи результати до-

слідження, слід відзначити, що запропонована 

модель може бути використана для оцінювання 

впливу зазначених вище факторів на економіч-

ну ефективність сільськогосподарського вироб-

ництва на рівні регіону. Залежно від величини 

впливу, що характеризується абсолютними ве-

личинами коефіцієнтів моделі, доцільно визна-

чати основні пріоритети регіональної підтримки 

при розробці регіональних програм забезпечення 

ефективності агробізнесу.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЕКОНОМІЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ КРИЗОВИХ РИЗИКІВ 

ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті розглянуто наслідки впливу світової економічної кризи на стан економіки України 

та визначено перспективи інноваційного розвитку країни в умовах підвищених кризових ризиків для світової 

економіки.

Ключові слова: економічна криза, соціально-економічний розвиток, інноваційний розвиток, макроеконо-

мічні показники, світова економіка.

Summary. The consequences of influence of world economic crisis on the state of economy of Ukraine are 

considered and the prospects, of innovative development of the country in conditions of enhanceable crisis risks for 

world economy are determined.

Key words: economic crisis, socio-economic development, innovative development, macroeconomic indexes, 

world economy.

Постановка проблеми. Сучасна світова криза, 

що зародилась у США як криза ринку нерухомос-

ті та похідних фінансових інструментів, доволі 

швидко зачепила практично всі країни Європи. 

Згодом криза дійшла й до найвіддаленіших куточ-

ків, захопивши навіть Австралію. Її наслідки нега-

тивно вплинули на соціально-економічний стан 

практично всіх країн світу, але у різній мірі [1].

Для глобальної економіки криза 2008–2009 

рр. виявилася неочікуваною і досить руйнівною. 

Хоча завдяки злагодженим заходам урядів і міжна-

родних фінансових інститутів вдалося обмежити 

депресивні шоки, проте дотепер світова економі-

ка не вийшла на шлях збалансованого зростання.

Нестійкий стан світової економіки та очіку-

вання погіршення економічної ситуації в країнах 

єврозони не можуть не позначитися на економі-

ці України, яка залишається нереформованою і 

низькоконкурентоспроможною. Задекларований 

реформаційний «прорив», що мав відбутися у 

2011 році, так і залишився нереалізованим. Ни-

нішня ситуація ускладнюється тим, що стосовно 

головних чинників, які призвели до розгортання 

кризи, так і не отримано відповіді на питання, 

яка частина «провини» лежить на неспроможнос-

ті ринку, а яка на «неспроможності держави» та 

міжнародних фінансових інститутів, які не забез-

печили належного регулювання [2]. І сьогодні у 

країнах світу, по суті, відбувається зміна наголосів 

і «парадигми» економічної політики, формують-

ся оновлені актуальні напрямки і завдання еко-

номічної політики. Більшість фахівців вважають, 

що, крім впровадження антикризових заходів, 

необхідно переглянути концепцію та стратегію 

довгострокового соціально-економічного розви-

тку як країн єврозони, так і України.

Інноваційний тип економічного розвитку 

все більше стає тим фундаментом, який визначає 

економічну силу країни, а також їх перспективне 

місце на світовому ринку [3]. Саме інноваційний 

розвиток обумовлює економічні, виробничі, на-

уково-технічні зміни на новій якісній основі, які 

сприяють виготовленню товарів, здатних конку-

рувати з аналогічною продукцією в умовах поши-

рення глобалізаційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блематику регулювання фінансової кризи та фор-

мування інноваційної стратегії розвитку країни 
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