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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Інноваційний шлях розвитку 

вимагає від підприємств взагалі та олійно-жирової промисловості зокрема 

оновлення, яке стає можливим завдяки проведенню модернізації. 

Модернізаційних процесів потребує техніко-технологічний стан підприємств 

олійно-жирової промисловості, необхідність підвищення ефективності їх 

виробництва та конкурентоспроможності. Однак у реальній дійсності такі 

процеси зволікаються, що пов’язано з несприятливим для цього 

середовищем. За цих обставин особливого значення для оновлення 

підприємств набуває забезпечення умов їх модернізації. Зважаючи на 

вищевикладене, надзвичайно актуальним для підприємств олійно-жирової 

галузі, як однієї з провідних в економіці країни, є вдосконалення існуючих на 

підприємствах та створення нових ефективних умов модернізації. 

Питання модернізаційного розвитку економічних систем активно 

розглядаються в сучасних наукових дослідженнях. Цій проблематиці 

присвячено наукові розробки українських учених Б. М. Андрушків, 

М. Д. Балджи, К. О. Бужимської, Н. В. Валінкевич, В. М. Гейця, В. А. Гросул, 

С. М. Ілляшенка, Г. В. Карпінської, Ю. В. Кіндзерського, О. Є. Кузьміна, 

М. Т. Пашути, Й. М. Петровича, М. М. Салун, В. П. Семиноженка, 

Г. М. Тарасюк, Л. І. Федулової та ін. Значний внесок у розробку теоретико-

методологічних питань модернізації внесли зарубіжні економісти: Ф. Агійон, 

Е. С. Балабанова, У. Бек, М. Вебер, С. С. Дьомін, Ш. Ейзенштадт, Р. Інглхарт,  

Ю. С. Ковальчук, М. Д. Кондратьєв, Г. Менш, Т. Парсонс, П. Хоуїт, 

Й. Шумпетер та ін. 

У працях зазначених авторів здебільшого досліджується сутність та 

місце модернізації в системі інноваційного розвитку економіки, причини 

модернізаційних перетворень економіки, проблеми модернізації управління 

підприємствами. При цьому питання техніко-технологічної, організаційної 
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модернізації підприємств розроблені поки що недостатньо. Не здійснені 

уточнення в понятійно-термінологічному апараті теорії модернізації, 

внаслідок чого існують різночитання щодо поняття модернізації 

підприємства як сучасної економічної категорії, не вирішені існуючі 

методичні проблеми забезпечення модернізаційного розвитку підприємств. 

Актуальність окреслених питань, їх недостатня розробленість на 

теоретичному рівні, невирішеність аспектів методичного характеру щодо 

забезпечення економічно ефективного модернізаційного розвитку 

підприємств зумовили вибір теми, визначили мету, завдання, об’єкт, предмет 

і логіку дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Одеського національного економічного університету за темою «Управління 

функціонуванням та розвитком регіональних соціо-економічних систем» (ДР 

№ 0113U000652), у межах якої запропоновано пріоритетні напрямки 

стратегічного розвитку Одеського регіону, та плану науково-дослідних робіт 

Національної металургійної академії України за темою «Методологія 

управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм 

власності» (ДР № 0107U001146), у межах якої сформульовано принципи 

стратегічного планування модернізації підприємств, обґрунтовано чинники, 

що обумовлюють вибір виду стратегії модернізації підприємства; 

обґрунтовано методичний підхід щодо оцінки потенціалу модернізації 

підприємства.  

Положення дисертації знайшли своє відображення у прикладних 

науково-дослідних роботах: «Розробка стратегії ефективного використання 

потенціалу підприємства переробної галузі» (ДР № 0113U008155), у межах 

якої запропоновано оцінку потенціалу підприємства переробної галузі; 

«Оцінка конкурентоспроможності підприємства переробної промисловості і 

розробка рекомендацій щодо її підвищення» (ДР № 0113U008156), у рамках 

якої обґрунтовано концептуальний підхід до модернізації як фактора 
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підвищення конкурентоспроможності підприємства; запропоновано та 

впроваджено методику оцінки спроможності підприємства до модернізації.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розвиток теоретичних і методичних положень та практичних розробок щодо 

забезпечення ефективних умов модернізації підприємств олійно-жирової 

промисловості, спрямованих на впровадження техніко-технологічних, 

організаційних та управлінських змін, які сприятимуть підвищенню 

ефективності виробництва та їх конкурентоспроможності. 

