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ВІД УКЛАДАЧІВ

Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Київсь-
кого національного економічного університету імені Вадима Ге-
тьмана» присвячений доктору економічних наук, професору кафе-
дри економіки агропромислових формувань, академіку Національ-
ної академії аграрних наук України, заслуженому діячу науки і
техніки України Василю Гавриловичу Андрійчуку.

Життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність відомого віт-
чизняного вченого і викладача Василя Гавриловича Андрійчука
розкрито у вступній статті, підготовленій доктором економічних
наук, професором Віталієм Миколайовичем Нелепом і кандида-
том економічних наук, професором Миколою Йосиповичем Хо-
рунжим. Продовжує біографічний нарис видатний вчений еконо-
міст-аграрник, доктор економічних наук, професор, академік
НААН України, заслужений діяч науки і техніки Володимир Ва-
сильович Юрчишин.

В оригіналах подані рецензії на відомі монографічні видання і
підручники, які одержали схвальні відгуки в наукових журналах,
та публікації дo 75-річного ювілею.

Джерелом матеріалу для покажчика є монографії, підручники,
навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та
періодичних видань.

Основний матеріал видання структуровано за розділами:
• покажчик друкованих праць Василя Гавриловича Андрійчука;
• науково-педагогічна школа вченого;
• література про життя та діяльність В. Г. Андрійчука.
Для зручності користування біобібліографічним покажчиком

укладачами підготовлені допоміжні покажчики:
• іменний покажчик;
• алфавітний покажчик назв праць В. Г. Андрійчука;
• хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав
участь В. Г. Андрійчук.

Покажчик складений за матеріалами фондів бібліотеки ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
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Гетьмана», Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національ-
ної парламентської бібліотеки України та інших державних біб-
ліотек, а також за матеріалами, наданими автором. Покажчик
містить 253 бібліографічних описів. Матеріал покажчика систе-
матизований за видами опублікованих видань: монографії, підру-
чники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, статті
в наукових збірниках та інше за прямою хронологією публікацій.

Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, опрацьовано
de visu. Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено згідно з
чинними державними стандартами, зокрема, ДСТУ ГОСТ
7.1:2006.

Видання розраховано на науковців, аспірантів, студентів і ши-
роке коло читачів, що цікавляться науковим доробком відомого
українського вченого та його внеском у розвиток економічної на-
уки та освіти. Покажчик може бути корисним і як довідкове дже-
рело.

Упорядники висловлюють подяку професору Василю Гаври-
ловичу Андрійчуку за співпрацю та допомогу в підготовці біо-
бібліографічного покажчика.
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НАРИС
НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВАСИЛЯ ГАВРИЛОВИЧА АНДРІЙЧУКА

Серед відомих українських вчених сучасності у сфері аграрної
економіки одне із провідних місць належить доктору економіч-
них наук, професору Василю Гавриловичу Андрійчуку, академіку
Національної академії аграрних наук України.

Неабияка схильність до проблем сучасної економіки сформу-
валась у нього не випадково. Очевидно, тут головну роль зіграв
той факт, що В. Г. Андрійчук має сільське коріння, що і зумовило
його життєвий шлях і відданість аграрній економічній науці.

Народився Василь Гаврилович 13 січня 1938 року в мальовни-
чому краї Поділля в селі Слобода-Шаргородська Шаргородсько-
го району Вінницької області. Він – дитина війни. І цим багато
сказано про те, яким важким було його дитинство. Батько – Гав-
рило Макарович – пройшов усю Велику Вітчизняну війну, був
двічі важко поранений, демобілізований лише в кінці 1945 року.
Тому всі турботи про сім’ю на цей час впали на матір – Наталію
Тихонівну. У роки ворожої окупації, що тяглися на Шаргород-
щині аж до березня 1944 року, мати робила усе можливе аби ви-
жити, зберегти дітей – Василька і його старшу сестру Олю. Адже
під час окупації сім’ї, в яких чоловіки були на війні, піддавалися
жорстоким репресіям, румунська жандармерія разом з місцевими
поліцаями пограбувала хату, забравши майно та інші сімейні ста-
тки. Але завдяки мужності і витримці матері та підтримці бабусі
Горпини і дідуся Онуфрія сім’я пережила ці важкі роки.

Ще у дитячому віці у Василя Гавриловича проявилася тяга до
навчання. Навчившись біля сестри читати і писати, він шестиріч-
ним хлопчиком загорівся піти в школу. Але мати була категорич-
но проти, бо тоді не було прийнято, щоб у такому віці діти почи-
нали шкільне навчання. Та після дводенних умовлянь зі сльозами
на очах мати «здалася». Ось за таких обставин Василь Гаврило-
вич у 1944 році пішов у перший клас Слобідсько-Шаргородської
семирічної школи. Вчився добре, з великим бажанням.
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Післявоєнні роки також були важкими: голод у 1946–1947 ро-
ках, важка праця матері у колгоспі, за яку нічого або майже нічо-
го не платили і яка, врешті-решт, призвела до її інвалідності (пе-
рша група), маленька заробітна плата батька, який працював
інспектором районної державної страхової інспекції і який не-
вдовзі став інвалідом другої групи (далося взнаки воєнне лихо-
ліття і важкі поранення), — все це вимагало від дітей нелегкої
праці і згуртованості, бо основним джерелом доходу стала при-
садибна ділянка – город. Малий Василь пас корову, разом із сес-
трою поралися на городі, а в жнива ходили на поле збирати коло-
ски, весь час боячись, що ось-ось налетить на конях охорона і
тоді не уникнути побиття, а для дорослих – навіть тюрми. Такі
були тодішні реалії.

У 1951 році Василь Гаврилович закінчив семирічну школу.
Постало питання: куди далі йти вчитися – продовжити навчання
у Шаргородській середній школі, чи поступати у Шаргородський
сільськогосподарський технікум. Перевага була надана техніку-
му, бо село і сільська праця були для нього близькими. Крім того,
після закінчення навчання в технікумі випускники одержували
середню технічну освіту, могли йти працювати за спеціальністю,
швидше ставати самостійними, а відтак – з’явилась можливість
допомогти батькам. Приваблювало й те, що в технікумі можна
було одержувати стипендію, що мало досить важливе значення
для тих важких часів.

На сімейному віче рішення було прийняте: і у 1951–1955 рр.
Василь Гаврилович навчався у Шаргородському сільськогоспо-
дарському технікумі – наймолодший серед своїх однокурсників
(поступив 13-річним юнаком), опановуючи фах агронома. На-
вчання в технікумі давалося легко, з другого курсу як відмінник
став одержувати підвищену стипендію, особливо старанно за-
своював спеціальні дисципліни, усвідомлюючи, що без цього на
виробництві не обійтися.

Після закінчення технікуму був направлений на роботу в Тер-
нопільську область, Пробіжнянський район у розпорядження
Пробіжнянської машинно-тракторної станції. Після співбесіди з
головним агрономом з питань спеціальності молодого спеціаліста
направили на посаду головного агронома тодішнього колгоспу
«Зоря комунізму» (с. Жабинці). Василь Гаврилович був першим
дипломованим спеціалістом у цьому господарстві, тому на нього
зразу ж були покладені функції і зоотехніка, і економіста.

Це був серпень і для молодого спеціаліста – перша посівна
кампанія: сівба озимої пшениці та озимого ячменю. Надто важ-
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ливо було встановити правильну норму висіву, що й вдалося зро-
бити молодому агрономові завдяки одержаним ґрунтовним знан-
ням у технікумі. І коли з’явилися гарні дружні сходи – то це було
перше визнання керівництвом колгоспу і колгоспниками Василя
Гавриловича як спеціаліста. А далі пішли звичайні трудові будні,
пов’язані з виконанням покладених функцій. Через рік на звітних
зборах колгоспників Василя Гавриловича обирають заступником
голови колгоспу за сумісництвом. І доля розпорядилася так, що
голова колгоспу тяжко захворів, і молодому спеціалісту, у
19-річному віці, довелося впродовж декількох місяців очолювати
підприємство. І хоч важко було, але Василь Гаврилович, завдя-
чуючи своїм діловим якостям та чуйності і підтримці бригадирів
рільничних бригад, бригадира будівельної бригади, завідувача
молочнотоварної ферми, головного бухгалтера, комірника, доб-
рому ставленню селян-колгоспників, з покладеними обов’язками
цілком справився.

На цих посадах Василь Гаврилович працював більше двох ро-
ків, набувши неоціненного життєвого досвіду, який послугову-
ється йому й понині. А далі була трирічна служба в лавах Зброй-
них сил СРСР. Після демобілізації з серпня 1960 по вересень
1962 рр. працював штатним пропагандистом Шаргородського
райкому компартії України. В цьому році ж вступив і в 1966 р.
закінчив з відзнакою Вищу партійну школу при Центральному
комітеті Комуністичної партії України (ВПШ).

Безвідносно до різного, нерідко прямо протилежного ставлен-
ня до радянського минулого, це був престижний на той час ви-
щий навчальний заклад, у якому були зібрані висококваліфікова-
ні викладачі. Крім того, для читання окремих лекцій і дисциплін
залучалися відомі вчені з науково-дослідних установ, а також ви-
кладачі інших інститутів, у тому числі і чимало викладачів з Ки-
ївського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка.
Слухачі ВПШ одержували фундаментальну теоретичну підготов-
ку. Водночас вони вивчали і широкий цикл прикладних дисцип-
лін. Досить сказати, що на сільськогосподарському відділенні орг-
партпрацівників, де навчався Василь Гаврилович, навчальний
план у частині прикладних дисциплін значною мірою дублював
навчальний план згаданого інституту для студентів спеціальності
«Планування сільського господарства». Тому вже тут Василь Га-
врилович здобув глибокі знання і з аграрних економічних наук.

Схильність Василя Гавриловича до наукових досліджень ви-
явилися саме під час навчання у цьому вищому навчальному за-
кладі. Він часто виступав на наукових зібраннях слухачів із дис-
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кусійних питань політичної економії, філософії, економіки сіль-
ського господарства, багато часу приділяв вивченню першодже-
рел із цих наук, тому не випадково у Василя Гавриловича сфор-
мувалося тверде бажання стати науковцем, а не продовжувати
партійну кар’єру після закінчення навчання. І хоч тоді було над-
звичайно важко піти з партійної роботи в аспірантуру, все ж за
наполегливого прохання йому вдалося досягти бажаної мети – в
січні 1967 р. він був зарахований до аспірантури по кафедрі еко-
номіки і організації сільського господарства Київського інститу-
ту народного господарства ім. Д. С. Коротченка, нині ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана».

З вибором теми кандидатської дисертації не виникло склад-
нощів. У березні 1965 р. відбувся Пленум ЦК КПРС, на якому
було прийнято низку важливих на той час рішень щодо подолан-
ня відставання розвитку сільського господарства. Особливо важ-
ливим для умов централізованої економіки було рішення про пе-
рехід до встановлення для колгоспів і радгоспів твердих планів
закупок сільськогосподарської продукції на п’ятирічку. Це кар-
динально змінювало існуючу до того хибну практику доведення
планів закупок лише на наступний рік із частими змінами та з
орієнтацією на досягнутий зазначеними підприємствами обсяг
продажу державі сільськогосподарської продукції без урахування
їх об’єктивних виробничих можливостей господарювання.

Проте методики доведення до колгоспів і радгоспів твердих
планів закупок сільгосппродукції не було. Тому Василем Гаври-
ловичем і була вибрана надзвичайно актуальна для того періоду
тема дисертації «Внутрішньорайонне планування закупок сільсь-
когосподарських продуктів та його роль у зміцненні економіки
колгоспів».

Вченим була розроблена методика такого планування, в осно-
ву якої покладено обґрунтований ним основоположний принцип
– доведений до колгоспів і радгоспів твердий план закупок пови-
нен відповідати їх виробничим можливостям. Практична реаліза-
ція цього принципу ставила ці підприємства в однакові умови за
рівнем напруженості такого плану, а отже, і одержання ними до-
даткових доходів у разі його перевиконання (таке перевиконання
стимулювалося державою 50 %-ю надбавкою до закупівельної
ціни).

Для реалізації цього принципу В. Г. Андрійчуком вперше бу-
ло розроблено методику визначення виробничих можливостей
аграрних підприємств на основі багатофакторної ресурсної коре-
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ляційної моделі з наступним їх кількісним виміром – коефіцієн-
том виробничих можливостей. Його застосування в системі роз-
робленого алгоритму внутрішньорайонного планування закупі-
вель давало можливість визначати рівнонапружений план таких
закупівель сільгосппродукції для всіх колгоспів і радгоспів райо-
ну у вартісному виразі (один із ключових складників методики) з
наступним переходом до визначення плану закупок у натурі за
окремими видами продукції на основі розв’язання транспортної
задачі, цільова функція якої – мінімізація витрат на виробництво
сільгосппродуктів, що постачалася державі в межах виконання
твердого плану її закупівель.

За результатами зазначених наукових напрацювань В. Г. Анд-
рійчуком у листопаді 1969 р. була захищена кандидатська дисер-
тація на згадану раніше тему. Запропонована в дисертації мето-
дика була впроваджена в декількох адміністративних районах
Вінницької і Київської областей.

Подальша науково-педагогічна діяльність Василя Гаврилови-
ча, починаючи з 1969 р. і по теперішній час, пов’язана з Київсь-
ким національним економічним університетом імені Вадима Ге-
тьмана. За цей час В. Г. Андрійчук став широко відомим в
Україні та країнах СНД вченим економістом-аграрником. Ним
опубліковано близько 180 наукових праць загальним обсягом
458 друк. арк., є автором 9 монографій, підручників, навчальних
посібників і співавтором 16 аналогічних наукових видань. Його
праці відзначаються високим теоретико-методологічним рівнем і
науковою новизною в постановці та теоретичному і методично-
прикладному розв’язанні актуальних проблем АПК.

Як вчений Василь Гаврилович стояв у витоків розробки ново-
го наукового напряму агроекономічної науки – проблеми теоре-
тичного обґрунтування категорії виробничого потенціалу, мето-
дології і методики його визначення, цілеспрямованого формуван-
ня й ефективності використання в системі економічного механіз-
му АПК.

Теоретико-методологічні і методичні підходи, що запропоно-
вані науковцем до розв’язання цієї проблеми, носять не лише
прикладний, а й фундаментальний характер. Ним послідовно об-
стоювалась необхідність здійснення як відносного, так і абсолю-
тного грошового виміру виробничого потенціалу, розроблено
механізм такого виміру, обґрунтовано якісний і кількісний (через
застосування економіко-математичних моделей) підходи до його
формування, запропоновано нову на той час вимірювальну сис-
тему оцінки й аналізу використання потенціалу, визначено шляхи
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її підвищення. Опрацьовано також методику прогнозування ви-
робництва продукції на основі прогнозу коефіцієнтів еластичнос-
ті ресурсів виробничого потенціалу за допомогою математичного
апарату – простих ланцюгів Маркова.

З даної проблеми ним у 1987 р. була захищена докторська ди-
сертація в Ленінградському ордена Леніна і ордена Трудового
Червоного Прапора державному університеті імені А. О. Ждано-
ва, а його монографія «Ефективність використання виробничого
потенціалу в сільському господарстві» (1983) експонувалася на
ВДНГ СРСР в експозиції «Наука в реалізації Продовольчої про-
грами». Тут варто наголосити, що московське видавництво «Еко-
номіка», яким була оприлюднена згадана монографія, було най-
більш престижним науковим видавництвом колишнього СРСР,
яким видавалися лише вагомі, фундаментальні праці з актуаль-
них проблем економіки народного господарства, що відзначалися
новизною їх постановки і теоретико-методологічним та приклад-
ним розв’язанням. Тому видання таким видавництвом наукової
праці з аграрної економіки за наявності союзного спеціалізовано-
го аграрного видавництва «Колос» вважалося неабияким досяг-
ненням вченого. За науковий внесок у розробку проблеми вироб-
ничого потенціалу Василь Гаврилович нагороджений бронзовою
медаллю ВДНГ.

Результати наукових досліджень вченого за даною проблемою
були впроваджені на союзному та республіканському рівнях. Так,
В. Г. Андрійчук є одним з основних розробників методичних ре-
комендацій:

• під грифом Міністерства сільського господарства СРСР –
«Розміщення планів державних закупівель сільськогосподарської
продукції всередині області (краю, АРСР) і району» (1983, 1985);

• під грифом Держагропрому УРСР – «Методичні вказівки з
планування закупівель сільськогосподарської продукції районам
і господарствам з урахуванням ресурсного потенціалу» (1986);

• під грифом Держагропрому СРСР – «Методичні рекоменда-
ції з оцінки ресурсного потенціалу сільського господарства і ос-
новних напрямів його використання в економічному механізмі
АПК» (1989);

• під грифом Держплану СРСР – «Методичні рекомендації з
планування держзамовлення поставок сільськогосподарської про-
дукції союзними республіками в загальносоюзний фонд» (1989).

