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виявлення та попередження різного роду фінансово-господарських правопору-
шень; проведення службових розслідувань за фактами розголошення конфіден-
ційної інформації, втрати службових документів працівниками фірми і дій 
загрожують економічній безпеці фірми. 

Об’єктивні процеси, в основі яких лежить потреба забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності на всій території України, виявляються у постій-
ному збільшенні кількості підприємців, які беруть участь в їх діяльності. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

В умовах подолання негативних кризових явищ в економічній та соціаль-
ній сферах, коли село перетворилося на зону суцільної бідності та безробіття, 
зростає інтерес до підприємництва як інституційного вектора розвитку 
сільської економіки України. Але впроваджені заходи інституційної підтримки 
сільського бізнесу ще не дають позитивних результатів, і як наслідок, сільське 
підприємництво не реалізовує свій потенціал та не виконує належні функції у 
повному обсязі. З огляду на це, актуальною є потреба у теоретичному обґрунту-
ванні основних напрямів та механізмів інституційного забезпечення розвитку 
підприємницьких структур в сільській місцевості. 

Проблеми підприємницької діяльності розглянуто у багатьох працях 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. У своїх дослідженнях такі відомі 
українські дослідники, як З. Варналій, В. Збарський, М. Малік, Г. Монастир-
ський, В. Юрчишин та інші відвели одне з головних місць саме підприєм-
ництву, особливості функціонування якого досліджували як на початку транс-
формаційних процесів, так і на сучасному етапі розвитку сільської економіки. 

Сільське підприємництво як форма господарської діяльності супроводжу-
ється режимом інституційного сприяння. Інституційна підтримка розвитку під-
приємницької діяльності забезпечує ефективне вирішення основних проблем, 
які пов’язані з інфраструктурним та інвестиційним забезпеченням, законодав-
чою базою, господарською діяльністю та соціальною сферою. Тому якісно 
сформоване та ефективно розвинуте інституційне середовище є стимулюючим 
фактором розвитку сільського підприємництва. Інституційні утворення накла-
дають обмеження на поведінку підприємців і, водночас, стабілізують та приско-
рюють їх економічну діяльність, знижують трансакційні витрати і підвищують 
ефективність виробничої діяльності. 

Інституційне забезпечення, у широкому розумінні, це взаємозв’язок інс-
титуційних утворень та інфраструктурних складових, які регулюють діяльність 
сільських підприємницьких формувань, і призначені сприяти ефективному 
розвитку економіки держави (рис.1). 
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Рис. 1. Напрями та механізми інституційного забезпечення розвитку сільського 

підприємництва (джерело: побудовано на основі [2]) 
 

Інституційне забезпечення окреслює рівень досконалості інституційного 
середовища, його сприятливість чи несприятливість для розвитку підприєм-
ницької діяльності в сільській місцевості. Середовище інституційного розвитку 
сільського підприємництва охоплює сукупність ключових фінансових, полі-
тичних, соціальних і правових правил, організацій, що визначають форму сус-
пільного устрою села і через формальні і неформальні обмеження регулюють 
поведінку суб’єктів підприємництва. Таке середовище характеризується в двох 
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аспектах: організаційно-інституційному (побудова та функціонування різних 
інституцій і організацій), та структурно-інституціональному (три базисні інсти-
тути: владу, власність та працю або підприємницьку діяльність). Відповідно, 
інституційне забезпечення регулює відносини на таких рівнях підприємницької 
діяльності, як підприємництво – влада; підприємництво – наука; підприєм-
ництво – населення. Інтереси сільського підприємництва представлені безпосе-
редньо підприємствами і приватними підприємцями, тоді як інтереси влади, 
науки і громадськості – опосередковано, через різноманітні інституції (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Взаємозв’язок основних елементів інституційного середовища 

сільського підприємництва 
 
Особливе місце в інституційному середовищі підприємницької діяльності 

посідають неформальні інститути. Підприємець є носієм цінностей, які сформу-
валися у певному культурному середовищі під впливом менталітету, зокрема 
культури та релігії і, безперечно, є важливими спонукальними чинниками його 
поведінки. З огляду на це, створення сприятливого середовища для функціону-
вання підприємництва потребує урахування таких неформальних чинників, як 
традиції, досвід та звичаї, які у кінцевому підсумку визначають характер фор-
мальних інститутів. 

Крім державних та фінансових інститутів сприяння розвитку підприєм-
ницької діяльності, дуже важливим для села є становлення інститутів гро-
мадської підтримки підприємницької ініціативи. Фактично, це формування єди-
ної державно-громадської системи інститутів, яка становить єдину політико-со-
ціальну підтримку підприємництва та покликана виконувати консультаційно-
дорадчу функцію на рівні прийняття державних рішень у сфері підприєм-
ництва. 

Таким чином, інституційне забезпечення розвитку сільського підприєм-
ництва продовжує формуватись і удосконалюватися. Саме інституції сприяють 
створенню та функціонуванню приватного сектору і формують конкретне орга-
нізаційно-економічне середовище для стимулювання та швидкої адаптації 
суб’єктів сільського підприємництва до ринкових умов. Успішне розв’язання 
окреслених інституційних проблем дозволить підвищити ефективність ведення 
виробничої діяльності, сприятиме удосконаленню та розвитку сільських 
підприємницьких формувань.  
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СТАНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ  
В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ  

МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

У 2008-2010 роках короткострокове планування стає необхідністю для 
бізнесу, оскільки кризові явища порушують сценарії розвитку підприємств 
молокопереробного сектору, змушують реструктуризувати асортимент на ко-
ристь традиційних продуктів. В умовах нестабільної економіки менеджмент 
надав перевагу оперативним антикризовим рішенням у площині тактичних 
напрямків розвитку підприємств. Поступово тактичне планування звільняє 
місце стратегічному з більш «далеким горизонтом бачення». На думку провід-
них аналітиків та експертів, 2011-2012 стануть роками повернення до довго-
строкових стратегій, що спрямовані на створення фінансово-економічних умов 
для модернізації та інноваційного розвитку підприємств. 

За даними «Bain&Company» стратегічне планування протягом 10 останніх 
років залишається на першому місці в десятці найбільш корисних інструментів 
управління (його використовують 88% компаній у всьому світі). За резуль-
татами опитування газети «Бізнес» симпатії українських керівників в питанні 
найбільш актуальних бізнес-технологій співпали з симпатіями зарубіжних 
колег (цим інструментом користуються 78% вітчизняних компаній).  

Аналіз особливостей становлення стратегічного підходу в управлінні 
діяльністю та розвитком молокопереробних підприємств дозволяє виділити 
декілька періодів. Більшість вітчизняних молокозаводів створювались до  
1990 року в соціалістичний період з ідеологією гарантованого планового над-
ходження сировини при відносній дешевизні енергоресурсів і робочої сили. У 
80-х роках ХХ ст. в молочній галузі домінувала державна ідеологія крупного і 
дуже крупного виробництва з директивним управлінням «зверху» стосовно рі-
шень різного роду: організаційних, технічних, фінансових. Інновації фінансу-
вались зверху та вибірковим принципом. В середині підприємств (в технічній 
частині) поле інновацій віддавалось переважно раціоналізаторським пропози-
ціям. Така політико-економічна система в Радянському Союзі до кінця 80-х ро-




