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Юшкевич О. О. Модернізація державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств зони радіаційного 
забруднення: стратегічний підхід

У статті визначено умови досягнення цілей модернізації державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств, що обумовле-
ні розвитком механізму державно-приватного та міжсекторального партнерства. У результаті дослідження оцінено рівень виконання галу-
зевої програми як однієї з форм реалізації державно-приватного партнерства. Запропоновано економіко-екологічні принципи та інструменти 
державно-приватного і міжсекторального партнерства, що визначатимуть стратегічні перспективи модернізаційних змін державного регу-
лювання розвитку сільськогосподарських підприємств. Окреслено цільові пріоритети міжсекторального партнерства в розвитку сільськогос-
подарських підприємств.
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В статье определены условия достижения целей модернизации госу-
дарственного регулирования развития сельскохозяйственных предпри-
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The article determines the conditions for achieving the goals of moderniza-
tion of the State regulation of development of agricultural enterprises, due 
to development of both the public-private mechanism and the multi-sectoral 
partnerships. As result of the study, the level of implementation of the sec-
toral program has been evaluated as a form of implementation of the public-
private partnership. Economic-environmental principles and tools for both 
the public-private and the inter-sectoral partnerships have been proposed, 
which will determine strategic prospects of the modernization changes for 
the State regulation of development of agricultural enterprises. The target 
priorities for the inter-sectoral partnership in the development of agricultural 
enterprises have been determined.
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Модернізація аграрного сектора – це процес 
його техніко-технологічного і ресурсного 
оновлення, досягнення високого рівня конку-

рентоспроможності та стійких темпів розвитку на осно-
ві впровадження агроновацій з дотриманням принципів 
екологічної прийнятності та соціальної спрямованості 
результатів сільськогосподарської діяльності [9, с. 65].
Тому очевидним є впровадження стратегічного під-
ходу до модернізації виробництва шляхом так званого 
подвійного виграшу, пов’язаного як із забезпеченням 
економічної ефективності, так і скороченням шкідли-
вих викидів, радіонуклідного забруднення, ощадного 
використання природних ресурсів, маловідходного 
виробництва. Цілком погоджуємося з позицією докто-
ра економічних наук Н. В. Валінкевич, яка вважає, що 
без цілеспрямованого регулювання та концентрованої 
підтримки держави модернізація підприємств не буде 

інтенсивною, системною, а стане приреченою до зни-
ження темпів оновлення капіталу підприємств та його 
ресурсів [1, с. 64]. 

Економіко-екологічний механізм модернізації дер - 
жавного регулювання розвитку сільськогосподарських 
підприємств зони радіаційного забруднення повинен 
бути адаптований до глобальних тенденцій аграрного 
розвитку, в якому стратегічним напрямом визнано роз-
виток аграрного виробництва на якісно новому рівні 
продуктивних сил і виробничих відносин, з урахуванням 
специфіки Чорнобильської зони. Втілення цих заходів у 
життя вимагає нової якості державного і корпоративно-
го управління, використання нових форм взаємодії дер-
жави, бізнесу та сільськогосподарських підприємств.
Перспективними формами, що отримали розвиток в 
останнє десятиліття, є державно-приватне та міжсекто-
ральне партнерство.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
Сі

л
ьС

ьк
о

го
 г

о
СП

о
д

ар
Ст

Ва
 і 

аП
к

127БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016
www.business-inform.net

Мета статті – визначити та обґрунтувати стра-
тегічні перспективи модернізаційних змін державного 
регулювання розвитку сільськогосподарських підпри-
ємствна основі економіко-екологічних принципів та 
інструментів державно-приватного і міжсекторального 
партнерства.

За результатами проведеного нами дослідження 
встановлено, що для досягнення цілей модернізації дер-
жавного регулювання розвитку сільськогосподарських 
підприємств необхідні певні умови, що значною мірою 
обумовлені розвитком механізму державно-приватного 
та міжсекторального партнерства: підвищення інвести-
ційної привабливості та інвестиційного потенціалу окре-
мих сільськогосподарських виробників; маркетингові 
дослідження конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарського виробництва і продукції; системна робота по 
формуванню і розвитку ефективного власника; вдоско-
налення технології виробництва сільськогосподарської 
продукції, що вимагає змін у структурі матеріально-
технічної бази агропромислового комплексу, модерні-
зації галузей зберігання, переробки, транспортування 
та реалізації кінцевої продукції; поліпшення соціальних 
умов та якості життя селян. Надійна державна підтрим-
ка агропромислового виробництва повинна створити 
передумови для розвитку кожного окремого сільсько-
господарського підприємства.