У руслі розвитку вказаного напряму агроекономічної науки
В. Г. Андрійчуком у 1990 р. опублікована монографія «Підви-
щення ефективності агропромислового виробництва» (14 друк.
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арк., у т. ч. автора 11 друк. арк.), у якій проблема визначення й
ефективності використання виробничого потенціалу розглядаєть-
ся на новому більш високому щаблі національної економіки – на
рівні АПК. Низка розділів монографії присвячена актуальним пи-
танням розвитку економіки кінця XX сторіччя – аналізу і пошуку
резервів підвищення ефективності функціонування нових на той
час інтегрованих формувань – агрокомбінатів, агрофірм, агро-
промислових систем, агроконсорціумів, а також удосконаленню
орендних відносин на селі і розробці механізму їх упровадження.

Важливо наголосити, що розроблена Василем Гавриловичем
проблема виробничого потенціалу, напрацювання в цій цари-
ні інших відомих вчених України, таких як О. М. Онищенка,
Б. Й. Пасхавера, А. Е. Юзефовича, не втратила актуальності й по-
нині. Кількісне визначення виробничого потенціалу підприємств
за запропонованою вченим методикою дає змогу і зараз об’єктив-
но оцінювати ефективність використання підприємствами засто-
совуваних виробничих ресурсів, досліджувати їх структурне
співвідношення, здійснювати його оптимізацію та ін. До цього
слід додати, що в 1996–1999 рр. вченим було опубліковано декі-
лька піонерних наукових статей у спорідненій проблематиці,
присвяченій проблемі сутності, формуванню й ефективності ви-
користання авансового капіталу підприємств. Ці розробки зали-
шаються актуальними й сьогодні, увійшовши окремим розділом
(темою) в авторський підручник і навчально-методичний посіб-
ник з економіки підприємств.

У роки здійснюваних реформ діяльність Василя Гаврилови-
ча Андрійчука була спрямована на обґрунтування економічно-
го механізму забезпечення паритетності одержання доходів
усіма учасниками агропромислової координації, на досліджен-
ня проблеми становлення приватних підприємств і врегулю-
вання майнових відносин на селі, а також на обґрунтування та-
ких важливих підойм розвитку АПК, як стимулювання попиту
через активізацію інвестиційної діяльності та створення перед-
умов для переважно інтенсивного типу розвитку агропромис-
лового виробництва.

Вчений вніс вагомий вклад у розробку теорії, методики й ана-
лізу ефективності, а також оцінки і синхронізації низки важливих
макропараметрів економіки, що знайшло відображення в його
одноосібній монографії «Ефективність діяльності аграрних під-
приємств: теорія, методика, аналіз» (2005) та в низці наукових
статей з даної проблеми.
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Дана монографія є фундаментальною науковою працею, в якій
вдало поєднуються теоретико-методологічні розробки з методи-
чно-аналітичними напрацюваннями. Вона відзначається високим
рівнем наукової новизни, що дає підстави для висновку про ва-
гомий внесок, зроблений вченим у розвиток вітчизняної агроеко-
номічної науки.

Ця праця є першою опублікованою в Україні монографією,
яка присвячена проблемі ефективності аграрного виробництва в
умовах становлення ринкової економіки. Вона акумулює сучас-
ні погляди вітчизняних і зарубіжних вчених на проблему ефек-
тивності, насамперед з позиції тлумачення її сутності, а також
методології і методики визначення. Завдяки здійсненим уза-
гальненням вченому вдалося глибше розкрити економічний
зміст ефективності як економічної категорії, обґрунтувати її ви-
ди і форми вияву, з теоретико-методологічних позицій розкрити
сутність кінцевих результатів (видів ефекту), визначити їх суб-
ординацію за критерієм доцільності використання того чи іншо-
го ефекту для характеристики відповідних сторін ефективності
діяльності підприємства. В цьому зв’язку особливо заслуговує
на увагу запропонована В. Г. Андрійчуком методика визначення
нових видів економічного ефекту – модифікований маржиналь-
ний прибуток I і II форми, на основі яких можна об’єктивно
оцінювати ефективність діяльності різних форм господарюван-
ня на селі.

Важливою перевагою виконаного вченим дослідження з про-
блеми ефективності є й та обставина, що ним застосовані найсу-
часніші економетричні методи дослідження – метод аналізу обо-
лонки даних – Data envelopment analysis, і метод побудови моделі
лонгітюдних даних. Завдяки цьому вдалося одержати важливі
для практики результати стосовно пошуку резервів підвищення
на підприємствах технічної та алокаційної ефективності.

Вченим запропоновані нові методичні підходи до визначення
узагальнюючих показників ефективності, насамперед різних
модифікацій визначення рентабельності авансованого капіталу.
Їх практичне використання дає змогу оцінити вплив на ефекти-
вність різної структури капіталу за критерієм власності (влас-
ний і позичковий капітал), вплив фактора оподаткування, фі-
нансового лізингу, страхування тощо. Звертає на себе увагу
економічний і математичний докази спорідненості показників
рівня рентабельності та рентабельності обороту, що спростовує
думку про недоцільність практичного застосування першого з
названих показників.
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Значною новизною відзначаються ті аспекти дослідження, які
присвячені аналізу економічної ефективності виробництва. Зок-
рема, Василь Гаврилович запропонував оригінальні методики ви-
значення й аналізу ефективності масштабу, ефективності розмі-
щення замовлень на ресурси, ефективності структури та інші.
Ним вперше на широкому фактичному матеріалі здійснено аналіз
ефективності за різного операційного левериджу, що дало мож-
ливість зробити ряд важливих для практики економічних уза-
гальнень.

Розробка вченим проблеми ефективності характеризується
комплексністю і орієнтована не тільки на дослідження теорії, ме-
тодики й аналізу ефективності, а й на розв’язання прикладних
проблем її подальшого підвищення. Зокрема, вченим ґрунтовно
розглянуті макро-, мезо- і мікроекономічні фактори ефектив-
ності, розкрито механізм їх впливу на економіку підприємств та
запропоновано способи цілеспрямованого регулювання цих чин-
ників з метою підвищення конкурентоспроможності аграрного
виробництва. Сформульовані пропозиції у цій частині дослі-
дження спрямовані на створення сприятливого економічного се-
редовища розвитку аграрних підприємств і підвищення на цій
основі ефективності їх діяльності.

Заслуговують на увагу розробки вченого, присвячені виміру,
аналізу й оцінці ефективності інвестиційної діяльності аграрних
підприємств. Зокрема, науковий і прикладний інтерес мають йо-
го пропозиції до удосконалення методики визначення ефектив-
ності капітальних інвестицій та організації лізингових відносин
в аграрному секторі економіки. Їх практична реалізація дасть
змогу об’єктивніше оцінювати інвестиційні проекти та істотно
активізувати інвестиційну діяльність підприємств шляхом ство-
рення сприятливих економічних умов для розвитку фінансового
лізингу.

Василь Гаврилович безпосередньо причетний до розробки но-
вої ідеології аграрної політики за напрямом економічної підтри-
мки сільськогосподарських товаровиробників і механізму пере-
ходу на біполяризовану або наближену до неї будову аграрного
ринку, а також на удосконаленні методології вимірювання ре-
зультативності аграрної політики. Ці важливі наукові розробки
В. Г. Андрійчука знайшли відображення у монографії «Сучасна
аграрна політика: проблемні аспекти» (2005), яка написана у
співавторстві з академіками М. В. Зубцем і В. В. Юрчишиним.

Велика заслуга вченого полягає і в тому, що він здійснив піо-
нерну розробку надзвичайно актуальної для України проблеми
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капіталізації вітчизняного сільського господарства, яка подана в
його одноосібній монографії «Капіталізація сільського господар-
ства: стан та економічне регулювання розвитку» (2007) і в науко-
вих статтях.

У даній праці наголошується, що згідно з теорією ринкової
економіки економічне зростання будь-якого її сектора, у тому
числі й аграрного, можливе лише за умови подальшої концентра-
ції капіталу та його зростання. Вітчизняне сільське господарство
– це галузь, у якій через глибоку системну кризу надміру гостро
відчувається нестача тріадного ресурсу (земля, праця, капітал).
Саме за цієї причини стає неможливим розв’язання проблеми
технічної переоснащеності галузі, перехід її на інноваційну мо-
дель розвитку, подальше нарощування масштабів виробництва
сільськогосподарської галузі, істотне підвищення її конкуренто-
спроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тому осо-
бливої гостроти й актуальності набуває проблема капіталізації
сільського господарства через залучення у виробництво капіталу
із внутрішніх і зовнішніх джерел.

Проте у вітчизняній аграрній науці проблема капіталізації
галузі залишалася поза увагою вчених економістів-аграрників.
Зміст зазначеної монографії та наукових статей з даної про-
блематики дає підстави стверджувати, що ця праця В. Г. Анд-
рійчука є піонерним багатоаспектним дослідженням, в яко-
му вперше розроблені теорія і методологія капіталізації сільсь-
кого господарства, а також практичні рекомендації щодо еко-
номічного регулювання її розвитку. Вагомий внесок у розроб-
ку проблеми капіталізації належить членам кафедри економі-
ки агропромислових формувань КНЕУ – М. Й. Хорунжому,
В. М. Нелепу, С. І. Дем’яненку.

Василем Гавриловичем у монографії розкривається сутність
капіталізації сільського господарства, обґрунтовується поня-
тійний апарат процесів, що її супроводжують, досліджуються
сучасні особливості і характер здійснення капіталізації, ґрун-
товно доводиться, що головним з них, за сприятливих умов
розвитку, має бути капіталізація власних доходів сільськогос-
подарських товаровиробників. Проте в дійсності через глибоку
кризу галузі домінуючим напрямом капіталізації стало вливан-
ня капіталу у сільськогосподарське виробництво зовнішніми
інвесторами – суб’єктами господарювання інших сфер еконо-
міки та приватними особами. Саме такий спосіб залучення ка-
піталу в сільське господарство, як наголошує вчений, породив
третій етап реструктуризації аграрних підприємств, який роз-
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почався і продовжує здійснюватися стихійно без будь-якого
регулюючого впливу держави.

Результатом здійснення капіталізації сільського господарства
вітчизняного зразка, а отже, і третього етапу реструктуризації аг-
рарних підприємств, стало виникнення агропромислових форму-
вань (АПФ) нового типу, які раніше не були властиві практиці
здійснення агропромислової інтеграції. У зв’язку з цим вчений
досліджує мотиви вливання капіталу зовнішніми інвесторами і на
основі їх аналізу робить справедливе узагальнення про те, за яко-
го саме характеру вливання капіталу зовнішній інвестор орієнту-
ється на довгострокову присутність в аграрному бізнесі, а за яко-
го – на тимчасову з метою щонайшвидшого отримання еконо-
мічної вигоди і за перших несприятливих обставин «покинути»
село. Таке розмежування мотивів є надзвичайно важливим, оскі-
льки дало змогу вченому обґрунтовано вирішувати питання про
важелі державного впливу на розвиток капіталізації в сільському
господарстві.

Значна заслуга В. Г. Андрійчука полягає і в тому, що ним
вперше здійснена ідентифікація виниклих за останні роки нових
типів агропромислових формувань. На наш погляд, вчений ціл-
ком обґрунтовано виділяє за критерієм способу концентрації й
організації агропромислового виробництва та характеру управ-
ління ним два види агропромислових формувань: АПФ як ціліс-
не підприємство, в яких сільськогосподарська сфера функціонує
в організаційній формі структурних або відокремлених підроз-
ділів, і АПФ, що створені в результаті економічної концентрації
з організацією управління аграрним виробництвом на засадах
холдингу.

Вченим всебічно досліджуються переваги і загрози, що несе в
собі капіталізація сільського господарства через призму особли-
востей АПФ, і робляться важливі для подальшої раціональної ор-
ганізації розвитку цього процесу узагальнення. Головний з них
вбачається у прискоренні темпів капіталізації через вливання
власного і залученого капіталів на довгостроковій основі. Ця час-
тина дослідження є особливо важливою, оскільки саме тут обґру-
нтовуються пропозиції щодо економічного регулювання розвит-
ку капіталізації через прийняття необхідних нормативних актів.

Серед них варті уваги і практичного застосування вчений ви-
діляє прискорення темпів капіталізації сільського господарства за
її головним напрямом – реінвестуванням власних доходів сільсь-
когосподарських товаровиробників завдяки створенню для них
сприятливого економічного середовища. В. Г. Андрійчуком об-
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ґрунтовуються декілька напрямів такого створення: запрова-
дження нової ідеології економічної підтримки сільськогосподар-
ських товаровиробників, удосконалення цінової політики, утвер-
дження біполяризованої будови вітчизняного ринку сільсько-
господарської продукції, опанування аграрними товаровиробни-
ками спотового біржового ринку як своєрідного стартового май-
данчика для формування ф’ючерсного біржового ринку.

Значну увагу в своїх пропозиціях вчений виправдано приділяє
організації функціонування аграрної сфери. Він обґрунтовано до-
водить, що при створенні АПФ як цілісного підприємства аграр-
на сфера повинна функціонувати в організаційній формі відокре-
млених підрозділів з правом сплати податків до місцевих
бюджетів відповідно до свого місця розташування, відкриття ра-
хунків в банку, укладання трудових договорів і виплати заробіт-
ної плати. В цьому контексті Василь Гаврилович переконливо ар-
гументує необхідність внесення доповнення до ст. 132 Господар-
ського кодексу України у запропонованій ним (або близькій до
неї) редакції. Винятково важливими для практики є і його пропо-
зиції щодо організації сільськогосподарського виробництва у до-
чірніх підприємствах холдингових структур агропродуктового
комплексу, а також обґрунтування необхідності створення АПФ
за принципом «знизу–вгору», коли сільськогосподарські товаро-
виробники створюють власне переробне виробництво і власну
торговельну мережу.

Новаторськими є пропозиції вченого стосовно економічного
стимулювання припливу капіталу в сільське господарство, на-
самперед через удосконалення податкової системи в агропродук-
товому комплексі шляхом запровадження пільгового оподатку-
вання прибутку агропромислових холдингів, котрий материнська
компанія спрямовує на довгостроковій основі у розвиток аграр-
ної виробничої сфери своїх дочірніх підприємств, а також звіль-
нення від оподаткування прибутку, що спрямовується АПФ зі
статусом цілісного підприємства на розвиток аграрної сфери на
довгостроковій основі. Не менш важливою є і пропозиція про по-
вне звільнення від оподаткування прибутку, який спрямовується
АПФ на розвиток соціальної сфери села.

Вченим значна увага приділена впровадженню економічних
важелів запобігання виникнення загроз від капіталізації вітчиз-
няного зразка. Один із них – недопущення утворення і присвоєн-
ня окремими АПФ і сільськогосподарськими товаровиробниками
антиренти, що виникає від надмірного насичення сівозміни со-
няшником у поєднанні з іншими високоліквідними культурами,
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що мають високий ступінь мінералізації ґрунту. В. Г. Андрійчу-
ком запропонована оригінальна методика визначення антиренти,
після вилучення якої отримані кошти мають спрямовуватися у
місцеві бюджети на відновлення родючості ґрунтів. Надзвичайно
актуальними є і пропозиції стосовно недопущення монополізму
на ринку землі шляхом обмеження площ орендованих земель
окремими АПФ, а також через обмеження частки орендованих
земель одним таким суб’єктом господарювання в окремо взятому
адміністративному районі.

Практичну цінність мають методологічні і методичні розроб-
ки вченого щодо проектування агропромислових формувань у
продуктовому підкомплексі АПК. Зазначимо, що до цього часу
такої методології і методики не було. Тому створення АПФ часто
відбувалося методом спроб і помилок. У результаті, поряд з до-
сить вдалим вирішенням проблеми агропромислової інтеграції,
чимало АПФ виникають без належного економічного обґрунту-
вання, що призводить до невиправданих економічних втрат.

Надзвичайно висока актуальність проблеми капіталізації сіль-
ського господарства та функціонування виниклих великих агро-
промислових компаній і зумовили ту обставину, що дана про-
блема й надалі залишається в центрі наукових досліджень
академіка В. Г. Андрійчука. Про це свідчать його публікації уже
після видання монографії. Особливу увагу серед них заслугову-
ють такі, як «Надконцентрація агропромислового виробництва і
земельних ресурсів та її наслідки» (2009) і «Агропромислові фо-
рмування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняно-
го сільського господарства» (2013).

Вчений наголошує на загрозі латифундації сільськогосподар-
ського виробництва, яка особливо посилюється у зв’язку із заро-
дженням і набуттям масштабності ринку злиття і поглинання
(M&A), за якого великі агропромислові структури зливаються в
одну або поглинають одна одну, утворюючи надвеликі агропро-
мислові компанії на зразок Ukrlandfarming з величезними маси-
вами землі (400-500 тис. га сільгоспугідь і більше) та міліардні
обсяги агропромислового виробництва. Водночас вчений наго-
лошує на загрозі «орендозакріпачення» селян через укладання
договорів оренди на тривалий термін – 15 і більше років, тоді як
було б виправдано його обмежити до 10 років включно з правом
прологанції такого договору на наступні 10 років за умови взаєм-
ної згоди сторін.