Для досягнення мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

– вивчити концептуальні положення теорії модернізації, уточнити 

сутність категорії «модернізація підприємства» та пов'язаний із предметом 

дослідження понятійний апарат; 

– обґрунтувати взаємообумовленість розвитку економіки й 

модернізації підприємств та вплив циклічності модернізації підприємств 

олійно-жирової промисловості на результати їх діяльності; 

– з’ясувати умови модернізації підприємств, що сформовані у 

внутрішньому середовищі підприємств олійно-жирової промисловості, 

здійснити їх систематизацію та визначити такі, що є недостатньо 

ефективними; 

– запропонувати методичний підхід до оцінки потенціалу модернізації 

підприємств олійно-жирової промисловості; 

– дослідити  процес фінансового забезпечення модернізації 

підприємств олійно-жирової промисловості та обґрунтувати впровадження 

принципу балансу конкуренції та консолідації бізнесу; 

– поглибити процес стратегічного планування модернізації на 

підприємстві; 

– діагностувати сучасний стан підприємств олійно-жирової 

промисловості та окреслити проблеми їх модернізації; 

– здійснити оцінку потенціалу модернізації підприємств олійно-

жирової промисловості, визначити пріоритетні напрямки стратегії 
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модернізації підприємств, що за допомогою кластерного аналізу будуть 

визначені найбільш характерними у сформованих кластерах, та обґрунтувати 

проект техніко-технологічної модернізації олійнодобувного підприємства. 

Об’єктом дослідження є процес модернізації підприємств олійно-

жирової промисловості. 

Предметом дослідження виступають економічні та організаційні 

умови модернізаційних перетворень на підприємствах олійно-жирової 

промисловості та їх методичний супровід. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи та 

реалізації поставлених завдань використано загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження: аналізу й синтезу, систематизації, теоретичного 

узагальнення – для дослідження економічної сутності модернізації, існуючих 

концепцій економічних циклів і технологічних укладів, систематизації умов 

модернізації підприємств; моделювання – для створення моделі циклічності 

модернізації та визначення її впливу на національне відтворення і розвиток 

підприємств; методи статистичного спостереження – для проведення 

аналізу розвитку підприємств, економічної ефективності їх діяльності та 

стану модернізаційних процесів; графічний метод – для наочного 

відображення статистичного матеріалу і схематичного подання теоретичних і 

практичних положень дисертаційної роботи; метод експертної оцінки – для 

визначення складових потенціалу модернізації підприємств олійно-жирової 

промисловості, їх вагомості та впливу на модернізаційну активність 

підприємств, для обґрунтування критеріальних значень часткових показників 

потенціалу модернізації підприємств; матрично-структурний аналіз – для 

позиціювання впливу потенціалу модернізації підприємства на вибір типу 

стратегії модернізації; кластерний та кореляційно-регресійний аналіз – для 

визначення груп підприємств, модернізаційний розвиток яких має специфічні 

особливості і характеризується циклами різної довжини, для виявлення 

впливу модернізації на прибуток олійнодобувних підприємств. 
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Інформаційною базою дослідження були наукові праці та прикладні 

розробки вітчизняних та зарубіжних учених з питань модернізації, 

законодавчі акти Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів 

України, галузеві стандарти. Емпіричну базу дослідження становили офіційні 

матеріали Державної служби статистики України, Українського науково-

дослідного інституту олій та жирів Української академії аграрних наук, 

показники статистичної та фінансової звітності підприємств олійно-жирової 

галузі, результати анкетування, власні спостереження та аналітичні 

розрахунки, періодичні видання, дані мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вдосконаленні 

концептуального підходу до розуміння сутності модернізації підприємств, 

економічних та організаційних умов модернізації підприємств олійно-

жирової промисловості, розробці методичних підходів до її ефективного 

забезпечення. Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційної 

роботи є такі: 

удосконалено: 

- сутність поняття «модернізація підприємства», яке, на відміну від 

загальноприйнятого, визначає її як процес комплексного перетворення 

діючої моделі виробництва шляхом удосконалення технічної, технологічної 

та організаційної основи підприємства і стає підставою для появи нових 

понять, що розкривають сенс сучасних модернізаційних змін на 

підприємстві: технічної, техніко-технологічної організаційної та 

управлінської модернізації, які складають сукупність видів модернізації 

підприємства; 

- методичний підхід до оцінки потенціалу модернізації підприємства, 

який базується на засадах його визначення як обумовленої сукупністю 

пов’язаних між собою ресурсів підприємства динамічної  поліструктурної 

системи і який, на відміну від запропонованих раніше, передбачає 

використання розробленої на підставі експертного опитування системи 
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часткових показників потенціалу модернізації, їх критеріальних значень та 