Слід зауважити, що непрозорість механізмів дер-
жавної підтримки сільського господарства в 
Україні, що включає цінове регулювання, вироб-

ничі дотації, субсидії на придбання ресурсів, податкові 
субсидії, кредитну підтримку, фінансування загальних 
послуг і програм сільського розвитку, створює префе-
ренції для нерівномірного доступу сільгоспвиробників 
до розподілу бюджетних коштів. Переважна більшість 
механізмів державної підтримки не узгоджується із су-
часними принципами ринкової організації економіки 
і потребує модернізації. В Україні практично відсут-
ня державна підтримка сільського господарства через 
субсидії чи мінімальні ціни на сільськогосподарську 
продукцію. Обсяг субсидій у валовій доданій вартості 
сільського господарства в Європейському Союзі скла-
дає 21 %, США – 12 % тоді, як в Україні він забезпечений 
менш як на 1 %. У 2013 р. пряма державна підтримка аг-
ропромислового комплексу становила близько 0,2 % ви-
трат бюджету [8, с. 9].

На нашу думку, обов’язковою умовою модерніза-
ції державного регулювання розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств є врахування системи заходів 
економічного та екологічного характеру й передбачення 
розподілу всієї сукупності заходів на дві частини: заходи 
загальнодержавного характеру та заходи, що стосують-
ся практичної діяльності сільськогосподарських під-
приємств (усієї сукупності або частини організацій).

До загальнодержавних заходів необхідно відне-
сти: інвестиції в розширене відтворення родючості 
ґрунтів; інвестиції в нову меліорацію та гідротехнічні 
споруди; підтримка системи насінництва та племінної 
справи в тваринництві; витрати на боротьбу зі шкідни-
ками та хворобами сільськогосподарських рослин і тва-

рин; аграрна освіта і наука; інформаційне забезпечення 
та консультаційні послуги; страхування сільськогоспо-
дарського виробництва; державна участь щодо креди-
тування сільськогосподарського виробництва має сто-
суватися тільки частини процентної ставки, що стано-
вить пільгову частку; ціноутворення (дотування певних 
видів сільськогосподарської продукції, що вироблена за 
державним замовленням для соціальних цілей, або за 
спеціальним призначенням); виведення з обігу неефек-
тивних ресурсів, відновлення природних комплексів та 
охорона навколишнього середовища; інші заходи, до 
яких держава може віднести різні механізми, що моти-
вують виробництво або компенсують вимушені втрати 
підприємств за несприятливої кон’юнктури.

Таким чином, першу групу загальнодержавних за-
ходів закономірно взяти на обслуговування і за-
безпечення за рахунок бюджетних коштів та ви-

вести зі статистики як напрям централізованої держав-
ної підтримки, оскільки сільськогосподарські підприєм-
ства не отримують ці кошти у своє розпорядження.

Що стосується другої частини заходів державної 
підтримки, то їх структура та розміри повинні складати 
статті централізованих витрат, що спрямовуються пря-
мо на підтримку, зокрема конкретних підприємств, пев-
них видів виробництва в контексті галузевих програм 
розвитку, або за рішенням органів управління вищого 
рівня. Це можуть бути разові або системні дотації на 
виробництво, пільгові поставки матеріально-технічних 
ресурсів, в тому числі за лізинговими угодами, надбав-
ки до цін реалізації, субсидії на поповнення основних та 
обігових коштів, субвенції на підтримку господарської 
діяльності, цільові інвестиції в будівництво виробничих 
об’єктів, погашення банківських кредитів за конкретни-
ми об’єктами понад встановлених нормативів, безпово-
ротне спрямування коштів на матеріальне заохочення 
працівників та інше. Такі заходи державної підтримки 
закономірно визнати, як прямі й доцільно віднести (за 
статистикою) до централізованих коштів на розвиток 
сільськогосподарських підприємств.