Тому важливими є пропозиції В. Г. Андрійчука про необхід-
ність внесення змін і доповнень до Закону України «Про оренду
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землі» стосовно законодавчого обмеження строку оренди, а та-
кож площ орендованих земель агропромисловими компаніями за
двома напрямами: обмеження загальної площі сільськогосподар-
ських угідь в оренді кожною окремою такою вертикально інтег-
рованою структурою й обмеження частки орендованих нею зе-
мель у межах окремих адміністративних районів. Такі обмеження
стануть протидіючим фактором згортанню конкуренції на ринку
оренди сільськогосподарських земель.

У своїх новітніх дослідженнях В. Г. Андрійчук акцентує увагу
на проблемі надконцентрації виробництва й у переробній промис-
ловості, що здійснюється головним чином шляхом економічної
концентрації. Як наслідок, все більше і більше переробних підпри-
ємств перестають бути самостійними гравцями на продовольчому
ринку, перетворюючись на залежні структури на засадах дочірніх
підприємств. Водночас вчений справедливо наголошує, що з при-
ходом в український аграрний бізнес транснаціональних компаній
агропродуктовий комплекс України вийшов на новий щабель кон-
центрації виробництва, що супроводжується його монополізацією,
а також монополізацією низки продовольчих ринків (ринку кетчу-
пів і соусів, бутильованої олії, плиткового шоколаду, пива. Крім
того, посилюється рівень глобалізації на ринку м’яса, птиці, соків,
кондитерських виробів і цільномолочної продукції).

Узагальнюючи ці процеси, вчений робить важливий для еко-
номіки країни висновок: у ході консолідації ринків та приходу в
Україну ТНК дедалі меншою стає роль держави в управлінні ри-
нками і створенні умов захисту дрібних і середніх товаровироб-
ників, тому без здійснення адекватної регуляторної політики
держави з захисту внутрішнього ринку і недопущення його мо-
нополізації слід очікувати посилення рівня глобалізації практич-
но в усіх галузях АПК, що може призвести до втрати країною
продовольчої незалежності.

Оцінюючи в сукупності всі наукові розробки В. Г. Андрійчука
в царині капіталізації сільського господарства та економічного
регулювання її розвитку, є підстави кваліфікувати їх як нове
явище у вітчизняній аграрній економічній науці. Вони є оригіна-
льним, сповненим новизни дослідженням, яке відкриває нові на-
прями наукового пошуку, орієнтовані на подальше прискорення
темпів акумуляції капіталу в галузі і досягнення на цій основі іс-
тотного підвищення ефективності функціонування агропромис-
лового комплексу України.

Особливої уваги заслуговує та обставина, що наукова діяль-
ність Василя Гавриловича тісно пов’язана з важливими пробле-
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мами становлення України як самостійної держави. Він є співав-
тором альтернативного проекту закону «Про економічний суве-
ренітет Української РСР», що був розроблений групою вчених
Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротчен-
ка і який було направлено урядові республіки, а також опубліко-
вано у газеті «Літературна Україна» (лютий 1990 р.). Основні ідеї
цього документу знайшли відображення у прийнятому Верхов-
ною Радою України доленосному для українського народу доку-
менті «Закон про економічну самостійність Української РСР».

Загалом наукові праці В. Г. Андрійчука відзначаються ваго-
мою прикладною значущістю. Він є одним з основних розробни-
ків 13-ти нормативних документів під грифом центральних орга-
нів управління колишнього СРСР і України, які були впровад-
жені у практику діяльності органів управління сільським госпо-
дарством усіх рівнів. Глибоке розуміння розвитку економіки на
ринкових засадах дало йому змогу внести помітний внесок у роз-
робку декількох проектів законів України і двох національних
програм розвитку агропромислового виробництва та соціального
відродження села. Вчений впродовж багатьох років був позашта-
тним консультантом Комітету Верховної Ради з питань аграрної
політики та земельних відносин (четвертого і п’ятого скликань).

Характерною рисою Василя Гавриловича є постійна тяга до
професійного зростання та самовдосконалення. Саме тому для
набуття ґрунтовних знань з ринкової економіки він у 1992 р., уже
будучи доктором економічних наук і професором, закінчив з від-
знакою Міжнародний інститут менеджменту за фахом магістр ді-
лової адміністрації в галузі міжнародних економічних відносин, а
також пройшов стажування в Делаверському університеті США.

Визначальною рисою В. Г. Андрійчука як сучасного вченого є
те, що його наукова діяльність має такі незаперечні якісні харак-
теристики: по-перше, багатьом науковим здобуткам автора мож-
на дати оцінку «вперше»; по-друге, в діяльності вченого осново-
положним є принцип «не навздогін, а на випередження»; по-
третє, вся наукова робота здійснювалася і здійснюється в тісному
зв’язку не лише з агропромисловим виробництвом, а й підготов-
кою висококваліфікованих кадрів економістів для аграрної науки
і освіти.

Свідченням цього є той факт, що Василь Гаврилович уже
протягом майже 50-ти років незмінно працює на кафедрі еко-
номіки агропромислових формувань як провідний професор,
фундатор відповідної науково-педагогічної школи. До цього
варто додати, що науково-педагогічна діяльність професора
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В. Г. Андрійчука є яскравим свідченням ефективного поєднання
наукової і педагогічної діяльності, що цілком відповідає універ-
ситетській освіті XXI століття.

Велика заслуга належить В. Г. Андрійчуку у створенні науко-
во-навчальної літератури аграрно-економічного профілю. Він є
одноосібним автором 6 підручників і навчальних посібників та
співавтором 10 таких праць, які затверджені Міністерством осві-
ти і науки України як підручники і посібники для студентів ви-
щих навчальних закладів. Уже перші навчальні праці Василя Га-
вриловича відзначалися нестандартністю й оригінальністю.
Серед таких перших праць виділяється навчальний посібник
«Економіка сільського господарства», що опублікований у 1985 р.
видавництвом «Вища школа», обсягом 15,5 друк. арк., у тому чи-
слі вченого – 11,5 друк. арк. та співавтора М. Й. Хорунжого –
4 друк. арк. Подібного посібника не було в колишньому СРСР.
Він побудований так, що орієнтував студентів на самостійне
розв’язання економічних завдань, давав змогу швидко і правиль-
но орієнтуватися у фактичній вихідній інформації, обґрунтовано
здійснювати трактування одержаних результатів.

Новизною постановки та розв’язання економіко-матема-
тичних задач відзначався написаний В. Г. Андрійчуком у спів-
авторстві з С. І. Наконечним навчальний посібник «Математи-
чне моделювання економічних процесів сільськогосподарсько-
го виробництва» (1982). Незважаючи на те, що посібник був
орієнтований на умови централізованої економіки, чимало
економіко-математичних моделей даного посібника цілком
придатні для використання підприємствами, що функціонують
на ринкових засадах.

Значною науковою і навчальною цінністю відзначався навча-
льний посібник «Економіка, організація і планування агропроми-
слового комплексу» (1989, 27 друк. арк.), одним з основних спів-
авторів якого є Василь Гаврилович. Навчальний посібник такого
профілю було видано вперше в СРСР, в ньому знайшла
розв’язання низка нових для того часу питань, що стосувалися
розвитку економіки АПК, чимало з яких не втратили актуальнос-
ті й понині.

Серед усіх видань вченого в царині науково-навчальної літе-
ратури у 80-х та 90-х роках XX століття все ж найбільшу значу-
щість має створений ним одноосібний підручник «Економіка аг-
рарних підприємств» (1996, 32 друк. арк.). Ця публікація –
помітне явище у вітчизняній агроекономічній науці та освітянсь-
кій сфері. Це – перший підручник з аграрної економіки, написа-
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ний на ринкових засадах. І якщо навіть не брати до уваги інших
вагомих достоїнств підручника, то лише ця обставина висуває
його в число неординарних праць.

Підручник швидко знайшов свого читача. Низкою провідних
вчених, викладачів вищих навчальних закладів і факультетів агра-
рного профілю, спеціалістами АПК його визнано фундаменталь-
ною науковою і навчальною працею, яка не мала аналогів і яка
відзначається науковою новизною та оцінюється як підручник но-
вого покоління, що мав непересічне значення і для працівників ор-
ганів управління АПК та керівників і спеціалістів аграрних під-
приємств. Підручник став переможцем престижного міжнародного
конкурсу, організованого Міжнародним фондом «Відродження».
На вказаний підручник надійшло багато схвальних відгуків. Він
став, по суті, базовим для вивчення економіки аграрних підпри-
ємств в сільськогосподарських університетах України. У 2002 р.
вийшло у світ друге, доповнене і перероблене видання даного під-
ручника обсягом 36 друк. арк. Тут знайшла відображення здійс-
нювана в державі аграрна реформа, сучасні надбання вітчизняної
та зарубіжної агроекономічної науки та нові на той час творчі здо-
бутки автора в сфері мікроекономіки. Важливо також, що підруч-
ник обох видань відзначається не лише високим теоретико-
методологічним рівнем, а й практичною спрямованістю на реалії
сьогодення і майбутні соціально-економічні трансформації.

У розвиток фундаментальних основ підручника професором
В. Г. Андрійчуком опубліковано у 2000 р. вкрай необхідну для
навчального процесу працю «Економіка аграрного підприємства»
— навчально-методичний посібник обсягом 20 друк. арк. Ця од-
ноосібна праця має важливе значення не лише для вищої школи,
а й для управлінців АПК, керівників і спеціалістів суб’єктів гос-
подарювання, оскільки в ній на конкретних виробничих ситуаці-
ях наведена методика розв’язання й аналізу важливих економіч-
них завдань, які постали перед економістами і керівниками
аграрних підприємств ринкового типу, що виникли в процесі ре-
формування КСП і стали функціонувати на засадах приватної
власності.

Помітним кроком у подальшому розвитку вітчизняної науки і
навчальної літератури є публікація навчального посібника «Ме-
неджмент: прийняття рішень і ризик» (1998, 18,6 друк. арк., у т.
ч. В. Г. Андрійчука – 13 друк. арк.), авторами якого є В. Г. Анд-
рійчук і професор Альбертського університету (Канада) Леонард
Бауер. Це – перший в університеті навчальний посібник, який
написано у співпраці з відомим зарубіжним вченим, що сприяло
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дальшому розвитку менеджменту як науки для умов аграрної
сфери. В посібнику розкриваються проблемні питання, які були
недостатньо розроблені або зовсім не розглядалися в економічній
аграрній літературі України.

Визначним здобутком, вершиною науково-педагогічної діяль-
ності академіка В. Г. Андрійчука є створений ним новітній одно-
осібний підручник «Економіка підприємств агропромислового
комплексу» (2013, 66 друк. арк.). Це видання – ґрунтовна відпо-
відь на актуальні запити сучасного виробництва.

У системі господарювання країни, в її законодавчій базі від-
булися впродовж останнього десятиліття радикальні зміни, що
зумовило необхідність підготовки принципово нових підручників
і навчальних посібників з дисциплін, які закладають основу еко-
номічної підготовки фахівців для галузей національної економі-
ки. Особливо глибинні зміни відбулися в агропромисловому
комплексі. Реструктуризація КСП і створення на їх основі агро-
формувань ринкового типу відкрили широкий простір для розви-
тку орендних відносин на селі, які з часом стали набувати нових
рис, спричинених вливанням капіталу в сільське господарство з
інших сфер економіки, насамперед з підприємств переробної
промисловості. У зв’язку з цим, як уже зазначалося, стали інтен-
сивно створюватися і розвиватися нові потужні агропромислові
формування – вертикально інтегровані структури, в яких поєдну-
ється сільськогосподарське виробництво з переробкою сільсько-
господарської сировини і нерідко – реалізацією через власну тор-
говельну мережу кінцевої продукції.

Водночас чимало аграрних підприємств також стали інтенси-
вно розвивати переробне виробництво. Ці обставини, а також іс-
тотні зміни в інституціальному полі АПК зумовили потребу в
якісно новій підготовці фахівців агропромислового комплексу,
які мали б необхідні знання з економіки сільськогосподарського і
переробного виробництва. На підготовку таких фахівців і орієн-
тований підручник Василя Гавриловича. Це перше в Україні, і не
виключно за її межами, таке фундаментальне й оригінальне ви-
дання, яке буде сприяти підготовці майбутніх фахівців, спромо-
жних на високому професійному рівні розв’язувати фінансово-
економічні та господарські проблеми розвитку агропромислового
виробництва.

Відповідно до головної мети Болонського процесу – гармоні-
зації вищої освіти європейських університетів, зміст підручника
орієнтований на формування компетенцій фахівця, які пов’язані з
його здатністю економічно мислити і системно опановувати су-
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часні технологічні, управлінські та інформаційні інновації для
виконання завдань економічного діагностування результатів дія-
льності підприємств, оцінки альтернатив ресурсного забезпечен-
ня стратегічного розвитку та руху капіталу, обґрунтування рі-
шень щодо підвищення конкурентоспроможності функціонуван-
ня підприємств.

Даний підручник за низкою важливих параметрів можна
вважати піонерним. Про один уже йшлося – подання в органі-
чній єдності методологічних і методичних підходів до
розв’язання економічних завдань аграрного і переробного ви-
робництва у вертикально інтегрованих структурах та окремо –
в аграрних і переробних підприємствах. Крім того, значний ін-
терес викликає архітектоніка підручника. Він містить низку
нових розділів (тем), які раніше зовсім не розглядалися в на-
вчальній економічній літературі, проте їх вивчення є необхід-
ною умовою формування компетенції сучасного фахівця в га-
лузі економіки. Зокрема, вчений ґрунтовно розглядає теорії
розвитку підприємств, основи підприємництва, аграрний ринок
і важелі його державного регулювання, сучасні моделі і типи
розвитку підприємств, їх трансформацію, реструктуризацію та
реорганізацію. В підручнику розкриваються й питання еконо-
мічної безпеки підприємства та антикризового управління ним,
що особливо актуально нині, коли існують реальні загрози
рейдерства і фіктивних банкрутств.

Поряд з усталеними питаннями економіки підприємств в під-
ручнику подаються новітні напрацювання економістів і вченого
стосовно сучасних методів управління витратами й якістю про-
дукції, оцінювання фінансових інвестицій та інновацій в аграр-
ному та переробному виробництві, обґрунтування напрямів під-
вищення конкурентоспроможності підприємств і продукції, мето-
дичних підходів до вимірювання й оцінки ефективності діяльнос-
ті підприємств, розвитку логістики тощо. Особливістю підручни-
ка, що надає йому істотної переваги, є та обставина, що він наси-
чений багатьма розробленими вченим методиками та методич-
ними підходами до розв’язання прикладних завдань, які дово-
диться вирішувати фахівцям з економіки на підприємстві. Опа-
нування такими методиками є надто важливим для економістів,
бо це дає змогу за результатами їх застосування приймати своє-
часні й обґрунтовані рішення. Доречно сказати, що ці методики
викладені у доступній формі, а текст підручника читається легко,
не перевантажений часто надуманими показниками і термінами
та не обов’язковими дискусійними положеннями.
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В підсумку варто наголосити на такому: за охопленням най-
важливіших проблем розвитку підприємств агропромислового
комплексу, архітектонікою, науковим рівнем і ступенем новизни,
логічністю і доступністю подання матеріалу, супроводом теоре-
тичних і методичних викладок конкретними прикладами і розра-
хунками підручник вченого є фундаментальною навчальною і
науковою працею. Це видання немає аналогів і буде корисним
для студентів вищих навчальних закладів (факультетів) економі-
чного профілю, слухачів магістерських програм, аспірантів,
центрів підвищення кваліфікації, спеціалістів і керівників аграр-
них і переробних підприємств, агропромислових формувань, фа-
хівців з економіки всіх рівнів управління АПК.

Зазначений підручник не можна вважати як тлумачення відо-
мих істин аграрної економіки, як набуття готових відповідей і
рецептів вирішення тих чи інших складних завдань в агропроми-
словому виробництві.

Головна риса підручника – солідна науково-теоретична база та
можливості застосування системи показників, методик і прогно-
зів у практичній діяльності підприємств АПК та в сфері аграрної
економічної науки.

Про навчальну значущість і наукову цінність новітнього під-
ручника Василя Гавриловича йшлося під час презентації цієї
праці, яка відбулася 17 січня 2013 р. у конференц-залі Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьма-
на. До речі, це перша в історії університету презентація науково-
навчального надбання представником професорсько-викладаць-
кого складу цього вищого навчального закладу.

