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Розглядаються питання розвитку аграрного сектору в сучасних умовах, покращення стану якого неможливе без 
ефективного функціонування початкової ланки системи – сільськогосподарських підприємств. У статті висвітлено 
теоретичні засади ефективного розвитку аграрних підприємств, розглянуто основні фактори (економічні, соціальні, 
технологічні), що впливають на ефективність їх діяльності. Висвітлено питання фінансового аспекту функціонування 
сільськогосподарських підприємств безпосередньо через державне фінансування. Відзначено проблему недосконалості 
законодавчого регулювання діяльності аграрних підприємств, а також забезпечення прозорості і сприятливості 
державної політики. Наведено комплекс заходів щодо закріплення позитивної динаміки розвитку таких підприємств. 
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Постановка проблеми. З кожним роком 
аграрний сектор України набуває все більшого 
значення для економіки, адже відбувається 
зростання обсягів виробництва, що в свою 
чергу приводить до збільшення експорту. Разом 
з тим, через військовий конфлікт на Донбасі, на 
протязі останніх років відбувається спад про-
мислового виробництва. В нашій країні різко 
зменшився експорт продуктів металургійної 
галузі, що потягло за собою значне підвищення 
значущості аграрного експорту. 

Аграрний сектор є рушійним важелем у 
розвитку національної економіки, більше трьох 
мільйонів людей працюють на аграрній ниві, в 
аграрних формуваннях та підприємствах. Ста-
ном на 2017 рік, більше 40 % валютної виручки 
сьогодні потрапляє до державного бюджету  в 
результаті діяльності аграрного сектору. 

Подальший розвиток аграрного сектору 
неможливий без розвитку аграрних підпри-
ємств в Україні. Підприємства потребують 
створення цілого комплексу передумов, зокре-
ма, оновлення і модернізації матеріально-тех-
нічної бази, запровадження новітніх технолог-
гій виробництва та організації діяльності, стан-
дартизації та сертифікації продукції у відповід-
ності до міжнародних норм, забезпечення 
якості продукції, диверсифікації продукції, 
діяльності та ринків та ін. 

Важливим елементом розвитку сільсько-
господарських підприємств є вирішення основних 
проблем, що пов’язані з їх виробничою, 
комерційною та інноваційною діяльністю, що в 
свою чергу вимагає залучення вітчизняних та 
іноземних інвестицій і виваже-ного регулювання 
інвестиційних процесів у галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Над питаннями розвитку сільськогосподарських 
підприємств,  визначення найбільш економічно 
вигідних напрямів діяльності таких підприємств, 

виокремлення факторів що впливають на 
ефективну діяльність таких підприємств 
працюють майже всі науковці, що займаються 
проблемами вивчення аграрного сектору країни, 
а саме: В. Россоха, П. Т. Саблук, В. Г. Андрійчук 
[1, 2], О. В. Березін, В. С. Дієперов [3], С. В. 
Майстро [6], В. К. Збарський та ін. 

Мета статті. Метою є поглиблення 
теоретичних засад ефективного розвитку 
аграрних підприємств в Україні та 
обґрунтування комплексу заходів щодо 
закріплення позитивної динаміки розвитку 
підприємств для подальшого їх використання 
у розробленні підходу щодо збільшення 
стійкості аграрних підприємств в нестійкому 
економічному середовищі. 

Основні результати дослідження. 
Агропромисловий комплекс належить до 
однієї з найважливіших сфер економіки 
кожної держави. Значення та роль аграрного 
сектора в економіці важко переоцінити, оскільки 
саме сільське господарство забезпечує населення 
продуктами харчування, а легку і харчову 
промисловість – сировиною. Тому питання 
розвитку галузей аграрної сфери мають 
першочергове соціально-економічне та політичне 
значення як у контексті окремих країн, так і 
глобалізації світового ринку в цілому [7, с. 12]. 

Сільське господарство  це одна з 
провідних галузей економіки України, яка має 
значні природні конкурентні переваги. Площа 
сільськогосподарських земель України  
найбільша в Європі - 41,5 млн га (70 % 
території країни), з них - 32,5 млн га 
використовуються для вирощування 
сільськогосподарських культур.  

Розвитку аграрного сектору сприяють 
близькість основних ринків збуту, транспортна 
інфраструктура (залізниця, дороги, порти), 
постійне зростання світового попиту на 
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продовольчі продукти і альтернативну 
енергетику, а також наявність порівняно 
дешевих трудових ресурсів [4, с.3] 

Враховуючи сучасне економічне становище 
в нашій країні, потрібно шукати шляхи 
підвищення ефективності функціонування як 
аграрних підприємств, так і всього аграрного 
сектору вцілому. Адже неможливо управляти 
цілою системою, коли всі механізми системи 
не будуть функціонувати в одному напрямку.  