дозволяє визначити спроможність підприємств до модернізації; 

- процес організації фінансового забезпечення модернізації 

підприємств, що в сучасній дійсності дефіциту інвестиційних ресурсів 

розширює можливості модернізації за рахунок упровадження технології 

краудфандингу і створення колективного фонду фінансування 

модернізаційного розвитку, що, перш за все, є доречним для середніх та 

малих підприємств олійно-жирової промисловості; 

набуло подальшого розвитку: 

- процес стратегічного планування модернізації підприємств, який, на 

відміну від запропонованого іншими дослідниками та застосованого на 

практиці, передбачає використання при виборі виду стратегії модернізації 

графічного методу зонування, що базується на оцінці потенціалу 

модернізації, і для оцінки розробленої стратегії модернізації –  використання 

системи індикаторів, що включає показники результатів стратегії, показники 

економічної ефективності використання виробничих ресурсів підприємства 

та економічної ефективності інвестиційної пропозиції; 

- підхід до діагностики техніко-технологічного рівня виробництва, 

який, на відміну від загальноприйнятого аналізу руху основних засобів 

підприємства, дозволяє на підставі запропонованих критеріїв визначити стан 

основних засобів, процес та зміст їх оновлення, а також стан технологій 

виробництва й обґрунтувати у стратегічному горизонті необхідність техніко-

технологічної модернізації підприємства; 

- методичний підхід до оцінки циклічності модернізації підприємств, 

що, на відміну від застосованого раніше, здійснюється на підставі 

кластерного аналізу, передбачає проведення гармонійного та спектрального 

аналізів модернізаційних процесів і дозволяє визначити довжину циклу 

модернізації на підприємстві та його фазу; 

- систематизація умов модернізаційного розвитку підприємств, яка 

передбачає їх розподіл на такі, що формуються в середовищі підприємства й 
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пов’язані з його функціональними сферами, та такі, що формуються 

державними інституціями і ринковим середовищем за його межами. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

підвищенні здатності підприємства до економічного зростання в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища за рахунок упровадження 

організаційно-економічних умов модернізаційних перетворень підприємств 

та їх стратегічному плануванні, яке ґрунтується на запропонованій оцінці 

потенціалу модернізації підприємства. 

Наукові результати дослідження знайшли практичне застосування в 

діяльності окремих підприємств та установ, що підтверджується 

відповідними актами й довідками. Прикладне значення розробок 

підтверджується їх впровадженням у діяльність підприємств олійно-жирової 

галузі: ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (довідка № 96 від 

17.08.2015 р.), ПрАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» (довідка 

№ 72 від 21.09.2015 р.) та ПП «Бессарабія-В» (довідка № 11 від 

12.01.2016 р.). 

Висновки та пропозиції дисертаційної роботи використовуються в 

діяльності Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради 

(акт № 3282/01-41 від 31.12.2015 р.).  

Загальні науково-методичні положення та результати дослідження 

використовуються в навчальному процесі Одеського національного 

економічного університету при викладанні дисциплін «Державне 

регулювання економіки», «Економіка та організація інноваційно-

інвестиційного бізнесу», «Обґрунтування господарських рішень та оцінка 

бізнесу» (довідка від 02.02.2016 р. № 01-17/150).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій викладено авторський підхід до забезпечення умов 

модернізації підприємств олійно-жирової промисловості. Розглянуті підходи, 

ідеї, отримані результати, які визначають наукову новизну, належать 

авторові. Основні пропозиції дисертаційної роботи знайшли відображення у 



11 
 
монографіях, наукових працях, тезах, які вказані у списку опублікованих 

праць. Із наукових праць, які опубліковані у співавторстві, використано лише 

положення та ідеї, які належать здобувачеві. Матеріали інших авторів, що 

використовувались у роботі, мають необхідні посилання в тексті та 

застосовувалися з метою підкріплення важливості наукової тематики та 

розвитку ідей здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи доповідалися автором та обговорювалися на науково-

практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Процеси сучасної глобалізації і Україна» (м. Одеса, 27 березня 2013 р.); 

V Ювілейній міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія 

інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (м. Алушта, 26-30 

травня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

економіки та управління національним господарством» (м. Ялта, 01-

03 жовтня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференцій 

«Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах 

глобалізації» (м. Київ, 20-22 листопада 2013 р.); V Всеукраїнській науковій 

конференцій «Актуальні питання сучасної економіки» (м. Умань, 24 грудня 

2013 р.); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль науки у 

підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» (м. Тернопіль, 

15-16 травня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка 

та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи» (м. 