На презентації були присутні відомі в Україні вчені економіс-
ти-аграрники Національної академії аграрних наук України, На-
ціонального наукового центру «Інститут аграрної економіки», Ін-
ституту економіки і прогнозування НАН України, завідувачі
кафедр економіки аграрних університетів, викладачі цих закла-
дів, спеціалісти низки аграрних підприємств та АПФ. У своїх ви-
ступах ними наголошувалося на фундаментальності підручника,
в якому вперше подані питання економіки аграрного і перероб-
ного виробництва в органічній єдності і взаємозв’язку та водно-
час поставлено і методологічно та методично розв’язано низку
важливих економічних проблем функціонування підприємств
АПК.

Для поглибленого засвоєння фундаментальних основ даного
підручника Василем Гавриловичем видано навчально-методич-
ний посібник «Економіка підприємств агропродовольчого ком-
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плексу» (2010). Ця одноосібна, що не має аналогів, праця має
прикладну спрямованість, орієнтує студентів на вибір правильно-
го способу розв’язання економічних задач, розвиває їх творче
мислення і здатність висококваліфіковано вирішувати стратегічні
і тактичні завдання розвитку АПК у системі сучасних ринкових
відносин.

Василем Гавриловичем розроблено низку навчальних програм
з дисциплін «Економіка сільського господарства», «Обґрунту-
вання господарських рішень і оцінка ризиків», «Економіка під-
приємств», «Основи наукових досліджень», які викладалися вче-
ним, а останні дві з них викладаються і понині. Особливого
коментаря потребує програма з основ наукових досліджень. Вче-
ним, по суті, створена нова дисципліна і навчальна програма для
неї. Оригінальність і новизна програми, а також самого змісту
дисципліни виявляється в тому, що її автор головну увагу конце-
нтрує на оволодінні студентами основними методами наукового
пошуку: економічно-статистичним, монографічним, розрахунко-
во-конструктивним, економіко-математичним, балансовим та ін.
Саме такий підхід до викладання даної дисципліни значною мі-
рою сприяє виконанню студентами якісних курсових і диплом-
них магістерських робіт.

Загалом, створена Василем Гавриловичем сучасна навчальна
література визнана провідними вченими і викладачами універси-
тетів як така, що вносить непересічний вклад у розвиток агроеко-
номічної науки і справу підготовки висококваліфікованих еконо-
містів для агропромислового виробництва з новітніми знаннями,
сформованими сучасним економічним мисленням, які були б
спроможними приймати обґрунтовані рішення в нинішніх склад-
них умовах становлення ринкової економіки.

Василем Гавриловичем Андрійчуком створена своя наукова
школа. Ним підготовлено 11 кандидатів економічних наук, які
працюють у вищих навчальних закладах, Міністерстві аграрної
політики і продовольства, на виробництві у великих вертикально-
інтегрованих структурах. У даний час він здійснює керівництво
двома докторантами і двома аспірантами, теми дисертацій яких
присвячені актуальним проблемам сучасності. Вчений є членом
двох спеціалізованих вчених рад з присудження наукового сту-
пеня доктора економічних наук – у ДВНЗ «Київський національ-
ний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і в Націо-
нальному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».
Впродовж багатьох років В. Г. Андрійчук є членом Ради факуль-
тету економіки аграрно-промислового комплексу.
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Василь Гаврилович користується заслуженою повагою серед
студентів і викладачів університету, наукової громадськості, а
також серед керівників і спеціалістів підприємств та органів
управління АПК. Він бере активну участь у громадському житті
університету, неодноразово обирався до керівних органів його
громадських організацій. Своїми науковими і науково-навчаль-
ними здобутками, вимогливістю і принциповістю Василь Гаври-
лович є взірцем для молодих викладачів. Тому цілком заслужено
його було занесено на Дошку пошани КІНГу, а згодом присвоєно
почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ».

За досягнення в науковій і педагогічній діяльності, сумлінну і
плідну працю Указом Президента України Андрійчуку Василю
Гавриловичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки
і техніки України», а також нагороджено низкою відзнак Мініс-
терства освіти і науки України: знаками «Відмінник освіти
України», «За наукові досягнення», «Петро Могила», а також чо-
тирма Почесними грамотами.

За вагомий вклад у розвиток вітчизняної агроекономічної нау-
ки Василь Гаврилович був обраний у 1999 р. членом-кореспон-
дентом Української академії аграрних наук (УААН), а у 2007 р. –
її дійсним членом (академіком), нині Національної академії агра-
рних наук України. Нагороджений цією установою знаком «По-
чесна відзнака» УААН і Почесною грамотою НААН України.

За плідну участь у розробці національних програм розвитку
вітчизняного сільського господарства, практичну допомогу виро-
бництву Міністерством аграрної політики України вчений наго-
роджений Трудовою відзнакою «Знак пошани».

В. М. Нелеп,
заслужений діяч науки і техніки України,

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри аграрного менеджменту,

а нині економіки агропромислових формувань (1982–2004 рр.),
М. Й. Хорунжий,

кандидат економічних наук,
професор кафедри економіки
агропромислових формувань,
заслужений працівник КНЕУ,

відмінник освіти України
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***
Нарис про наукову та педагогічну діяльність Василя Гаврило-

вича Андрійчука написано в рік його ювілею – 75-річчя з дня на-
родження. З нагоди цієї славної дати щиро вітаю ювіляра.

НА СТАРТІ

І знову-знов, в який-то раз
Ти задаєш собі питання:
Чи не минув, чи є ще час
Для діяння, а не зітхання.

Є віра в себе. У свій шлях.
Не спасував ще перед віком.
Ще не нагрянув отой страх,
Що править згубно чоловіком.

Ти ще спішиш, немов бігун,
І котрий раз стоїш на старті.
І до кінця ще не збагнув,
Чого оті забіги варті.

А може, то саме життя
Спішить догнать своє, зробити,
Щоб не спіткало каяття
За роки, що були прожиті.

На схилі тих минулих літ,
Які уже пройшли, прожиті,
Лишився ж добрий, твердий слід.
Були ж чудові, світлі миті.

Але нуртують ще думки
І ще кудись до чогось кличуть.
Корися їм ти залюбки.
Такий у нас ти, чоловіче.

Ти є не спринтер, стайєр ти,
Дистанцію бороти треба.
Ти жить не можеш без мети,
Бо це — твоя людська потреба.

Хоч і багато ти звершив
На науковім творчім полі,
Зійти зі старту не спіши —
Така твоя, наш друже, доля.

М. Й. Хорунжий
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ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ
ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ АНДРІЙЧУК З ПОГЛЯДУ

ОРГАНІЧНОЇ ЄДНОСТІ ЙОГО НАУКОВОЇ
І НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Саме так – органічно єдиними результатами творчої діяльності
достатньо підстав йменувати досягнуте Василем Гавриловичем
Андрійчуком за кілька десятиліть цілеспрямовано наполегливою
працею у двоєдиній царині його наукових досліджень і педагогіч-
ної роботи у вищій освіті. Ці дві чітко окреслені і вміло, таланови-
то реалізовані складові його буття настільки злились і переплелись
між собою, що єдино правильно розглядати їх цілісно єдиним за
змістом і формою відображенням його життя – творчості. Такою
оцінкою діяльності Василя Гавриловича автор не претендує на
оригінальність: у ній немає нічого надуманого і щонайменших пе-
ребільшень. Бо послідовно інноваційний рівень досягнутих ним
здобутків і в наукових дослідженнях, і в педагогічній майстерності
– від читання лекцій до написання першокласних підручників і на-
укових монографій, посильне лише для рівних йому творчих осо-
бистостей. Справа не змінюється від того, що у такій діяльності є
першим: наукові результати чи якість лекцій і підручників. Як і від
співвідносності наукової і педагогічної діяльності, хоч би, за кри-
теріями, зокрема, затрат часу на кожний з цих двоєдиних елемен-
тів творчої роботи чи енергії. У кожного дослідника–педагога це
складається по-своєму.

Можна, звичайно, вважати його передусім педагогом, що
буде правильно, і вести мову про його творчу діяльність як пе-
дагогічно-наукову, що також відповідало б дійсності. Проте з
огляду на те, що, на переконання автора, його власне педагогі-
чна робота насичена науково-творчими елементами і результа-
тами такою мірою, що дає підстави узагальнено розглядати йо-
го діяльність науково-педагогічною. Та у нашому випадку це
не має жодного значення: кожний має право на власне бачен-
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ня. Базовим у цьому питанні є концептуально інше: власне на-
укова і безпосередньо педагогічна складові його діяльності
сутнісно і результативно переплітаються (зливаються) настіль-
ки, що сукупно являють собою високопродуктивну науково-
педагогічну діяльність. Серцевиною якої є видатний вчений
економіст-аграрник і, ймовірно, такою ж мірою (про це хай су-
дять інші) – педагог.

Багатоаспектність такої чи іншої подібної градації творчих
людей варта окремих досліджень. У даному ж випадку виправда-
но обмежитись лише дечим з цього приводу: авторським бачен-
ням Василя Гавриловича Андрійчука як дослідника аграрної
економіки, дійсного члена (академіка) Національної академії
аграрних наук України з його потужним науково і педагогіч-
но творчим потенціалом.

Видатний дослідник вітчизняної аграрної
економіки

Славний, гідний наслідування життєвий, педагогічний і на-
уковий шлях – від перших кроків до сьогодення пройшов і
продовжує успішно йти по ньому виходець із праселянського
роду рідної йому Шаргородщини Василь Гаврилович Андрій-
чук. Про це вже написали його побратими по багаторічній ро-
боті на одній кафедрі, відомі вчені й прекрасні педагоги про-
фесори Віталій Миколайович Нелеп і Микола Йосипович
Хорунжий у вступній статті цього біобібліографічного видан-
ня. Завжди не тільки приємно, а й важливо, коли добре знані у
науковому й педагогічному середовищі гарно, з повагою гово-
рять чи пишуть про свого колегу. Тим більше, коли, як це має
місце у нашому випадку, це роблять професори «аксакальсько-
го віку» про свого хай зовсім небагато, та все ж хоч трішечки
молодшого за віком. Важливе, крім іншого, й тому, що це є га-
рним психологічно-виховним прикладом для молодших поко-
лінь викладачів з приводу того, як слід шанувати й оберігати
найкраще, що мало місце за роки становлення кафедри й спі-
льної роботи. Достатньо підстав вважати, що дещо з цього ста-
не корисним якійсь частині студентів.

Добре знаючи Василя Гавриловича по роботі на одній з ба-
зових кафедр відомого у нашій країні і добре знаного за її ме-
жами Київського національного економічного університету
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ім. Вадима Гетьмана, вони достатньо повно і переконливо
розкрили його як Особистість найвищого рівня. Від Василя
Гавриловича у свою чергу доводилось неодноразово чути про
закоханість у дорогий для нього навчальний заклад, про рідну
кафедру та її чудовий у безпосередньо людському і науково-
педагогічному відношеннях колектив. На його очах він прой-
шов шлях від аспіранта до видатного вченого у царині аграр-
ної економіки, доктора економічних наук, професора, дійсно-
го члена (академіка) Національної академії аграрних наук,
заслуженого діяча науки і техніки України, автора прекрасних
підручників, монографій, великої кількості інших глибоких
наукових публікацій. Тож можна лише радіти глибокому за
сутністю і майстерному за характером викладу шанованими
авторами життєопису і наукових здобутків Василя Гаврилови-
ча. Узагальнимо лише дещо з цього приводу.

• Вступ у віці, молодшому від офіційно встановленого, до
сільськогосподарського технікуму й одержання після успішного
закінчення фаху молодшого агронома (так тоді йменувалась спе-
ціальність випускників агрономічних середніх навчальних закла-
дів).

• Робота у колгоспі одразу на кількох посадах і різних спеціа-
льностях: агронома, зоотехніка, економіста, заступника і викону-
ючого обов’язки голови колгоспу. Можна лише уявити, яку велику
і всебічно організаційну й управлінську школу він пройшов за цей
період. З огляду на весь подальший життєвий і науково-
педагогічний шлях Василя Гавриловича є підстави припустити, що
вже тоді він, хай навіть і не усвідомлено, зріднився зі своїм еконо-
мічним майбутнім. У тім числі з інтуїтивним започаткуванням по-
дальших глибоких усвідомлень того, що економіст-аграрник пев-
ною, а ще краще — достатньою для цього фаху мірою повинен
знати всі без винятку складові сільськогосподарського виробницт-
ва: галузеві, технологічні, організаційні. А також те, що найбільш
важливе, соціальні й соціально-психологічні, оскільки основу-
основ цієї галузі становлять селяни, у більш загальному розумінні,
мовлячи по-сучасному, – соціальний капітал аграрного виробниц-
тва. І якщо все це коли більшою, а коли меншою мірою пронизує
його підручники, наукові публікації та лекції, які він читає студен-
там, то, можливо, все це має давнє коріння, яке він продовжує змі-
цнювати ще і зараз.

• Набуття фундаментальних знань з економічної теорії, а та-
кож з прикладних економічних наук, у тому числі аграрного
профілю, під час одержання вищої освіти у Вищій партійній



33

школі. Автор цього матеріалу мав достатньо підстав перекона-
тись у тому, що коли залишати осторонь партійно-ортодоксальну
риторику, яка не могла не виявлятись у такому навчальному за-
кладі, безпосередньо економічної дисципліни викладались у ній
на одному з найвищих рівнів порівняно з іншими тогочасними
вишами, що допомогло Василю Гавриловичу вміло і з високою
науково-педагогічною віддачею пов’язати свою долю з аграрно-
економічною сферою.

• Вступ до аспірантури на кафедру економіки й організа-
ції сільського господарства цього ж університету й успішний
захист після її закінчення дисертації на здобуття науково-
го ступеня кандидата економічних наук. До того ж з непере-
вершеної за значенням для того часу проблеми зміцнення
економіки колгоспів шляхом удосконалення державних закупі-
вель державою вирощуваної ними продукції сільського госпо-
дарства.

• Підготовка і захист на тій же кафедрі дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора економічних наук за інноваційною за
змістом і характером темою з питань зміцнення і підвищення
ефективності використання виробничого потенціалу в сільському
господарстві. То була новітня, інноваційна для того часу пробле-
ма, яку досліджували в інших науково-економічних центрах, у
тому числі в Інституті економіки Академії наук Української РСР.
За критеріями теоретичного рівня, глибини дослідження, чіткої
практичної підпорядкованості і прийнятності результатів для ви-
робництва вона була високо оцінена економістами Ленінграда, за
яку одна з вчених рад присудила Василю Гавриловичу ступінь
доктора економічних наук.

• Розширення тематики і масштабів аграрно-економічних
досліджень й одержання результатів у розв’язанні новітніх аг-
рарно-економічних проблем (зокрема, вже в останні ро-
ки — капіталізації аграрного виробництва) ще більше і глибше
розкрили науково-дослідний потенціал, укріпили за Василем
Гавриловичем місце як найбільш відомого вченого економіста-
аграрника і відкрили шлях до членства в Національній академії
аграрних наук нашої країни. Членство в НААНУ розкрило до-
даткові наукові дарування. Про дещо з цього приводу йтиметь-
ся далі, а поки що обмежусь задоволенням від того, що не по-
милився, рекомендуючи його для обрання спочатку членом-
кореспондентом НААНУ, а з часом – дійсним членом (акаде-
міком).
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Дійсний член (академік) Національної академії
аграрних наук України

Заслуги вчених, не тільки перед наукою, а й перед суспільством,
оцінюються по-різному. Серед найбільш почесних відзнак – обран-
ня членами різного роду наукових асоціацій академічного рівня, у
тому числі галузевих. Однією з них є Національна академія аграр-
них наук України, створена у 1990 році. Василь Гаврилович Анд-
рійчук належить до невеликої когорти обраних до її Відділення аг-
рарної економіки і продовольства: у 1999 р. – членом-кореспонден-
том, у 2007 р. – дійсним членом (академіком). На час подання до
видавництва цього матеріалу в НААНУ нараховувалось 24 академі-
ки. З них лише Василь Гаврилович, обраний і продовжує залиша-
тись єдиним дійсним членом академії, обраних з неаграрних універ-
ситетів, що підтверджує визнання його високого місця в аграрно-
економічному науковому середовищі. Тим більше з урахуванням
того, що він обирався як науковець, не займаючи будь-яких науко-
во-адміністративних чи інших посад, які у ряді випадків можуть да-
вати «додаткові бали» при виборах. Тож тільки критерій його висо-
кого наукового значення був визначальним за обставин великого
конкурсу на одне-єдине вакантне місце дійсного члена академії.
Цей критерій слугував одним з основ обрання Василя Гавриловича
заступником академіка-секретаря цього відділення.

На час обрання членом-кореспондентом академії Василь
Гаврилович був автором п’яти глибоко наукових у теоретичному
і науково-методологічному питаннях монографій, які водночас
мали чітку науково-прикладну підпорядкованість. Саме єдність
теоретико-методологічної і науково-прикладної сутності моно-
графічних видань, доповнювана дев’ятьма підручниками і навча-
льними посібниками, проникнутими високим не тільки безпосе-
редньо повчальним, а й глибоким науковим змістом, стали
однією з визначальних запорук його перемоги на виборах. Дале-
ко не всі претенденти на посаду могли зрівнятись з Василем
Гавриловичем. Та сама ситуація і з таким же успіхом повторилась
через кілька років під час обрання його дійсним членом академії.