Наразі як держава, так і окремо взяте сільськогос-
подарське підприємство не здатні поодинці подолати 
екологічні проблеми, що посилюються в процесі гло-
бального економічного розвитку, забезпечити належ-
ний рівень добробуту сільської територій, економічну, 
екологічну та соціальну стабільність. Основним факто-
ром, що визначає розвиток державно-приватного парт-
нерства, вважається наявність інституційного середо-
вища в цій сфері. Ефективна робота органів влади, сіль-
ськогосподарських підприємств та різних громадських 
інститутів, які відповідальні за розвиток державно-при-
ватного партнерства, – це та база, що дозволяє залучати 
приватні інвестиції та регулювати взаємовідносини вла-
ди і бізнесу при реалізації спільних проектів. Зробимо 
спробу визначити цілі, інтереси та очікувані результати 
кожного з них від відповідального партнерства. Якщо 
говорити про загальний зміст взаємовпливу держави, 
сільськогосподарських підприємств і суспільства, то 
йо го можна описати таким чином: держава регулює і 
стимулює аграрну економіку; сільськогосподарські під-
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приємства формують можливості та визначають роз-
виток продовольства на глобальному та національному 
рівнях; суспільство спрямовує і коригує дії держави, 
формує принципи дій держави, визначаючи цінності, 
цілі та певні обмеження для бізнесу.

Державно-приватне партнерство – це співробіт-
ництво між державою України, територіальними грома-
дами в особі відповідних державних органів та органів 
місцевого самоврядування (державними партнерами) й 
юридичними особами, крім державних і комунальних 
підприємств, або фізичними особами-підприємцями 
(приватними партнерами), що здійснюється на осно-
ві договору в порядку, встановленому Законом Украї-
ни «Про державно-приватне партнерство» та іншими 
нормативно-правовими актами [3].

У сільському господарстві державно-приватні 
партнерства можуть сприяти розвитку органіч-
ного виробництва. Це вимагає впровадження 

стандартів в екологічній та соціальній сферах, у галузі 
виробництва і переробки, які в перспективі здатні на-
повнити новим змістом державні, а можливо й між-
народні стандарти. Кабінет Міністрів України 13 січня 
2016 р. прийняв рішення про підписання угоди з Євро-
пейським Союзом в рамках стратегії «Європа 2020» про 
участь України в провідній програмі «Конкурентоспро-
можність підприємств малого та середнього бізнесу 
(COSME) (2014–2020)» з бюджетом 2,3 млрд євро, що 
сприятиме розвитку українського підприємницького 
середовища, консультативних та аналітичних послуг, 
пов’язаних з експортно-імпортною діяльністю підпри-
ємств, розширенням торговельно-економічних зв’язків, 
приведенню українського законодавства у сфері малого 
та середнього підприємництва до європейських стан-
дартів [7]. Європейський банк реконструкції та розвит-
ку у 2016 р. планує вдвічі збільшити кількість проектів і 
відповідне фінансування грантової підтримки малого та 
середнього бізнесу в Україні – до двохсот проектів за-
гальною вартістю 3 млн євро (грантові кошти надаються 
урядами США і Швеції) [2].

На основі партнерських відносин між державою 
та сільськогосподарськими підприємствами впрова-
дження механізму зелених державних закупівель сіль-
ськогосподарської продукції дозволить державі ефек-
тивніше задовольнити потреби населення і заклади 
соціальної сфери в якісних продуктах харчування та 
залучити до участі в торгах місцевих товаровиробників 
незалежно від спеціалізації та форм власності, обсягів 
виробництва, виключаючи при цьому посередників, що 
є причиною зниження їх доходів.