Одеса, 29-30 травня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Менеджмент розвитку соціально-економічних систем в новій економіці» 

(м. Полтава, 14-15 травня 2015 р.); VIІI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми сучасної економіки» (м. Запоріжжя, 11-12 вересня 

2015 р.); XII Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-

економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів 

інтеграції України до ЄС» (м. Хмельницький-Львів, 25-26 вересня 2015 р.); 
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ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, управління, 

фінанси: теорія і практика» (м. Вінниця, 09-10 жовтня 2015 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових 

праць загальним обсягом 6,40 друк. арк., особисто автору належить 

5,83 друк. арк. З них: розділи у 2 колективних монографіях, 7 статей у 

наукових фахових виданнях України, 2  статті у наукових закордонних 

виданнях, які зареєстровані в міжнародних наукометричних базах; 9 

публікацій у матеріалах конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи – 253 сторінки. Список використаних джерел, що 

складається із 234 найменувань, розміщено на 26 сторінках. Дисертація 

містить 34 таблиці, 40 рисунків та 20 додатків, що розміщені на 38 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-прикладне завдання 

з обґрунтування теоретико-методичних положень та практичних розробок 

щодо забезпечення ефективних умов  модернізації підприємств олійно-

жирової промисловості, яке спрямоване на підвищення її економічної 

ефективності і, відповідно, ефективності виробництва та 

конкурентоспроможності підприємств. Отримані результати дають підстави 

зробити такі висновки: 

1. Дослідження концептуальних положень теорії модернізації, 

понятійно-термінологічного апарату дозволило вдосконалити сутність 

модернізації підприємства  і розглядати її як процес комплексного 

перетворення діючої моделі виробництва шляхом технічного та 

технологічного її вдосконалення з одночасним удосконаленням 

організаційно-управлінської системи підприємства та обґрунтувати похідні 

від неї визначення технічної, техніко-технологічної, організаційної та 

управлінської модернізації. Техніко-технологічна модернізація визначена як 

перетворення виробничої системи підприємства, що охоплює технологічний 

процес виробництва і його технічний комплекс з метою підвищення якісних 

характеристик продукції, зниження витрат і яке забезпечує перехід 

підприємства на більш високий технологічний уклад.  

Удосконалено класифікацію видів модернізації на підприємстві, які 

обумовлені її предметом. Відповідно видами модернізації запропоновано 

вважати технічну, техніко-технологічну, організаційну, управлінську та 

комплексну. 

2. У процесі дослідження встановлено вплив модернізації підприємств 

на результати їх діяльності та на динаміку національного відтворення. 

Моделювання циклічності модернізації на підприємствах олійно-жирової 

промисловості підтвердило її наявність і відмінності циклів у підприємств 
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різних кластерних груп та дозволило визначити, що процеси модернізації на 

досліджених підприємствах знаходяться у фазі кризи. 

3. Доведено, що умовами модернізації слід вважати середовище, у 

якому виникає і здійснюється модернізаційний процес. Дослідження умов 

модернізації олійнодобувних підприємств показало, що проблемними серед 

них є її фінансове забезпечення, недостатній потенціал модернізації та 

неспроможність його оцінювання, недостатня для модернізації економічна 

ефективність виробництва, неефективна організація виробництва, особливо 

на середніх і малих підприємствах. На підприємствах не володіють 

методикою стратегічного планування модернізації, лише на окремих із них 

епізодично здійснюється її планування. Для активізації модернізаційних 

процесів та підвищення ефективності модернізації доведено необхідність 

удосконалення існуючих умов. 

Систематизація умов модернізації підприємств довела доцільність їх 

розподілу на такі, що формуються в межах підприємства й охоплюють його 

основні функціональні сфери (економічні, організаційні) та такі, що 

формуються державними інституціями, ринковим середовищем за межами 

підприємства (інституціональні, організаційно-технічні). Особливу групу 

складають методичні умови, які формуються за межами підприємств, а 

використовуються в їхньому середовищі для забезпечення ефективної 

модернізації. 

4. Потенціал модернізації підприємства розглянутий у роботі як 

сукупність пов'язаних між собою ресурсів, максимально ефективне 

використання яких може забезпечити всебічне перетворення підприємства. 

Обґрунтовано, що він є поліструктурною системою, яка має певні складові, 

що  їх склад обумовлений галузевими особливостями. У результаті 

проведеного експертного опитування визначено складові потенціалу 

модернізації підприємств олійно-жирової промисловості, до яких експерти 

віднесли фінансову, техніко-технологічну, кадрову та організаційно-
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управлінську. За їх оцінкою найбільш вагомим у потенціал модернізації 

підприємства є внесок фінансової складової. 