Як і слід було очікувати, наукова діяльність академіка В. Анд-
рійчука після цього набула друге дихання. Вже як науковець з
академічним титулом, він започаткував новітній напрям аг-
рарно-економічної науки — капіталізація сільського госпо-
дарства. Ставши його фундатором, надавши йому міждисциплі-
нарного змісту і характеру, об’єднавши сформованим ним же
відповідним вченням власне капіталізацію із спорідненими з нею
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соціальними й економічними процесами і явищами, що мають
місце в агросфері (латифундація, надконцентрація та ін.), Василь
Гаврилович не тільки розкрив їхню сутність, а й обґрунтував су-
спільні, соціальні та економічні загрози, які постали внаслідок
цього, не лише перед сільським господарством, а й перед країною
загалом. Застереження академіка В. Г. Андрійчука з цього приво-
ду настільки глибокі і своєчасні, що будь-яке подальше нехту-
вання ними матиме ще глибші наслідки порівняно з тим, які вже
мають місце як реакція на сутнісно й організаційно недосконалу
аграрну реформу.

Не беру на себе сміливість передбачати, як складатиметься
подальше буття академіка В. Андрійчука в науці. Проте не сум-
ніваюсь, що його науковий потенціал продовжуватиме залиша-
тись невичерпним, що є винятково важливим не лише для нього
особисто, а й для аграрно-економічної науки й найважливішої
виробничої галузі країни – сільського господарства, а й для нашої
Вітчизни загалом. Академік Василь Гаврилович Андрійчук
увійшов до вітчизняної аграрно-економічної науки сміливо і на-
дійно посів у ній одне з найбільш почесних місць.

Василь Гаврилович є публічним вченим, часто виступає на рі-
зних наукових зібраннях: конгресах, науково-практичних конфе-
ренціях, засіданнях круглих столів тощо. Особливо слід наголо-
сити на такому: вчений є одним із найактивніших членів
Всеукраїнського конгресу економістів-аграрників, що був засно-
ваний у 1998 році і який репрезентує найбільш авторитетне зі-
брання вчених України в галузі аграрної економіки: докторів
економічних наук, вітчизняних та іноземних членів Відділення
аграрної економіки і продовольства НААН України, представни-
ків Уряду, Верховної Ради України, знаних керівників і спеціалі-
стів аграрних підприємств і виниклих агропромислових форму-
вань – вертикально-інтегрованих структур. Майже на кожному
засіданні конгресу, за рідким виключенням, Василь Гаврилович
виступав з найактуальніших проблем трансформації АПК на за-
садах ринкової економіки, зокрема таких, як «Економічна рефо-
рма в АПК: подальші кроки», «Важливі підойми відродження
АПК», «Оцінка макро- і мікропараметрів економіки в контексті
продовольчої безпеки України», «Проблеми капіталізації сільсь-
кого господарства на сучасному етапі», «Надконцентрація агро-
промислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки»
та ін.

Ці виступи відзначаються не лише своєчасністю постановки
зазначених актуальних проблем, а й глибоким і всебічним аналі-
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зом та конструктивністю запропонованих ним напрямів їх вирі-
шення. Не буде перебільшенням сказати, що члени конгресу зав-
жди з інтересом очікують виступ Василя Гавриловича і ці їх спо-
дівання, на наше переконання, справдовуються.

Чималий внесок академік Василь Гаврилович Андрійчук вно-
сить в активізацію і підвищення результативності роботи Відді-
лення агарної економіки і продовольства НААН України. Він ча-
сто виступає на засіданнях відділення з доповідями і співдопові-
дями з найгостріших питань розвитку АПК, а також у дискусіях з
інших проблем, що є предметом розгляду членами відділення.
Тут варто звернути увагу на ту принципово важливу обставину,
що Василь Гаврилович – це диверсифікований, багатогранний
вчений на відміну від тієї когорти науковців, які свою наукову ді-
яльність пов’язують з якимось лиш одним, хай і важливим, напря-
мом наукового пошуку. Василь Гаврилович глибоко досліджує ни-
зку проблем аграрної економіки на мікро- і макрорівнях, що дає
йому змогу поєднувати знання з різних сфер аграрної економіки, а
отже, отримувати синергійний науковий результат і завдяки цьому
пропонувати обґрунтовані, нерідко неординарні підходи до розв’я-
зання назрілих питань розвитку сільського господарства і АПК в
цілому. І тому невипадково Василь Гаврилович неодноразово за-
прошувався на засідання Президії НААН України, де він виступав
з ключових питань зміцнення економіки агропромислового виро-
бництва, у тому числі з проблем розвитку ринку сільськогоспо-
дарської продукції і продовольства, надконцентрації агропроми-
слового виробництва і земельних ресурсів, сучасних підходів до
формування матеріально-технічної бази сільського господарства
в контексті зміни співвідношення каналів вливання капіталу в аг-
рарну сферу в процесі її капіталізації.

Для Василя Гавриловича як дійсного члена НААН України
характерна надзвичайно цінна риса, без якої будь-який вчений
навряд чи спроможний досягнути вершин у царині науки. Це –
наукова принциповість і, я б сказав, наукова громадянська смі-
ливість. Наведу два показові приклади, що сповна підтверджу-
ють цю тезу. У 1999 році в офіційному органі Кабінету Мініст-
рів України (газета «Урядовий кур’єр») була опублікована
стаття відомого вченого і на той час високопосадовця, який іс-
тотно впливав на вироблення аграрної політики держави і при-
йняття державних рішень на рівні Указів Президента України.
Головна думка, яка червоною ниткою проходила через усю цю
статтю, зводилася до того, що в умовах України доцільно роз-
вивати дрібнотоварне виробництво на противагу великому і що
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виправданою є деіндустріалізація сільського господарства. Гру-
па вчених, до якої входив і Василь Гаврилович, у газеті «Голос
України» виступила з різкою критикою такого пропонованого
шляху розвитку сільського господарства як шкідливого для
країни. При цьому вченими акцентувалася увага на необхідності
розвитку багатоукладного сільського господарства, в якому од-
не із провідних місць має бути відведено середнім і великим аг-
рарним підприємствам. Невдовзі Василь Гаврилович опубліку-
вав самостійну статтю «Важливі підойми відродження АПК» в
журналі «Економіка АПК» (2000, № 4), у якій навів ґрунтовні
наукові аргументи неприйнятності роздрібнення аграрного ви-
робництва, яке в разі втілення в практику призвело б до непо-
правних втрат і навіть – до втрати державності.

У грудні 1999 року був прийнятий резонансний Указ Прези-
дента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення фор-
мування аграрного сектора економіки», яким передбачалося,
як відомо, в найкоротші строки протягом грудня 1999 – квітня
2000 рр. здійснити докорінне реформування у формі реорганізації
колективних сільськогосподарських підприємств у нові організа-
ційні форми господарювання ринкового типу. Безумовно, рефор-
мувати КСП було необхідно, але така «кавалерійська атака» не
лише не була виправданою, а й деструктивною. Про це точилися
кулуарні розмови. Але лише академік В. Г. Андрійчук першим
відкрито виступив у пресі, зокрема у зазначеній статті, з крити-
кою такої поспішності. В своїй статті «Майнові відносини, або
Постскриптум до Указу» («Сільський час», 2001, № 10) також
критично оцінювалися окремі важливі положення Указу Прези-
дента України «Про заходи щодо забезпечення захисту майнових
прав селян у процесі реформування аграрного сектора». Зрозумі-
ло, що такі виступи для того часу вимагали не лише ґрунтовної
діагностики реформаційних процесів, а й відповідної громадян-
ської мужності і наукової сміливості.

Принциповість Василя Гавриловича як вченого чітко вияв-
ляється і в його виступах на засіданнях вчених рад із захис-
ту дисертацій. Нам з Василем Гавриловичем випало довгі ро-
ки бути членами такої ради в ННЦ «Інституту аграрної еконо-
міки» НААН України. Тому у мене є всі підстави стверджува-
ти, що широка наукова ерудиція, глибоке розуміння сутності
проблем, що були предметом захисту здобувачів для здобуття
нами наукового ступеня доктора чи кандидата наук, робили
його виступи обґрунтованими, яскравими, вимогливими і вод-
ночас доброзичливими.
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Дещо про науково-творчий потенціал
академіка Василя Гавриловича Андрійчука

Знаючи з найкращих сторін кілька десятиріч Василя Гаврило-
вича Андрійчука в різних наукових (від кандидата економічних
наук до академіка Національної академії аграрних наук) і педаго-
гічних (від асистента кафедри до його професора) іпостасях; за-
цікавлено аналізуючи особливості, характер і результативність
його науково-педагогічного зростання; по можливості не пропус-
каючи його наукові і навчальні видання і по-своєму оцінюючи їх;
співпрацюючи з ним з різних аспектів її діяльності в НААН
України; будучи його однодумцем в концептуальних (базових)
баченнях і оцінках неоднозначного, точніше – суспільно і соціа-
льно загрозливої для України ситуації, що вже майже два з поло-
виною десятиліття переслідує її сільське господарство і довело
до системного занепаду сільсько-селянський сектор, маю достат-
ньо підстав для деяких винятково особистих узагальнень з при-
воду науково-творчого потенціалу В. Г. Андрійчука:

• його невимірно великі наукові і навчально-педагогічні успі-
хи і надбання зумовлені сукупністю обставин;

• природою, дарованою йому через батьків, Богом і Долею
обдарованістю і здатністю посісти помітне місце в інтелектуаль-
ному багатстві нашої Вітчизни, у тому числі або й передусім – у
його навчальній (педагогічній) і науковій складових;

• особистою здатністю і реальними уміннями оберігати, такий
Божий дар і наявний у ньому загалом і в кожній його складовій
науково і педагогічно створюваний потенціал, власними вже осо-
бистими зусиллями примножувати, уміло використовувати його й
одержувати від нього науково-педагогічну віддачу;

• високо розвинута у Василя Гавриловича відповідальність за
вміле й ефективне використання дарованих йому Природою і на-
бутих особисто умінь і здатностей за все те, що кожними конкре-
тними обставинами покладається на нього або що він вважає не-
обхідним покласти на себе за власною ініціативою;

• високовідповідально, уміло й ефективно використовуючи такі
здатності й уміння він практично завжди досягає перетворення ін-
дивідуалізованих потенціалів усіх без винятку обставин і факторів,
що мають місце у кожних конкретних випадках його наукової і/або
педагогічної діяльності в їхню кінцево-синергетичну віддачу.

Звичайно, науково-педагогічні успіхи і надбання одного з
найбільш відомих вітчизняних учених і викладачів вищих навча-
льних закладів економічного профілю доктора економічних наук,
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професора, дійсного члена (академіка) Національної академії аг-
рарних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України
не обмежуються. Проте в авторському розумінні дають максима-
льно наближене до реальності бачення його науково-педагогічної
величі. Її потенціал далекий від того, щоб турбуватись про те,
яким він буде надалі. Автор у цьому відношенні спокійний. Нау-
ково-творчий потенціал у академіка галузевої академії Василя
Гавриловича Андрійчука невичерпний. Тож достатньо підстав
очікувати, що наука і практика й надалі збагачуватимуться його
послідовно інноваційними надбаннями.

В. В. Юрчишин,
головний науковий співробітник

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
доктор економічних наук, професор,

академік НААН України,
заслужений діяч науки і техніки України
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ПУБЛІКАЦІЇ ДO 75-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ
АКАДЕМІКА НААН УКРАЇНИ

ВАСИЛЯ ГАВРИЛОВИЧА АНДРІЙЧУКА1

Шановний Василю Гавриловичу!

Президія Національної академії аграрних наук України та
Відділення аграрної економіки і продовольства НААН з почут-
тям глибокої поваги вітає Вас із 75-річчям від дня народження!

Ви зустрічаєте ювілей у повному розквіті творчих сил, з доб-
рим настроєм, володіючи глибокими знаннями і великим життє-
вим досвідом.

У суспільстві Ви відомі як професіонал, людина компетентна і
доброзичлива, яка користується авторитетом і повагою багатьох
відомих і невідомих для Вас людей. За Вашими плечима – бага-
толітній досвід і визнання.

Наукова громадськість знає Вас як вченого, ініціатора нових
прогресивних ідей і творчих пошуків, розробника методології
оцінки формування прибутку для оподаткування агропромисло-
вих підприємств, наукових розробок із проблем формування і
управління використанням їх капіталу.

Результати Ваших досліджень сприяють розв’язанню проблем
агропромислової інтеграції, гармонізації економічних інтересів
сільськогосподарських товаровиробників і переробних промис-
лових підприємств.

Ваша невтомна праця, поєднання наукової та педагогічної ді-
яльності, вміння працювати з людьми викликають повагу і Ви за-
служено користуєтесь авторитетом серед наукової громадськості
країни.

Тож многих Вам літ, вельмишановний Василю Гавриловичу, і
нехай Ваша професійна майстерність і життєвий досвід слугують
і надалі на почесній та відповідальній ниві служіння науці та
                     

1 Економіка АПК. – 2013. – № 1.
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державі. Бажаємо подальших добрих звершень задля Вашої вели-
кої справи!

Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, бадьорос-
ті й оптимізму, великого людського щастя, родинного благо-
получчя, подальших успіхів у науковій діяльності на благо
зростання добробуту народу України. Хай і надалі не згасає
творча енергія, ще довгі роки доля буде прихильна до Вас, на-
дихає на добрі справи, радують Вас любов рідних і близьких,
повага колег і друзів!

Президія Національної академії аграрних наук України
Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

Василю Гавриловичу Андрійчуку — 75

У січні виповнюється 75 років від дня народження Василя
Гавриловича Андрійчука, доктора економічних наук, професора,
заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НААН,
професора кафедри економіки агропромислових формувань нау-
ково-навчального закладу ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана».

Народився Василь Гаврилович у с. Слобода-Шаргородська
Шаргородського району Вінницької області у сім’ї селян-
колгоспників. Упродовж 1951–1955 років навчався на агроно-
мічному відділенні Шаргородського сільськогосподарського
технікуму, після закінчення якого до 1958 року працював аг-
рономом і за сумісництвом – економістом та заступником го-
лови колгоспу «Зоря комунізму» Пробіжнянського району
Тернопільської області. Після служби в лавах Радянської Армії
з 1960-го по вересень 1962 року працював штатним пропаган-
дистом Шаргородського РК КП України. В цьому ж році всту-
пив і в 1966 році закінчив із відзнакою Вищу партійну школу
при ЦК КП України.

Характерною рисою Василя Гавриловича є постійний потяг до
професійного зростання та самовдосконалення. Саме тому для
набуття ґрунтовних знань із ринкової економіки він у 1992 році
закінчив із відзнакою Міжнародний інститут менеджменту за фа-
хом магістр ділової адміністрації в галузі міжнародних економіч-
них відносин.
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Наукова діяльність Василя Гавриловича розпочалася з 1967
року із вступом до аспірантури по кафедрі економіки і організації
сільського господарства Київського інституту народного госпо-
дарства ім. Д. С. Коротченка (нині – ДВНЗ «Київський націона-
льний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), після
закінчення якої захистив кандидатську дисертацію на актуальну
на той час тему «Внутрішньорайонне планування закупок сільсь-
когосподарських продуктів та його роль у зміцненні економіки
колгоспів». У дисертації було запропоновано оригінальну мето-
дику визначення виробничих можливостей аграрних підпри-
ємств, яка стала відправним пунктом для розробки в майбутньо-
му фундаментальної проблеми виробничого потенціалу.

Подальша науково-педагогічна діяльність Василя Гаврилови-
ча, починаючи з 1969 року і по нинішній час, пов’язана із згада-
ним навчальним закладом. В. Г. Андрійчук – вчений широкого
наукового світогляду. Ним опубліковано 180 наукових праць за-
гальним обсягом 458 друк. арк., є автором 9 монографій, підруч-
ників, навчальних посібників і співавтором 16 аналогічних нау-
кових видань. Його праці відзначаються високим теоретико-
методологічним рівнем та науковою новизною в постановці й у
теоретичному і методично-прикладному розв’язанні актуальних
проблем АПК. Він стояв біля витоків розробки нового наукового
напряму агроекономічної науки – проблеми теоретичного обґру-
нтування категорії виробничого потенціалу, методології й мето-
дики його визначення, цілеспрямованого формування та ефекти-
вності використання в системі економічного механізму в АПК. З
даної проблеми він у 1987 році захистив дисертацію в Ленінград-
ському економічному університеті з присудженням наукового
ступеня доктора економічних наук, а його монографія «Ефектив-
ність використання виробничого потенціалу в сільському госпо-
дарстві» (М. : Экономика, 1983. – 240 с.) експонувалася на ВДНГ
СРСР в експозиції «Наука в реалізації Продовольчої програми».
За науковий внесок у розробку проблеми виробничого потенціа-
лу Василь Гаврилович нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ.