У тваринництві однією з форм реалізації державно-
приватного партнерства можна назвати «Галузеву Про-
граму розвитку молочного скотарства України до 2015 
року», метою якої є розвиток молочного скотарства, 
збільшення виробництва молока до обсягів, що забезпе-
чують продовольчу безпеку країни, споживання молока 
і молочних продуктів на рівні фізіологічної норми та на-
рощування експортних можливостей галузі [4]. Резуль-
тати, що очікувалися отримати від виконання програми, 
передбачали доведення обсягів виробництва молока у 

2014 р. до 16 млн тонн, а у 2015 р. – до 20 млн тонн. На 
кінець 2015 р. поголів’я корів мала становити близько 
4,4 млн голів за продуктивності 4300–4500 кг молока на 
корову. Якщо порівняти рівень досягнення цих показ-
ників з фактичним станом, то слід зазначити, що в усіх 
категоріях господарств України у 2014 р. було виробле-
но 11,1 млн тонн молока, що на 4,9 млн тонн менше від 
зазначених у програмі, а у 2015 р. відповідно – 10,6 млн 
тонн, що на 9,4 млн тонн менше порівняно із заплано-
ваним обсягом.Чисельність корів у 2014 р зменшилася 
порівняно з передбаченою в програмі на 1657 тис. голів 
і склала 2443 тис. голів, у 2015 р. – на 2137,3 тис. голів, 
або на 51,4 %. Якщо урахувати поголів’я Автономної Рес-
публіки Крим, Донецької та Луганської областей (368 
тис. голів), недовиконання прогнозного значення порів-
няно з фактичним складає 2505,3 тис. голів. Позитивом 
є зростання середнього річного удою молока від однієї 
корови у 2015 р. – 4644 кг, це на 144 кг більше порівняно 
з тими, що передбачалися [6]. 

Слід зауважити, що довгострокові очікування 
щодо галузевого розвитку молочного скотар-
ства України до 2015 р. не виправдали себе. Це є 

свідченням низького рівня державно-приватного парт-
нерства, що спричинило не тільки зниження доходів 
сільгоспвиробників, селян, але й погіршення соціальних 
умов села. За період дії програми не тільки не досягну-
то прогнозних показників – вони стали нижчими від 
фактичних. Поголів’я корів скоротилося на 824,3 тис. 
голів порівняно з фактичними показниками 2006 р. (без 
урахування статистичних даних Автономної Республіки 
Крим, Донецької та Луганської областей), який служив 
базою для розробки прогнозу.

Вважаємо, що державно-приватне партнерство 
може бути ефективним лише за умови дотримання та-
ких методологічних принципів:
 економічної відповідальності та рівноправно-

сті. Усі учасники державно-приватного партнер-
ства повинні мати рівні права у визначенні варі-
антів досягнення цілей соціально-еко но мічного 
розвитку з урахуванням екологічного імпера-
тиву. Кожен з учасників повинен нести повну 
соціальну та екологічну відповідальність перед 
суспільством за прийняті на себе зобов’язання;

 селективності – партнерство влади і сільсько-
господарських підприємств повинно сприяти 
концентрації ресурсів та їх джерел за пріоритет-
ними напрямами розвитку аграрного бізнесу. 
Найважливішим критерієм при цьому буде мак-
симально можлива синергія соціальних, еконо-
мічних, екологічних, та інвестиційних ефектів;

 стратегічної цілеспрямованості – визначаєть-
ся баченням довгострокової перспективи роз-
витку сільського господарства з урахуванням 
необхідних і наявних ресурсів для реалізації 
збалансованого типу розвитку.

У механізмі державно-приватного та міжсекто-
рального партнерства пропонуємо застосовувати ін-
струменти модернізації, основою яких є екологічний 
імператив:
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 спільна розробка цільових екологічних і ресурс-
них програм та проектів розвитку сільсько-
господарських підприємств спільно з органами 
влади. Вони є одним з інструментів реалізації 
політики соціально-економічного розвитку на 
різних рівнях управлінської ієрархії, а також 
інструментом інтеграції екологічних інтересів 
підприємств і органів влади. Програми та про-
екти повинні мати чітко поставлені екологічні 
цілі та адміністративний контроль за їх до-
сягненням, а також економічне стимулювання 
участі сільськогосподарських підприємств у 
їх розробці та досягненні планових цілей, на-
дання підприємствам самостійності в пошуку 
ефективних екологічних рішень;

 планування і прогнозування соціально-еконо-
мічного розвитку сільськогосподарських під-
приємств з урахуванням екологічної складової. 
Політика сільськогосподарських підприємств, 
що мають показники ефективної екологічної 
діяльності, високу конкурентну продукції на 
основі впровадження зелених технологій і ак-
тивно взаємодіють з регіональними органами 
влади, повинні бути покладені в основу регіо-
нальної стратегії агропромислового розвитку. 
База таких підприємств може стати центром 
формування структур управління економіко-
екологічним розвитком. Вважаємо, що це стане 
підтримкою і стимулом для активізації процесу 
соціальної та екологічної відповідальності ке-
рівників сільськогосподарських підприємств.