Доведено, що рівень потенціалу модернізації підприємств дозволяє 

розрахувати обґрунтована система часткових показників потенціалу 

модернізації в розрізі його складових та їх критеріальні значення, які 

розроблені для підприємств олійно-жирової промисловості. Запропонований 

у роботі методичний підхід до оцінювання потенціалу модернізації 

підприємств заснований на використанні методу інтегральної оцінки та 

функції бажаності Харрінгтона. Він також надає змогу розрахувати рівень 

модернізаційної активності підприємств і визначати їх спроможність до 

модернізаційних змін. 

5. Дослідження організації фінансового забезпечення модернізації 

підприємств олійно-жирової промисловості показало наявність у цьому 

процесі гальм модернізаційного розвитку. Для їх часткового усунення 

доведено доцільність впровадження в процес організації фінансового 

забезпечення модернізації принципу балансу конкуренції та консолідації 

бізнесу й технології краудфандингу, що передбачає створення об’єднання 

підприємств та в його межах формування колективного Фонду 

модернізаційного розвитку і Центру модернізаційного розвитку підприємств, 

головними функціями якого є акумуляція спільних фінансових ресурсів 

модернізаційного розвитку та визначення черговості надання коштів для 

модернізації підприємств-членів об’єднання. Запропонована логічна схема 

визначення черговості надання підприємствам коштів з фонду 

модернізаційного розвитку спрямована на здійснення модернізаційних 

перетворень на підприємствах різних розмірів та організаційно-правових 

форм господарювання. 

6. Проведене дослідження показало відсутність загальноприйнятого 

методичного підходу до стратегічного планування модернізації підприємств, 

що впливає на його якість та ефективність і викликає скептицизм до 

стратегій модернізації і, таким чином, потребує його вдосконалення. 
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Доведено, що визначення пріоритетних напрямків стратегічного розвитку 

підприємств на модернізаційних засадах базується на економічній 

діагностиці систем підприємства і перш за все, техніко-технологічного стану. 

Обґрунтовані в роботі напрямки та критерії такої діагностики дають 

можливість визначення стану основних засобів, змісту і терміновості їх 

оновлення та пов’язаних із ними технологій.  

Для вибору типу стратегії  модернізації в процесі стратегічного 

планування обґрунтовано використання графічного методу зонування, який 

дозволяє визначити доцільність впровадження на підприємстві відповідного 

типу стратегії модернізації або її завчасність. 

7. Дослідження діяльності підприємств олійно-жирової промисловості 

засвідчило невисоку завантаженість їх виробничих потужностей. Однією з 

причин цього є недостатньо високий техніко-технологічний рівень 

виробництва. У 2014 р. 31,6 % підприємств мали значний і дуже значний 

знос основних засобів. 28,9 % серед них мали рівень зносу, що потребує їх 

оновлення в найближчій перспективі. При цьому модернізації на більшості з 

них не відбувається. Застосування застарілої техніки та технологій, що 

обумовлюють невисокий рівень виходу олії та значні витрати на 

виробництво олійної продукції, є причиною недостатньо ефективної або 

взагалі неефективної їх діяльності. Зазначений стан основних засобів 

потребує активізації модернізаційних процесів на підприємствах та 

відтворення відповідних умов їх забезпечення. 

8. Оцінювання спроможності підприємств олійно-жирової 

промисловості до модернізаційних перетворень довело, що потенціал 

модернізації більшості з них є недостатнім. Між тим олійно-екстракційний 

завод «П» виявився одним із небагатьох, потенціал модернізації якого 

визначено як достатній для впровадження стратегії техніко-технологічної 

модернізації, яка потребує незначних фінансових витрат. Виявлені на 

підставі проведеного SWOT-аналізу та діагностики техніко-технологічного 

стану ОЕЗ «П» пріоритетні напрямки стратегії його техніко-технологічної 
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модернізації засвідчили, що головний із них полягає в модернізації 

підготовчого процесу виробництва. Для його реалізації обґрунтовано 

впровадження проекту інноваційної технології післязбиральної обробки 

соняшникового насіння, який забезпечить зменшення втрат та витрат насіння 

і дозволить щорічно знижувати собівартість виробництва тонни 

соняшникової олії на підприємстві більш ніж на 3% та отримувати зростання 

прибутку від операційної діяльності. Проведені розрахунки економічної 

ефективності проекту модернізації технології післязбиральної обробки 

соняшникового насіння на олійно-екстракційному заводі «П» довели його 

доцільність. 
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