У роки здійснюваних реформ діяльність академіка Василя
Гавриловича Андрійчука спрямована на обґрунтування еконо-
мічного механізму забезпечення паритетності одержання дохо-
дів усіма учасниками агропромислової координації, на дослі-
дження проблеми становлення приватних підприємств і
врегулювання майнових відносин на селі, а також на обґрунту-
вання таких важливих підойм розвитку АПК, як стимулювання
попиту через активізацію інвестиційної діяльності та створення



43

передумов для переважно інтенсивного типу розвитку агропро-
мислового виробництва.

Учений вносить вагомий вклад у розробку теорії, методики й
аналізу ефективності, а також оцінки і синхронізації низки важ-
ливих макропараметрів економіки. В його монографії «Ефектив-
ність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз»
(К. : КНЕУ, 2005. – 292 с.) наведено теоретико-методологічні та
аналітично-прикладні аспекти ефективності діяльності аграрних
підприємств, що є оригінальною авторською розробкою. Вченим
обґрунтовано макро-, мезо- і мікроекономічні чинники ефектив-
ності, розкрито механізм їхнього впливу на економіку підпри-
ємств та запропоновано способи цілеспрямованого регулювання
цих чинників із метою підвищення конкурентоспроможності аг-
рарного виробництва.

Василь Гаврилович опікується розробкою нової ідеології аграр-
ної політики за напрямом економічної підтримки сільськогосподар-
ських товаровиробників і механізму переходу на біполяризовану
або наближену до неї будову аграрного ринку. Велика заслуга вче-
ного полягає в тому, що він здійснив піонерну розробку надзвичай-
но актуальної для України проблеми капіталізації вітчизняного
сільського господарства. В його монографії «Капіталізація сільсько-
го господарства: етап та економічне регулювання розвитку» (2007) і
в низці статей ним уперше обґрунтовано сутність і напрями капіта-
лізації галузі, розкрито мотиви її здійснення зовнішніми інвестора-
ми, досліджено переваги й загрози, що несе в собі цей напрям капі-
талізації, запропоновано економічні важелі регулювання даного
процесу і функціонування створених агропромислових формувань
нового типу, у тому числі агропромислових холдингів. Також уперше
запропоновано методологію проектування агропромислових форму-
вань. Ученим на основі дослідження проблеми концентрації капіталу
в АПК доведено, що для агропродовольчого комплексу України ста-
ла характерною надконцентрація агропромислового виробництва
і земельних ресурсів, що загрожує продовольчій безпеці країни.
Василь Гаврилович продовжує досліджувати дану проблему й свід-
ченням цього є публікація його статті в цьому номері журналу.

Наукові праці В. Г. Андрійчука відзначаються вагомою прикла-
дною значущістю. Він є одним з основних розробників 13 нормати-
вних документів під грифом центральних органів управління коли-
шнього СРСР і України, які були запроваджені у практику
діяльності органів управління сільського господарства усіх рівнів.

Велика заслуга вченого у створенні сучасної наукової навчаль-
ної літератури аграрно-економічного профілю. Його підручник
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«Економіка аграрних підприємств» (два видання – 1996 і 2002) ви-
знаний виданням нового покоління, що відзначається науковою
новизною, і став переможцем престижного міжнародного конкур-
су, проведеного за програмою Міжнародного фонду «Відроджен-
ня». Вершиною науково-навчальної літератури Василя Гаврилови-
ча є його новий сьогорічного випуску підручник «Економіка
підприємств агропромислового комплексу» (К. : КНЕУ, 2013. –
800 с.), який не лише увібрав кращі надбання попереднього підру-
чника, а й став помітним явищем в агроекономічній науці завдяки
своїй науковій новизні, високому теоретико-методологічному рів-
ню й практичній спрямованості на сучасне економічне середовище
та на майбутні соціально-економічні трансформації в АПК. Даний
підручник не має аналогів ні в Україні, ні в ближньому зарубіжжі.
В ньому вперше висвітлюється економіка не лише аграрних під-
приємств, а й переробних і вертикально інтегрованих агроформу-
вань, що повністю відповідає організаційно-правовій будові АПК
та сучасним запитам керівників і спеціалістів зазначених суб’єктів
господарювання. Для поглиблення фундаментальних основ цього
підручника Василем Гавриловичем опубліковано методичний по-
сібник із прикладною спрямованістю, який має важливе значення
не лише для навчального процесу, а й для підвищення фахового
рівня працівників управлінської ланки агропромислового вироб-
ництва.

Помітним кроком у подальшому розвитку вітчизняної науки
та навчальної літератури є спільна праця В. Г. Андрійчука з про-
фесором Альбертського університету Л. Бауером «Менеджмент:
прийняття рішень і ризик», що присвячена розробці актуальних
проблем аграрної економіки, які на той час не знайшли висвіт-
лення й ґрунтовного розв’язання у вітчизняній науковій літера-
турі та практиці. Загалом, створена Василем Гавриловичем су-
часна навчальна література визнана провідними вченими і
викладачами вузів як така, що вносить непересічний вклад у роз-
виток агроекономічної науки та в справу підготовки висококва-
ліфікованих економістів агропромислового виробництва з новіт-
німи знаннями, сформованим сучасним економічним мисленням,
які були б здатними приймати обґрунтовані рішення в нинішніх
складних умовах становлення ринкової економіки. Ним створена
і продовжує розвиватися наукова школа. Під його керівництвом
підготовлено 11 кандидатів економічних наук.

За досягнення в науковій та педагогічній діяльності В. Г. Анд-
рійчук нагороджений низкою відзнак МОН України: знаками
«Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», «Петра
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Могили», а також трьома Почесними грамотами. Міністерством
аграрної політики України він нагороджений Трудовою відзна-
кою «Знак пошани», а Українською академією аграрних наук –
«Почесною відзнакою УААН».

Шановний Василю Гавриловичу, ми знаємо Вас як відомого
вченого у сфері економіки агропромислового комплексу. Ваші
знання й досвід, професіоналізм і мудрість, працелюбність та на-
полегливість забезпечують Вам авторитет серед науковців, сту-
дентської молоді.

Нехай доля дарує здоров’я на довгі літа, натхнення і щастя,
розумних і вдячних учнів. Щоб і надалі супроводжував Вас і Ва-
шу родину переможний дух розуму, давав сили, енергію, наснагу
для добрих і корисних справ, спрямованих на піднесення добро-
буту народу й процвітання нашої рідної України.

Колектив Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки»,

редакція Міжнародного науково-виробничого журналу
«Економіка АПК»

Поборник інтелектуальної відваги

У кожної людини настає час, коли непросто підводяться під-
сумки якогось життєвого етапу, а коли об’єктивно виникає по-
треба поділити пройдений шлях на дві філософсько оцінювані
частини – «до» і «після». Таким вимірюванням характеризується
ювілей.

З одного боку, це нагода оцінити пройдений шлях, а з іншого
– збагнути, що ще не зроблено, що слід зробити, чим, врешті, ще
ствердитися в середовищі, з якого виріс і в якому живеш. Це осо-
бливо щемливий характер має в науково-освітньому середовищі,
в якому співпрацюють роками і оптимісти, і песимісти. Песиміст,
оцінюючи звершене, починає себе краяти, в кращому разі заспо-
коює своє сумління відомим слоганом «маємо те, що маємо».
Оптиміст, на відміну від песиміста, вважає, що головне ще не
зроблено, що не досягнуто повної реалізації людського потенціа-
лу, що «до» слід вважати стартовим майданчиком для нових зве-
ршень, фундаментальних, якісних, тих, що збагатять «після».
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До таких оптимістів у сфері аграрної економічної науки і осві-
ти по праву належить Василь Гаврилович Андрійчук. Немає по-
треби перераховувати всі його монографії, наукові статті, підру-
чники і навчальні посібники. Вони всім відомі і стали
невід’ємним атрибутом як економічної аграрної науки, так і осві-
ти. Всі, хто в цій царині починає свою наукову чи освітянську ді-
яльність, неодмінно скористаються науковим і освітянським до-
робком шановного ювіляра.

Хотілося б наголосити на особливі риси Василя Гавриловича
як вченого та педагога. Його вирізняє з науково-освітянського
середовища така риса, як інтелектуальна відвага. Будь-яка моно-
графія, наукова стаття, підручник мають одну спільну рису – за-
побігати описовому характеру, не роз’яснювати прописні істини,
а продукувати нові підходи, нове сучасне бачення певного суспі-
льно-економічного явища, працювати за принципом не наздога-
няти, а випереджати.

З іменем Василя Гавриловича пов’язано чимало зрушень в аг-
рарній економічній освіті та науці, яким можна дати таку визна-
чальну характеристику, як вперше:

• він є автором першого підручника «Економіка аграрних під-
приємств», який базується на принципах ринкової економіки і
тричі перевиданий;

• йому належить науково-адаптивне трактування і методичне
обґрунтування таких категорій, як виробничий і економічний по-
тенціал;

• він одним із перших обґрунтував суть капіталізації сільсько-
го господарства та формування холдингових структур в агропро-
мисловому виробництві;

• ним був опрацьований і запропонований широкому загалу
аналітичний підхід до оцінки економічної ефективності аграрних і
агропромислових підприємств в умовах ринкової трансформації;

• йому належать перші кроки в запровадженні в навчальний
процес такої дисципліни, як «Основи наукових досліджень» і
міжпредметного тренінгу для магістерського рівня підготовки,
які мають повне навчально-методичне забезпечення;

• нарешті він першим зробив глибокий теоретичний аналіз
проблеми надмірної концентрації і, зокрема, земельних ресурсів.

Неординарність особистості Василя Гавриловича як вченого і
педагога полягає в тому, що він уособлює самовідповідальність,
високу культуру наукової та освітянської роботи, концентрацію
зусиль на неперервному пошуку й дослідженні. Його авторитет
підкріплюється також тим, що його аспіранти, як і студенти-
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дипломники, ведуть дослідження з актуальних проблем аграрної
економіки, що забезпечує їм високе кваліфікаційне оцінювання.

Характерною рисою ювіляра є те, що він глибоко опанував
економіко-математичні методи дослідження, поєднав їх з еконо-
мічними проблемами і одержав той теоретико-практичний нау-
ковий сплав, який дає йому можливість висококваліфіковані ви-
сновки і пропозиції підкріплювати логікою математики. Він бере
безпосередню участь у підготовці державних законодавчих актів,
рекомендацій у сфері управління і виробництва в агропромисло-
вому комплексі, у роботі наукових установ аграрного спрямуван-
ня, підготовці аспірантів і докторантів.

Для нас приємно те, що Василь Гаврилович як учений і педа-
гог виріс у нашому кафедральному середовищі, починаючи з ас-
пірантури і закінчуючи присвоєнням звання академіка. Це зайвий
раз підтверджує, що освітнє середовище є таким, в якому наукові
дослідження стають невід’ємною частиною, що це відповідає ви-
могам Великої Хартії Університетів. Василь Гаврилович став за-
сновником науково-педагогічної школи «Ефективність діяльності
підприємств АПК і використання їх виробничого капіталу». А це
засвідчує, що ще багато належить зробити як у сфері наукових
досліджень, так аграрної економічної освіти.

Від колективу факультету економіки
агропромислового комплексу

ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»,

декан факультету, професор М. М. Коиупатрий,
завідувач кафедри, доктор

економічних наук, професор С. І. Дем’яненко,
професор кафедри М. Й. Хорунжий

Вершини академіка Василя Андрійчука

Я дуже щаслива людина. У тому числі й завдяки тому, що
крім найдорожчих для мене батьків, сім’ї та родини Бог і Доля
дарували мені у всі прожиті роки – від шкільних, студентських,
безпосередньо трудових до сьогодення – багато добрих і щирих,
незрадливих товаришів і друзів, талановитих учителів, наставни-
ків по робочих спеціальностях, керівників у роботі, наукових по-



48

братимів і учнів. Хоч би побіжно написати щось про кожного з
них – тих, хто є і хто в різні часи вже відійшли в Інший світ,
практично неможливо. І все ж навіть за цих обставин не можу не
сказати хоч дещо про видатного економіста-аграрника, доктора
економічних наук, професора, дійсного члена (академіка) Націо-
нальної академії аграрних наук, заслуженого діяча науки і техні-
ки України, професора кафедри економіки агропромислових фо-
рмувань провідного у нашій країні та відомого далеко за її
межами науково-навчального закладу ДВНЗ «Київський націона-
льний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – Василя
Гавриловича Андрійчука, якому в січні цього року виповнюється
славних 75 літ.

Веду мову про нього не тільки зважаючи на його високі зага-
льнолюдські, наукові, педагогічні, духовні, гуманістичні, націо-
нально-патріотичні, громадянські та інші чесноти, як у свій час
прийнято було говорити у подібних випадках. А й дуже великою
мірою через те, що нас уже багато років після того, як наші шля-
хи перетнулись у Києві, єднає мала батьківщина – Шаргородщи-
на, що у Вінницькому Поділлі. У ній, с. Слобода Шаргородська,
його породила Мати; там його босі дитячі ноги змушені були
звикати до холодно-розкішної роси на травах або й з інеєм на
них; там він ранніми ранками вглядався у небо, щоб побачити ві-
чного жнивового супутника селянина – жайворонка і краще по-
чути його чарівний спів; там він разом з іншими дітьми у підве-
чір’я вслухався у журливий спів, з яким поверталися після важкої
цілоденної роботи з поля жінки, а діти впізнавали у ньому рідні
їм голоси матерів та сестер. Там, у рідному селі, Василь Гаврило-
вич пізнавав воєнні й після них сільські лихоліття, бачив і відчу-
вав на собі невимірно важку колгоспно-селянську долю. Вона на-
стільки увійшла в його вразливу, але здатну витримувати життєві
виклики душу, що під її впливом він усе своє життя назавжди
пов’язав із сільським господарством та його соціально-виробни-
чим осереддям – селянством.

Саме на цій сільсько-селянській науково-виробничій ниві у
Києві у середині 60-х років перетнулися наші шляхи. На той час
ми вели дослідження у віддалених наукових нішах (але у межах
«сільське господарство – село – селянство»), які під різним кутом
зору почали зближуватися під впливом аграрно-перетворю-
вальних процесів у сільськогосподарській галузі й на селі. Без-
відносно до того, що і яким чином ближче кожному з нас, радію
тому, що у нас із Василем Гавриловичем практично повна єдність
у поглядах на теоретичні, у тому числі методологічні та науково-
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прикладні складові теперішнього галузево-сільсько-селянського
буття, на оцінку ситуації, що має місце у ньому, й на проблеми,
шляхи і механізми його суспільного та соціального оздоровлен-
ня. Яке, крім усього іншого, ґрунтуватиметься на основі систем-
ного відродження на найсучасніших засадах усього найкращого,
історично властивого вітчизняним селянам. Втішаю себе споді-
ванням на те, що Доля сприятиме Василю Гавриловичу, щоб він
не тільки побачив, а й відчув своєю душею результати такого
відродження, яке обов’язково настане.

З певною умовністю у даному випадку приймається, що життя
кожної людини, пошуки нею свого місця у кожних конкретних
обставинах і з орієнтацією на її майбутнє можна порівняти з
практикою альпінізму, в якому ставиться мета досягнення вер-
шин. Спочатку невисоких, а з досвідом і таких, які називаються
піками.

Стосовно академіка В. Андрійчука виділяю, знову таки – умо-
вно, три таких вершини: власне життєву (загальножиттєзабез-
печувальну), наукову і педагогічну. Початок шляху до першої з
них, ймовірно, почався у нього тоді, коли він, закінчивши Шар-
городський сільськогосподарський технікум, одержав призна-
чення у колгосп «Зоря комунізму» Пробіжнянського району Тер-
нопільської області, в якому водночас обіймав три посади:
головного агронома, економіста і заступника голови колгоспу.
Можна лише уявити, якою нелегкою була перша трудова школа,
з освоєнням уроків якої він успішно справився. Час від часу він
згадує її, а нещодавно й відвідав те село, яке на його першій тру-
довій ниві було своєрідним продовженням рідної Слободи Шар-
городської, але наодинці, без батьків і без родини.

Тому й тягнуло до рідної домівки, після повернення до якої йо-
го чекала робота у Шаргородському райкомі Компартії України. З
неї він вступив і в 1966 році закінчив із відзнакою Вищу партійну
школу при ЦК Компартії України. То був типовий життєвий шлях
для певної частини здібних тогочасних спеціалістів. Важко уявити
як склалося б його життя після її закінчення. Але ще під час на-
вчання у ній він почав цікавитися науковими дослідженнями й пі-
сля закінчення її у 1967 році вступив до аспірантури знаменитого
на той час Київського інституту народного господарства. Відтоді
все його життя зв’язане з ним, нині Київським національним еко-
номічним університетом імені Вадима Гетьмана.