 створення інфраструктури зеленого розвитку 
сільськогосподарських підприємств зони радіа-
ційного забруднення як особливої економіко-
екологічної зони;

 запровадження соціальної та екологічної відпові-
дальності. Сільськогосподарське підприємство, 
що завдало збиток навколишньому середо вищу 
через порушення екологічних нормативів, по-
вністю бере на себе відповідальність його ком-
пенсації або зобов’язане провести відновлення 
порушеного природного об’єкта. Цей інструмент 
активізує екологічну відповідальність сільсько-
господарських підприємств, зобов’язує прогно-
зувати збитки від порушення норм виробничої 
діяльності та вживати завчасно заходів з їх упе-
редження. Гарантією виступатимуть як активи 
підприємства, так і механізм екологічного стра-
хування. Підсумком розробки форм державно-
приватного партнерства є підвищення рівня еко-
логічної відповідальності аграрних підприємств 
через екологічну освіту і виховання, доступність 
екологічної інформації, навчання, врахування 
громадської думки, добровільних угод та ін.

На наше переконання, вигоди від державно-при-
ватного партнерства повинні отримувати сіль-
ськогосподарські підприємства, органи законо-

давчої та виконавчої влади, сільська громада. Багато-
рівневість цієї системи сприяє формуванню активного 
соціально-економічного простору та скоординованій 
взаємодії зацікавлених сторін на всіх рівнях. У цьому 
випадку, на відміну від державно-приватного партнер-
ства, з’являється тристороння міжсекторальна взаємо-
дія між представниками кожного з названих секторів, 
що мають різні можливості для вирішення спільних со-
ціо-еколого-економічних проблем.

Цільові пріоритети тристоронньої міжсектораль-
ної взаємодії представлено на рис. 1.

Органи законодавчої та виконавчої влади  
Залучення до економіки через партнерство інфраструктурних активів та послуг

(сільськогосподарські ринки, зрошення, протирадіаційні контрзаходи в рослинництві
та тваринництві, елеватори, зернові термінали).

Фінансування пріоритетних еколого-інноваційних проектів.
Зелені державні закупівлі для формування ринку органічної продукції.

Інформаційне забезпечення та консультаційні послуги.
Захист навколишнього середовища

   

 

 
 

 

Сільська громада  
Розвиток життєздатності села через призму розвитку малого та середнього

підприємництва, агротуристичного потенціалу, зеленої інфраструктури,
несільськогосподарської зайнятості

 

Сільськогосподарські підприємства  
Забезпечення населення екологічно чистою продукцією за доступними цінами.

Реалізація соціальних намірів під гарантію держави, її підтримку, захист та адекватну
оцінку. Розвиток біоенергетики і переробки вторинних матеріальних ресурсів.

Стимулювання до ресурсо- та енергозбереження. Охорона навколишнього
природного середовища

 
 

Рис. 1. Цільові пріоритети тристороннього міжсекторального партнерства в розвитку  
сільськогосподарських підприємств
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Побудова механізму міжсекторального партнер-
ства ґрунтується на довгострокових відносинах 
з реалізації еколого-інноваційних проектів на 

основі взаємовигідного об’єднання ресурсів, розподілу 
доходів, витрат і ризиків. Сільськогосподарські підпри-
ємства отримують реалізацію соціальних намірів під га-
рантію держави, її підтримку, захист та адекватну оцінку. 
Сільська громада завдяки об’єднанню зусиль держави, 
приватного капіталу і місцевої влади, отримує розвиток 
села та сільської території. Місцева влада завдяки врегу-
люванню відносин з бізнесом під гарантії та відповідаль-
ність держави вирішує соціально-інфраструктурні про-
блеми села, сприяє зниженню рівня сільського безробіт-
тя. Органи місцевого самоврядування мають можливість 
залучити приватний капітал з метою стимулювання ви-
робництва екологічно чистої продукції, рекреаційної ді-
яльності, збереження природи і розвитку ландшафтів, 
охорони української самобутності сільських територій.

