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ХНУБА 
 

ЕНТРОПІЯ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Окреме промислове підприємство є складовою промислового ком-

плексу на регіональному й всеукраїнському рівні. Система «промислове 

підприємство — регіон — Україна» є більш складною системою, яка теж 

має свою ентропію. На кожному рівні цієї системи є відповідні йому ент-

ропійноутворювальні фактори. З позиції макроекономіки систему ентро-

пії можна розглянути на макрорівні. Головною причиною ентропії або 

невпорядкованості на макрорівні є невпорядкованість або незлагодже-

ність у роботі законодавчої та виконавчої влади з приводу регулювання 

та розвитку промисловості, а також невідповідність наказів і програм ро-

звитку реаліям сьогодення. До інших причин збільшення ентропії на мак-

рорівні можна віднести: неповну й недостовірну інформацію про діяль-

ність підсистем промислового комплексу (фальсифікація фінансової звіт-

ності, неточність статистичних даних та інше); наявність динамічних змін 

на світовому ринку промислової продукції (інновації, ноу-хау, зміни на 

міжнародному ринку виробників промислової продукції, внаслідок яких 

змінюються конкурентні позиції підприємств-виробників); наявність по-

милок у прогнозуванні роботи ринку промислової продукції на міжнаро-

дному рівні; невірна оцінка можливого рівня інфляції, запасів сировини, 

матеріалів, корисних копалин; конфліктність, незлагодженість та неком-

петентність у роботі державного сектору, який регулює промисловість у 

країні. Тобто, для мінімізації невпорядкованості на підприємстві необхід-

но мінімізувати вплив ентропії макросередовища. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 

КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Агропродовольчий комплекс як провідний сектор економіки вико-

нує важливу роль по забезпеченню продовольчої безпеки країни, ство-
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ренню міцного соціально-економічного фундаменту для поліпшення жит-

тєдіяльності українського села та його жителів, виробництву продуктів ха-

рчування та сировини для промисловості. Важлива місія полягає в тому, 

щоб ввести Україну в число найбільш розвинутих в аграрному відношенні 

країн світу. Це зумовлює актуальність дослідження. Проте недостатньо 

висвітленими лишаються проблеми реформування та функціонування аг-

ропродовольчого комплексу в сучасних  умовах загострення продовольчої 

проблеми. Агропродовольчий комплекс (в економічній літературі трапля-

ється також і така назва — агропродовольчий підкомплекс) розглядають 

як сектор економіки, який об’єднує  галузі й види економічної діяльності, 

включені в технологічний ланцюг виробництва і просування на ринок 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Основною ме-

тою реформування є створення високоефективного, конкурентоспромож-

ного на внутрішньому і зовнішньому ринках аграрного сектору економіки 

та міцної економічної основи соціально-економічного розвитку українсь-

кого села. З огляду на це необхідно здійснити організаційну, економічну, 

технічну   й  технологічну  модернізацію  агропродовольчого  комплексу.   

Варто по-іншому будувати міжгалузеві відносини, забезпечуючи  рівноп-

равні умови господарювання, паритетність у відносинах та конкурентосп-

роможність галузей сільського господарства. Потребує завершення земе-

льна реформа, спрямована на розвиток різних форм власності та господа-

рювання на землі, становлення ринкових земельних відносин, включення 

вартості землі в економічний оборот, раціональне, екологобезпечне вико-

ристання й охорону земель. Також слід здійснити реформування організа-

ції аграрного виробництва, підтримку і функціонування некомерційних 

об’єднань власників земельних ділянок з метою спільного її обробітку та 

збуту продукції, розвиток конкурентоспроможності великотоварних інтег-

раційних агропромислових об’єднань, переважно на засадах кооператив-

ного господарювання та кластерних форм регіонального співробітництва. 

Потрібно створення системи мотивації господарюючих суб’єктів до впро-

вадження наукоємних технологій, формування сприятливих умов для за-

безпечення розширеного відтворення розвитку сільського господарства за 

активної участі держави. Розглянуті та інші напрями проведення реформ 

дозволять призупинити негативні процеси у функціонуванні агропродо-

вольчого комплексу. 