Тож навіть цієї короткої інформації достатньо для того, щоб,
окресливши життєвий шлях Василя Гавриловича віхами «сільсь-
когосподарський технікум – робота в колгоспі – партійна робо-
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та – науково-педагогічна діяльність у вищому навчальному за-
кладі», зробити висновок про те, що він успішно досягнув життє-
забезпечувальної вершини, гідної його високого місця у нашій
країні.

Водночас у його діяльності утвердилася наукова, науково-
дослідна вершина. Вперше її паростки я помітив у 1969 році, ще
не знаючи його. Ознайомившись із авторефератом його канди-
датської дисертації, в якій досліджувалася новітня для того часу
проблема розроблення теорії та освоєння практики переходу від
хибного у своїй основі щорічного доведення колгоспам і радгос-
пам планів державних закупок у них сільськогосподарської про-
дукції до прийнятнішого для них порядку продажу продукції на
п’ять років. Багато чого у практичному відношенні тут було не-
зрозуміло, передусім у частині методики розверстки доведеного
до району відповідного плану між колгоспами й радгоспами.
Відповідними пошуками займалося чимало дослідників, ними
було виконано багато важливих досліджень. Серед них за логі-
кою і методикою одне з чільних місць посідали відповідні напра-
цювання молодого науковця Василя Андрійчука.

Після цього почалося його швидке наукове зростання, а захист
ним докторської дисертації «Ефективність використання вироб-
ничого потенціалу в сільському господарстві», та невдовзі ви-
дання з цієї ж проблематики монографії показали, що етапи його
становлення й утвердження в науці майже збіглися в часі. Після
цього ним видано ще кілька монографій з різних напрямів науки,
що визнало його як багатопрофільного дослідника. Останнім ча-
сом він все частіше заявляє про себе як дослідник сучасної агра-
рної політики та реформування аграрних відносин, приносячи в
науку фундаментально нове. Як наприклад, інноваційні багато-
аспектні дослідження капіталізації сільського господарства.

Не маю жодного наміру хоча б найменшою мірою недооціню-
вати результати відповідних досліджень інших науковців, проте
дозволяю собі вивести зроблене у цьому відношенні В. Андрій-
чуком на чільне місце. Не тільки через те, що воно охоплює усі
без винятку аспекти проблеми капіталізації цієї галузі, а й агро-
продовольчої сфери загалом. І не тільки тому, що воно послідов-
но ґрунтується на міждисциплінарних засадах. Як і не тому, що
системно досліджуючи проблему, Василь Гаврилович чітко під-
порядковує результати дослідження стратегічним інтересам аг-
ропродовольчої сфери. У цьому він пішов настільки далеко, що
базові – теоретичні, системологічні та методологічні – засади
можуть виявитися корисними для дослідження і практики капіта-
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лізації в інших галузях економіки. Все це винятково важливо. І
все ж визначальними обставинами високої оцінки досліджень
ювіляром проблем капіталізації вважаю дві. З одного боку, про-
поновані ним відповідні наукові бачення й прикладні підходи
здатні формувати нетрадиційний, послідовно інноваційний тип
мислення, а з іншого – все це сукупно варто вважати взірцем від-
повідальності науковця за наукову якість і результативність до-
слідження. Серед наукових публікацій Василя Гавриловича з
цього приводу особливої уваги заслуговують монографія «Капі-
талізація сільського господарства: стан та економічне регулю-
вання розвитку» (2007) та надруковані пізніше статті в журналі
«Економіка АПК», одна з яких «Агропромислові формування но-
вого типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільсь-
кого господарств», що подається у цьому номері.

У загальній сукупності майже в ста вісімдесяти наукових пуб-
лікацій помітне місце, крім означеної вище, посідають 9 інших
індивідуальних і колективних монографій: «Эффективность ис-
пользования производственного потенциала в сельском хозяйст-
ве» (М., 1983), «Повышение эффективности агропромышленного
производства» (К., 1990), «Сучасна аграрна політика: проблемні
аспекти» (у співавторстві; К., 2005).

Навіть якби Василь Гаврилович займався тільки дослідною
діяльністю, цього було б досить, щоб вважати його наукові
здобутки вагомо результативними. Але у нього є й інша, не
менш важлива, а для нього ще і головна педагогічна робота. З
власного досвіду знаю, як важко поєднувати наукову та педа-
гогічну роботу. Та Василю Гавриловичу це вдається: там і там
успіхи його варті найкращих оцінок, а підручники, які він го-
тує, вже давно стали своєрідною навчальною класикою та най-
краще характеризуються не тільки студентами, а й викладача-
ми. Один із них – «Економіка аграрних підприємств», виданий
у 1996 році, у нашій спільній з академіком Олексієм Мусійо-
вичем Онищенком рецензії в журналі «Економіка України»
оцінювався підручником нового покоління. Цим ми хотіли за-
свідчити й підтвердити, наскільки він був досконаліший і зорі-
єнтований у майбутнє порівняно з тими підручниками, що бу-
ли поширені у той час. Цінність його була також у тому, що
своїм змістом, єдністю у нього теоретичних і науково-
прикладних положень він виховував спеціалістів майбутнього.
Підтвердженням цього могло б бути хоч би те, що він був
визнаний переможцем престижного міжнародного конкурсу,
організованого Міжнародним фондом «Відродження», і став
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базовим для вивчення економіки аграрних підприємств у сіль-
ськогосподарських вузах України. На цьому Василь Гаврило-
вич не зупинився й у 2002 році зробив друге, доповнене і пе-
рероблене видання цього підручника, в якому вперше були
відображені чинна у нашій країні аграрна реформа та новітні
мікроекономічні надбання автора. Окремим виданням для слу-
хачів магістерських програм було видано «Менеджмент: при-
йняття рішень і ризик».

Відзначаючи високий науково-навчальний рівень усіх попере-
дніх підручників академіка В. Андрійчука, все ж маю достатньо
підстав говорити про те, що особливе місце серед них посідає но-
вітнє, вже сьогорічне видання підручника «Економіка підпри-
ємств агропромислового комплексу». Його навчально-методич-
ний зміст настільки високий, що достатньо підстав розглядати
його підручником науково-монографічного рівня, а розділи, в
яких викладаються визначені програмою спеціальні питання (те-
ми), – своєрідними мікромонографічними надбаннями автора.
Сукупно – це зразок, вартий наслідування. Ним Василь Гаврило-
вич досягнув найвищої навчально-педагогічної вершини. Ймовір-
ніше усього – не останньої.

Відтак навіть короткий огляд наукової й педагогічної діяльно-
сті дає достатньо підстав стверджувати, що у науково-
навчальному світі України вже порівняно давно в особі академіка
НААН послідовно простежувалися, а нині вже творчим багато-
цвіттям висвітлилися і продовжують збагачуватися риси «Особи-
стості-Людини, Особистості-Науковця, Особистості-Педагога».
Не знаю, як все це об’єднати в одне. Але для мене Василь Гаври-
лович Андрійчук є й назавжди залишиться Особистістю, яку по-
трібно розшифровувати, бо вона є проселянською Особистістю
найвищого ґатунку.

На завершення було б невиправданим не відзначити ще одну
рису Василя Гавриловича: він не перестає вчитися. Вже будучи
визнаним видатним науковцем, він із відзнакою закінчив Міжна-
родний інститут менеджменту за спеціальністю Магістр ділової
адміністрації в галузі зовнішньоекономічних відносин.

Щиро бажаю Вам, дорогий Земляче, усього найкращого, якого
Ви заслужили, у здоров’ї, багатолітті, науково-творчій діяльнос-
ті. Потенціал Ваш – потужний. Хай продовжує він проявлятися з
усією його високопродуктивною віддачею.

В. В. Юрчишин, академік НААН
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НАУКОВІ ОЦІНКИ МОНОГРАФІЇ
ТА ПІДРУЧНИКІВ В. Г. АНДРІЙЧУКА

Оригинальное научное издание1

В рецензируемой книге, представляющей собой одно из нем-
ногих монографических исследований производственного потен-
циала сельского хозяйства, раскрывается содержание этой важ-
ной экономической категории, обобщается методология и
методика его количественного измерения, освещается практичес-
ки апробированная методика использования показателей произ-
водственного потенциала в планово-экономическом регулирова-
нии производства, излагаются вопросы прогнозирования и
целенаправленного формирования производственного потенциа-
ла сельскохозяйственных предприятий. Раскрыты сущность и со-
держание категории «производственный потенциал». По мнению
автора, производственный потенциал – это «совокупность орга-
нически взаимосвязанных ресурсов сельскохозяйственного прои-
зводства, позволяющих достигать при заданных условиях объек-
тивно обусловленного уровня хозяйственных результатов» (с. 8).
Хотя приведенная авторская интерпретация в принципе не вызы-
вает возражений, однако следовало бы, по нашему мнению, в ней
подчеркнуть, что одним из характерных признаков производст-
венного потенциала является достижение максимального уровня
конечных результатов при минимальных затратах всех производ-
ственных ресурсов.

Заслуживает внимания авторская интерпретация понятия
«экономический потенциал» предприятий и регионов (с. 13), в
состав которого наряду с другими производственными ресурсами
включены денежные средства.
                     

1 Борщевский П. [Оригинальное научное издание] / П. Борщевский, А. Заинчковский
// Экономика сельского хозяйства. – 1984. – № 6. – С. 88–89. – Рец. на кн.: Эффектив-
ность использования производственного потенциала в сельском хозяйстве : [моногра-
фия] / В. Г. Андрийчук. – М. : Экономика, 1983. – 208 с.
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Большое внимание уделено методическим вопросам количест-
венного выражения производственного потенциала. В. Г. Андрийчук
предлагает методику определения индекса производственного и
экономического потенциала на базе многофакторной ресурсной
корреляционной модели и ее характеристик. Представляется обо-
снованной точка зрения автора о необходимости, кроме индекса,
определять и абсолютный размер производственного потенциала,
в котором все ресурсы, в том числе земельные и трудовые, пред-
ставлены в денежной форме.

Научно обоснованное определение уровня интенсивности
сельскохозяйственного производства связано с решением двух
важнейших вопросов: 1) выбор факторов, характеризующих ин-
тенсивность производства с различных сторон; 2) количествен-
ное определение уровня интенсивности через совокупность пока-
зателей в условиях их различного соотношения на отдельных
предприятиях и в регионах (с. 66). Предложенная система пока-
зателей интенсивности сельскохозяйственного производства в
достаточно полной мере количественно выражает этот процесс
(с. 74).

В книге обосновываются критерий и система показателей эф-
фективности сельскохозяйственного производства. Представляе-
тся правильным избранный автором принцип формирования сис-
темы показателей эффективности сельскохозяйственного произ-
водства, в основу которого положен народнохозяйственный и хо-
зрасчетный подход (с. 93). Практическое применение разрабо-
танной автором измерительной системы эффективности сельско-
хозяйственного производства позволяют объективно оценивать
результаты хозяйственной деятельности и благодаря этому обос-
нованно решать ряд вопросов, связанных с поиском резервов по-
вышения эффективности производства и подведения итогов со-
циалистического соревнования.

Особый интерес представляет методика определения обоб-
щающего показателя эффективности использования производст-
венного потенциала. С помощью этого показателя можно объек-
тивно оценивать результаты хозяйственной деятельности пред-
приятий и регионов, исследовать движение экономической эффе-
ктивности производства в динамике, изучать вопросы совершен-
ствования структуры производственного потенциала в единстве с
задачами улучшения его использования.

Несмотря на несомненные достоинства монографии, нужно
указать и на дискуссионность некоторых положений, выдвину-
тых автором. В частности, недостаточно аргументированным яв-
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ляется предложение о том, что для определения эффективности
использования производственного потенциала в числителе обо-
бщающего показателя может быть взят любой вид общего эффе-
кта. Нам представляется, что предпочтение следует давать глав-
ному эффекту – конечной продукции. Остальные же виды
общего эффекта – валовая и товарная продукция, валовой доход
и прибыль – могут быть взяты как дополнительные.

В целом же рецензируемая книга – интересное и актуальное
исследование, в ней многосторонне исследуются и обобщаются
современные проблемы повышения эффективности использова-
ния производственного потенциала сельского хозяйства в свете
выполнения Продовольственной программы СССР.

П. Борщевский, профессор,
доктор экономических наук,

А. Заинчковский, доцент,
кандидат экономических наук

Підручник нового покоління1

У розвитку аграрно-економічної думки України і становленні
на сучасні основи учбового забезпечення вищої школи відбулася
помітна подія – вийшов у світ підручник, що став переможцем
престижного міжнародного конкурсу, здобувши на ньому най-
вищий грант як його переможець.

Побудова в Україні соціально орієнтованої ринкової економі-
ки, створення якісно нових типів аграрних підприємств, започат-
кування інтеграції економіки держави у світовий ринок, розвиток
конкуренції і необхідність забезпечення конкурентоспроможнос-
ті продукції, формування ринкового середовища діяльності
суб’єктів господарювання – все це вимагає істотно вищої підго-
товки спеціалістів у галузі аграрної економіки, здатних на висо-
кому професійному рівні розв’язувати всі економічні проблеми
діяльності аграрних підприємств та їх об’єднань.

Вирішенню цієї проблеми значною мірою сприятиме даний
підручник. Його видання є вкрай своєчасним і корисним. Адже
більшість раніше виданих підручників і навчальних посібників з
економіки сільського господарства безнадійно морально застарі-
                     

1 Онищенко О. Підручник нового покоління / О. Онищенко, В. Юрчишин // Еконо-
міка України. – 1997. – № 2. – С. 92–93. – Рец. на кн.: Економіка аграрних підприємств :
[пiдруч. для студ. екон. вузiв i ф-тів] / В. Г. Андрійчук. – К. : [ІЗМН], 1996. – 512 с.
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ли, вони ні за своєю структурою, ні за змістом не відповідають
сучасним вимогам, не відображають тих глибинних соціально-
економічних перетворень, що відбуваються в аграрному секторі
й економіці держави в цілому.

Підручник побудований на сучасних реаліях вітчизняної еко-
номіки, дає відповідь на найактуальніші проблеми, що хвилюють
спеціалістів-економістів аграрного профілю. Цей підручник є, по
суті, підручником нового покоління, якому в Україні немає ана-
логів. Через весь його текст чітко проходить ідея ринкової пере-
будови аграрної економіки на мікро- та макрорівнях. Викладений
у підручнику матеріал, його концептуальні положення та їх ме-
тодична реалізація максимально адаптовані не лише до здійсню-
ваних реформ, але й до стратегічних напрямів ринкових перетво-
рень. Це дає підстави вважати, що підручник відповідає не лише
вимогам сьогоднішнього дня, але й не втратить актуальності в
середньостроковій перспективі.

Важливою позитивною рисою підручника є його вдала архіте-
ктоніка, що охоплює усі найбільш актуальні проблеми економіки
аграрних підприємств. При цьому поряд з висвітленням тради-
ційних аспектів економіки, що не втратили свого значення у су-
часних умовах, основну увагу приділено таким новим проблемам
функціонування аграрних підприємств у ринковому середовищі,
які раніше не ставилися зовсім або ж лише частково розглядалися
вітчизняною навчальною і науковою літературою. Зокрема, чіль-
не місце займає розгляд таких важливих проблем, як попит і про-
позиція на сільськогосподарську продукцію; характеристика зов-
нішнього середовища діяльності аграрних підприємств; заміна
живої праці капіталом; формування витрат в ринковій економіці і
аналіз співвідношення «фактор – продукт»; обґрунтування альте-
рнативних рішень щодо придбання і використання техніки; ви-
значення й оцінка функціонування авансованого і власного капі-
талу аграрних підприємств та їх платоспроможність; методика
визначення і умови формування інтенсивного типу розвитку під-
приємств; визначення ефективності інвестицій за чистою поточ-
ною вартістю; оцінка ринкової позиції підприємств та механізм
їх державної підтримки; проблема цін на сільськогосподарську
продукцію на сучасному етапі та в умовах функціонування пов-
ноцінного ринку; процедура вибору конкуруючих галузей і оцін-
ка альтернатив при формуванні галузевої структури аграрного
підприємства та ін.

Закономірно, що в підручнику детально розглядаються типи
підприємств, економічні засади їх функціонування і умови ефек-
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тивної роботи в ринковій економіці, досліджуються витрати ви-
робництва і кінцеві результати діяльності підприємств. Значне
місце в підручнику відведено важливому блоку розділів, що при-
свячені ресурсному забезпеченню аграрних підприємств і про-
блемам раціонального формування й ефективного використання
окремих видів ресурсів.

Далі автор розглядає ті економічні проблеми і підходи до їх
розв’язання, які є важливими для зміцнення економіки аграрних
підприємств. Це насамперед такі проблеми, як формування інте-
нсивного типу розвитку цих підприємств, здійснення ефективної
інноваційної діяльності, забезпечення конкурентоспроможності
продукції за якістю, встановлення раціональної спеціалізації під-
приємств та розвиток агропромислової інтеграції в процесі при-
ватизації власності агропереробних і агросервісних підприємств
та ін.