Важливим завданням удосконалення міжсекто-
ральної взаємодії є розробка механізмів розмежування 
груп інтересів їх узгодження та реалізація, що досягаєть-
ся шляхом переговорного процесу між взаємодіючими 
сторонами. Базовим напрямом фінансової державної під-
тримки повинні бути прямі субсидії сільгоспвиробникам 
для підвищення їх доходності, а не покриття витрат. 

Такий підхід знаходить свій прояв у співфінансу-
ванні великих проектів. У 2014 р. в економіку Жито-
мирщини іноземними інвесторами вкладено 15,3 млн 
дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у т. ч. з 
країн ЄС – 8,8 млн дол. (57,2%), з інших країн світу – 
6,5 млн дол. (42,8 %). Водночас з початку року відбулося 
зменшення капіталу на 41,6 млн дол. Зменшення обсягів 
іноземних інвестицій відбулося через: зміну вартості 
акціонерного капіталу нерезидентів за рахунок курсової 
різниці у сумі 76,3 млн дол. (зменшення на 64,7 %); за ра-
хунок вилучення інвестицій у зв’язку зі зміною власника, 
скорочення виробництва і перереєстрації іноземних ін-
вестицій у вітчизняні після виходу іноземного інвестора 
зі складу засновників підприємства склало 41,6 млн дол. 
(зменшення на 35,3 %). 

Обсяг прямих іноземних інве стицій, внесених в 
економіку Житомирщини за весь період інвестування, 
станом на початок 2015 р. становив 286,0 млн дол. США. 
У розрахунку на одного мешканця області припадало 
227,0 дол. іноземних інвестицій [5]. При цьому важли-
вим є той факт, що регіональна та муніципальна влада 
за рахунок об’єднання різних інвестиційних регіональ-
них програм повинна мати можливість вирішувати од-
ночасно такі завдання: розвивати сільськогосподарське 
виробництво та підтримувати соціальну інфраструкту-
ру села. У 2016 р. 9 об’єднаних територіальних громад 
Житомирщини отримають 18, 5 млн грн з Державного 
фонду регіонального розвитку та 54,5 млн грн з дер-
жавного бюджету на розвиток сільських громад. При-
кладом результативного міжсекторального партнерства 
є досвід Народицького району Житомирської області, 
який після Чорнобильської трагедії три десятиліття 
був депресивним, але після об’єднання громад у 2015 р. 
отримав 170 % виконання бюджету порівняно з 2014 р.. 
Утворені сільські громади Житомирщини з Державного 

бюджету отримають у 2016 р. – 21,7 млн грн на ремонт 
доріг, відновлення закладів соціальної сфери (шкіл, до-
шкільних закладів освіти, амбулаторій, лікарень). Все 
це передбачає застосування демократичних принципів 
контролю за приватним капіталом та управління ним.
Тому ми впевнені, такі перспективи сприятимуть від-
творенню кваліфікованої робочої сили на селі, а отже, 
і розвитку сільськогосподарських підприємств зони ра-
діаційного забруднення.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що запропоновані принципи та інстру-

менти механізму державно-приватного та міжсекто-
рального партнерства здатні активізувати екологічну 
діяльність сільськогосподарських підприємств зони ра-
діаційного забруднення та забезпечити їх самостійність 
у прийнятті рішень. У цьому контексті світова практика 
визначила державно-приватне партнерство як основний 
спосіб реалізації концепції соціальної відповідальності 
бізнесу. Таке співробітництво секторів нам видається на-
разі особливо нагальним, оскільки кожен окремо взятий 
партнер отримує не тільки економічну вигоду, а й формує 
морально-етичні норми такого партнерства в Україні. 
Слід зазначити, що в останні роки механізм міжсекто-
рального партнерства розвивається досить інтенсивно. 
Активно впроваджуються такі його напрями, як програ-
ми регіонального та територіального розвитку за раху-
нок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, орга-
нізовуються конференції та круглі столи за участю різних 
зацікавлених сторін. З розвит ком економічних відносин 
система інтересів взаємодіючих сторін стає динамічною: 
збільшується кількість носіїв інтересів, відбувається ін-
тенсифікація і диференціація взаємозв’язків.                  
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