Слід визнати високий науковий рівень підручника, логічність
викладення матеріалу, аргументованість висновків. Підручник
написаний грамотно, легко читається, без труднощів сприймаєть-
ся читачем, незважаючи на те, що в ньому розглядаються багато
складних і нових питань економіки. Цьому значною мірою сприяє
супровід теоретичних викладок конкретними прикладами і роз-
рахунками.

Важливо й те, що за рядом актуальних аспектів становлення
ринкових відносин в аграрній сфері, які лише започатковуються в
Україні, автор наводить і узагальнює досвід розвинутих країн За-
ходу. Не нав’язуючи його читачеві, а заохочує до роздумів, сві-
домого його сприйняття і розуміння з точки зору можливостей
застосування у нашій державі.

Узагальнюючи сказане, зазначимо, що рецензована книга
«Економіка аграрних підприємств» – це явище в аграрно-еконо-
мічній науці України. Висока наукова і педагогічна кваліфікація
автора дозволила йому створити цей високоякісний оригінальний
підручник, що стане дуже корисним не лише для викладачів і сту-
дентів економічних вузів та факультетів, які раніше закінчили вузи
і не одержали, з відомих причин, необхідної підготовки для роботи
в умовах ринку. За широтою охоплюваного матеріалу, глибиною
його розробки, науковим і методологічним рівнем даний підруч-
ник можна віднести до фундаментальної навчальної літератури,
розрахованої на високоякісну підготовку спеціалістів вищої квалі-
фікації для роботи в умовах ринкової економіки.

Даючи високу оцінку рецензованому підручнику, вважаємо
виправданим зробити деякі зауваження. Зокрема, доцільно було б
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глибше розкрити питання концентрації сільськогосподарського
виробництва стосовно до сучасних умов. Більшої уваги заслуго-
вувало висвітлення проблеми грошової оцінки землі та викорис-
тання цього показника при регулюванні економічних відносин
між сільським господарством і промисловими галузями.

Можна лише пожалкувати, що безумовно цінний підручник
вийшов дуже обмеженим тиражем – всього 1 тис. примірників.

Переконані, що підручник «Економіка аграрних підприємств»
має стати настільною книгою кожного економіста, що працює в
сільськогосподарському виробництві. Тому було б украй доціль-
но, щоб Міністерство сільського господарства і продовольства
вишукало кошти для видання цієї книги більшим тиражем, до-
статнім, щоб кожне аграрне підприємство змогло її придбати і
використовувати у своїй практичній діяльності.

О. Онищенко, академік НАНУ,
В. Юрчишин, академік УААН

Підручник монографічного рівня1

Мається на увазі останній за часом і третій за кількістю вида-
них цим же автором раніше підручник професора Київського на-
ціонального економічного університету імені Вадима Гетьмана,
доктора економічних наук, академіка Національної академії агра-
рних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України
Василя Гавриловича Андрійчука з економіки підприємств. До
переліку в рецензії на нього високих наукових і педагогічних ти-
тулів та суспільних визнань її автора спонукало, з одного боку,
те, що не часто підручники для студентів вищих навчальних за-
кладів мають таке високе наукове авторство, а з іншого – не всі
вони мають настільки фундаментально глибоке навчально-
наукове (науково-навчальне) наповнення, як у даному випадку.
Крім усього іншого позитивного, безпосередньо навчального,
підручник чітко орієнтує на те, як важливо, щоб до підготовки
навчальної літератури якомога частіше запрошували не тільки
всебічно підготовлених викладачів, а й видатних науковців-
дослідників. У нашому випадку достатньо вдалим виявився варі-
                     

1 Юрчишин В. В. Підручник монографічного рівня / В. В. Юрчишин // Економіка
АПК. – 2013. – № 7. – С. 143–145. – Рец. на кн.: Економіка підприємств агропромислово-
го комплексу : підручник / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2013. – 780 с.
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ант, за якого всіма найкращими науковими і педагогічними чес-
нотами наділений визнаний студентською спільнотою один автор
підручника. Це стало визначальною запорукою того, що підруч-
ник сягнув двоєдино-змістової сутності «підручник – моногра-
фія» найвищої якості. Таке нетрадиційне означення його не пре-
тендує на оригінальність. Воно є лише одним із відображень
того, що саме таким бачить цей підручник рецензент. Як показа-
ло обговорення підручника на спеціально організованій з цього
приводу презентації, він у цьому відношенні не поодинокий.

Добре знаючи науково-творчу діяльність професора В. Анд-
рійчука, стиль і характер його роботи над підготовкою рукописів
та їх сутнісно-мовного (чи мовно-сутнісного) шліфування, маю
підставу говорити про те, що черговий підручник цього автора
іншим не міг бути, бо автор йшов до нього усвідомлено. І досяг-
нув того, що підручник вийшов за межі свого цільового призна-
чення і буде корисним не тільки для студентів, а й для всіх тих,
кого цікавлять проблеми ефективного розвитку виробничо-
господарських структур. У тому числі не тільки агропродоволь-
чого, а й більш загального призначення.

Не вдаючись до деталізації такого твердження, вважаю ви-
правданим обмежитись таким. Рецензуючи спільно з академі-
ком О. Онищенком перший підручник професора В. Андрійчу-
ка «Економіка аграрних підприємств» (1996), ми назвали його
підручником нового покоління, що значною мірою орієнтова-
ний на майбутнє. І, як показав час, не помилилися, бо саме
стратегічно-цільова підпорядкованість прослідковувалась у
його світоглядній, теоретичній, методологічній, безпосередньо
навчальній і методичній сутності. Ймовірно через це він став
переможцем міжнародного конкурсу на кращий підручник за
програмою Міжнародного фонду «Відродження». Тож не було
несподіванкою, коли друге видання підручника з такою ж на-
звою вже очікували. Як і те, що розширивши і поглибивши
межі підручника і довівши його обсяг майже до 800 с., цього
разу вже за програмою спеціалізації «Економіка агропромис-
лових формувань», автор надав йому істотно вищих, новітніх
форми і змісту. Настільки в науково-навчальному відношенні
досконалих і цілісно довершених, що достатньо підстав гово-
рити про те, що цього разу маємо справу з послідовно іннова-
ційним типом підручника. На користь такого трактування слу-
гує не тільки наукова і безпосередньо навчальна, а й прикладна
фундаментальність матеріалу, що подається у ньому. А також
його вишукано високий і водночас легко доступний для
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сприйняття мовно-літературний рівень і стиль викладу навча-
льного матеріалу, що надає йому привабливості та зацікавле-
ності щодо використання не тільки студентами, а й викладача-
ми, науковцями й виробничниками. На найкращу оцінку
підручника орієнтує також багатопрофільність і всеосяжність
його змісту, що надає йому визначеної навчальною програмою
цілісності й завершеності. Це, у свою чергу, робить підручник
неперевершено важливим навчально-науковим продуктом,
якому гарантовані зацікавлене використання і довге життя.
Продуктом, вартим вважатися монографією не тільки у загаль-
ноприйнятому розумінні цієї категорії, а й, умовно кажучи, в
мікроструктурному (за навчальними темами) вимірі.

Під ним розуміємо своєрідну побудову і характер викладу
конкретної лекції, яка дає підстави кожну розглянуту в підручни-
ку тему (всього їх 24) іменувати мікромонографічним відобра-
женням цілісно завершеного підручника-монографії. При цьо-
му привертає увагу те, що далеко не в усіх наукових монографіях
прослідковується таке високо логічне поєднання її складових.
Вочевидь цьому сприяла властива освітянам висока сутнісна й
структурна логічність викладання навчальних дисциплін та їх
структурних елементів. Але й за цих обставин здатність «матері-
алізувати» потенціал логічності до рівня, який має місце в дано-
му підручнику, доступна лише найбільш талановитим у науково-
педагогічному відношенні викладачам. До них порівняно давно
належать професор В. Андрійчук.

Певною мірою рецензії на наукові видання супроводжуються
викладом концептуальних бачень у них найбільш суттєвих поло-
жень. Можна було б піти цим шляхом і в даному випадку. Та по-
дібний підхід виявився для автора цієї рецензії непосильним. Бо
такі родзинки є у кожній із чотирьох частин підручника: «Під-
приємства як основна ланка ринкової економіки, їх виробничі
витрати і результати діяльності»; «Ресурси підприємств аг-
ропромислового комплексу та ефективність їх використання»;
«Ефективність діяльності підприємств агропромислового
комплексу та економічні важелі її формування і підвищення»;
«Розвиток та економічна безпека підприємств» та означених у
них 24 тем. Усі вони важливі, цікаві й варті виокремлення, тому
недооцінювати хоча б одну з них було б невиправдано. Писати ж
про наявні у всіх них визначальні положення побіжно – це не для
короткої рецензії. Тому виправдано не вдаватись у деталізацію
вартих уваги положень книги, а обмежитися лише дечим із цього
приводу.
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Зокрема, тим, що за всіма без винятку можливими критері-
альними оцінками підручник професора В. Андрійчука «Еко-
номіка підприємств агропромислового комплексу» вартий
найвищої оцінки. У тому числі й тому, що багато його сутнісних
і методичних положень можуть бути (будуть) прийнятними для
підприємств інших виробничих галузей. А також тому, що сукупно
наявне у ньому є своєрідною методологією підготовки підручни-
ків подібного профілю і використання його положень на практи-
ці. У цьому відношенні підготовлений згідно з офіційно визначе-
ними стандартами підручник, крім усього іншого, може бути
своєрідним посібником з написання підручників економічного
профілю.

Усе це зробило його своєчасним, необхідним і винятково важ-
ливим.

В. В. Юрчишин, доктор економічних наук,
професор, академік НААН
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НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

1971 р. – Грамота Київського інституту народного господарс-
тва ім. Д. С. Коротченка за успіхи, досягнуті в роботі з керівниц-
тва академічною групою в 1970–1971 навчальному році

1972 р. – Грамота Київського інституту народного господарс-
тва ім. Д. С. Коротченка за досягнуті успіхи у здійсненні завдань
з підвищення якості підготовки спеціалістів для народного гос-
подарства та активну участь у громадсько-політичному житті
інституту в 1971–1972 навчальному році

1973 р. – Грамота Кагарлицького району КП України за акти-
вну допомогу в навчанні керівних і пропагандистських кадрів
району

1976 р. – Знак «Победитель социалистического соревнования
1976 года» Міністерства вищої і середньої освіти СРСР і ЦК
профспілки керівників освіти, вищої школи і наукових установ

1976 р. – Грамота Київського інституту народного господарс-
тва ім. Д. С. Коротченка за успіхи у виконанні завдань по підви-
щенню якості підготовки спеціалістів для народного господарст-
ва і активну участь в громадсько-політичному житті

1983 р. – Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва»
1987 р. – Бронзова медаль Головного комітету Виставки дося-

гнень народного господарства СРСР за досягнуті успіхи в розви-
тку народного господарства СРСР

1987 р. – Медаль «Ветеран труда»
1996 р. – Почесна грамота Міністерства освіти України за

особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих
спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди
90-річчя університету

2001 р. – Знак «Відмінник освіти України»
2002 р. – Почесне звання Міністерства освіти України «Заслуже-

ний працівник Київського національного економічного універси-
тету»

2004 р. – Трудова відзнака «Знак пошани» Міністерства агра-
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intenzívneho typu reprodukcie  45

Т
Теоретически и методически основи на определяне на производ-
ствения потенциал на селското стопанство върху основата на па-
ричната оценка на производствените ресурси  47



107

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
НАЗВ КОНФЕРЕНЦІЙ,

У ЯКИХ БРАВ УЧАСТЬ В. Г. АНДРІЙЧУК

1. Математические методы прогнозирования сельскохозяйст-
венного производства : Республиканская научная конференция,
Киев, 1970 г.

2. Матеріали наукової конференції професорсько-викладаць-
кого складу та аспірантів Київського інституту народного госпо-
дарства ім. Д. С. Коротченка по підсумках науково-дослідної ро-
боти за 1970 рік, Київ

3. Совершенствование управления сельскохозяйственным произ-
водством в системе агропромышленного комплекса : Республиканс-
кая научно-практическая конференция, Киев, 26–29 декабря
1984 г.

4. Нормативный метод планирования государственных заку-
пок сельскохозяйственной продукции в системе сельскохозяйст-
венного механизма АПК : Всесоюзная научно-методическая
конференция, Ростов-на-Дону, май 1986 г.

5. Соціально-економічна ситуація та шляхи подолання кризо-
вого стану в агропромисловому комплексі України : Перші річні
збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників,
Київ, 14–15 січня 1999 р.

6. VII Конгрес польського товариства економістів аграрної
сфери і агробізнесу, Замость (Польща), 2000 р.

7. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна рефор-
ма: стан, проблеми, перспективи : Міжнародна науково-практич-
на конференція, Київ, 2000 р.

8. Розробка та шляхи реалізації соціально-економічної моделі
постреформеного розвитку агропромислового виробництва в
Україні : Другі річні збори Всеукраїнського конгресу вчених
економістів-аграрників, Київ, 24–25 січня 2000 р.

9. Нова економічна парадигма формування стратегії націона-
льної продовольчої безпеки України у XXI столітті : Треті річні
збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників,
Київ, 29–30 березня 2001 р.

10. Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарсь-
ких підприємствах в умовах перехідної економіки : Міжнародна
науково-практична конференція, Київ, 2003 р.



108

11. Формування і реалізація державної політики розвитку мате-
ріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні :
П’яті річні збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-
аграрників, Київ, 28–29 січня 2003 р.

12. Формування та розвиток аграрного ринку : Шості річні
збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників,
Київ, 16–17 січня 2004 р.

13. Удосконалення економічного механізму функціонування
аграрних підприємств в умовах невизначеності : Міжнародна на-
уково-практична конференція, Київ, 19–20 травня 2004 р.

14. Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її за-
вдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання :
Восьмі річні збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-
аграрників, Київ, 20–21 червня 2006 р.

15. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового ви-
робництва в Україні в постіндустріальний період : Десяті річні
збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників,
Київ, 10–11 квітня 2008 р.

16. Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та
практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр : науково-
методична конференція, Київ, 3–4 лютого 2009 р.

17. Напрями забезпечення сталого розвитку аграрного секто-
ру : I Міжнародна науково-практична конференція, Біла Церква,
16–17 червня 2009 р.

18. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспро-
можного сільського господарства України : науково-методична
конференція, Київ, 7–8 жовтня 2009 р.

19. Фінансова система України: становлення та розвиток :
Дев’ята всеукраїнська науково-практична конференція, Острог,
14–15 травня 2010 р.

20. Організаційно-правові форми агропромислових форму-
вань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій :
Міжнародна науково-методична конференція, Київ, 11–12 листо-
пада 2011 р.

21. Засідання круглого столу з питань викладання науки
«Економіка підприємств» і презентації підручника В. Г. Андрій-
чука «Економіка підприємств агропромислового комплексу»,
Київ, 17 січня 2013 р.



109

Зміст

Від укладачів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Нарис наукової та педагогічної діяльності Василя Гавриловича
Андрійчука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Видатний вчений і педагог Василь Гаврилович Андрійчук з
погляду органічної єдності його науково і навчально-творчої
діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Публікації дo 75-річного ювілею академіка НААН України
Василя Гавриловича Андрійчука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Наукові оцінки монографії та підручників В. Г. Андрійчука. . . . . 53
Нагороди та відзнаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Покажчик друкованих праць Василя Гавриловича Андрійчука. . 64
Автореферати дисертацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Монографії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Підручники та навчальні посібники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Статті в наукових збірниках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Публікації в періодичних виданнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Рекомендації виробництву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Навчально-методичні матеріали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Інші публікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Редактор та член редакційної колегії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Рецензент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Науково-педагогічна школа вченого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Автореферати дисертацій, захищених під керівництвом
В. Г. Андрійчука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Література про життя та діяльність В. Г. Андрійчука . . . . . . . . . . 91
Рецензії на книги В. Г. Андрійчука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Іменний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Алфавітний покажчик назв праць В. Г. Андрійчука. . . . . . . . . . . . . . . 98
Хронологічний покажчик назв конференцій, у яких брав участь
В. Г. Андрійчук. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107



110

Довідково-бібліографічне видання

АНДРІЙЧУК
ВАСИЛЬ ГАВРИЛОВИЧ

Біобібліографічний покажчик

Укладачі:
КОНОВАЛЕНКО Тетяна Олександрівна

БОЙКО Ірина Юріївна
 ТУРТОВА Надія Олександрівна

Художник обкладинки Т. Зябліцева
Верстка Я. Ткаченко

Підписано до друку 26.09.13. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 6,51.
Обл.-вид. арк. 7,41. Наклад 100 пр. Зам. № 13-4761.

Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)
Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44

E-mail: publish@kneu.kiev.ua