Ефективність в аграрному секторі 
економіки, за визначенням провідних вчених-
економістів, – це результативність певного 
процесу, дії, що вимірюється співвідношенням 
між одержаним результатом і витратами 
(ресурсами), що його спричинили [1, с. 440].  

На ефективність сільськогосподарського 
виробництва впливає велика кількість різних 
факторів.  

Факторами  ефективності – є вся сукупність 
рушійних сил і причин, які впливають на зміну її 
показників. Доцільним є такий поділ їх на групи:  

 зміни технології та технічного рівня 
виробництва;  

 управління, мотивація, організація 
виробництва та праці;  

 обсяги та структура виробництва;  

 інші фактори. У сільському господарстві 
суттєвими є регіональні особливості, які діють 
як постійний фактор ефективності. Ще 
особливі фактори – землезабезпеченість та 
інтенсивність виробництва [3, с. 82]. 

На думку М. Д. Янкова, на ефективність 
аграрного сектору, його функціонування 
впливають ряд факторів, які в економічній 
літературі поділяють на такі групи: природні, 
техніко – економічні і технологічні, 
загальноекономічні, соціальні [8].  

Кожен з цих чинників по-своєму впливає на 
функціонування і розвиток сільськогосподарських 
підприємств. Розглянемо декілька основних 
чинників, що на нашу думку мають 
найбільший вплив на аграрне підприємство. 

Ефективність аграрного виробництва 
визначається  наявністю, станом всіх факторів 
виробництва: земельних та трудових ресурсів, 
основних виробничих і оборотних засобів. 
Збільшити виробництво сільськогосподарської 
продукції до повного задоволення потреби 
населення неможливо без всебічного приско-
рення розвитку сільського господарства, без 
зростання рівня економічної ефективності 
розвитку окремих його галузей [5, c. 33].  

Економічна ефективність суб'єктів господа-
рювання, незалежно від їх організаційно-право-

вої форми і галузі функціонування, залежить 
від рівня забезпеченості підприємств ресурс-
ним потенціалом (матеріальними, трудовими, 
фінансовими ресурсами), їх раціональним спів-
відношенням та ефективним використанням у 
процесі господарської діяльності. 

Якщо розглядати ефективність функціонування 
господарських підприємств з економічної точки 
зору, така ефективність передбачає досягнення 
максимального ефекту від фінансово-
господарської діяльності підприємств за 
мінімальних витрат ресурсного потенціалу. 

Будь-який виробничий процес передбачає 
витрати ресурсів й одержання певних 
результатів діяльності. Але потрібно 
зауважити, що за однієї й тієї самої кількості 
витрачених ресурсів сільськогосподарські 
підприємства одержують не однакові за 
розміром результати, а отже, виробничий 
процес здійснюється з різною ефективністю.  

В таких випадках потрібно шукати «золоту 
середину», оптимальне співвідношення 
наявних виробничо-ресурсних потенціалів та 
обсягів виробництва та реалізацією окремих 
видів продукції сільськогосподарських 
підприємств різних організаційно-правових 
форм господарювання. Але не потрібно 
забувати, що ефективність сільського господ-
дарства включає не тільки співвідношення 
результатів і витрат виробництва, в ній 
відбивається також якість продукції і здатність 
її задовольнити певні потреби споживача. При 
цьому підвищення якості сільського сподар-
ської продукції вимагає додаткових затрат 
живої і уречевленої праці. 

Соціальна ефективність характеризує 
відповідність результатів господарської 
діяльності основним соціальним потребам, 
умовам життя людей, пов’язана з їх достатком, 
безпекою. Вона формується і, відповідно, 
вивчається на різних рівнях – національному 
(загальнодержавному), регіональному 
(муніципальному), локальному або мікрорівні 
(підприємства). Саме на рівні окремих 
підприємств закладаються відносини, які в 
кінцевому підсумку визначають рівень життя 
основної маси населення [9]. 

При встановленні соціальної ефективності 
підприємства насамперед беруть до уваги рівень 
оплати праці його працівників. До індикаторів 
соціальної ефективності слід віднести й інші 
його видатки на соціальні потреби трудового 
колективу – на повну чи часткову оплату 
путівок до лікувально-оздоровчих закладів, 
пільги членам сімей працівників, дотації 
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закладам харчування, утримання об’єктів 
соціальної інфраструктури, що знаходяться на 
балансі підприємства, тощо  [2, с.27]. 

Соціальна ефективність аграрних підпри-
ємств підвищуватиметься, якщо необхідність 
збільшувати вкладання коштів у систему 
формування персоналу, поліпшення його 
якісних характеристик стане усвідомленою 
необхідністю. Позитивні зміни в цьому плані 
будуть можливі завдяки підвищенню 
інвестиційної привабливості аграрного бізнесу, 
унаслідок чого зросте попит на кваліфіковану 
робочу силу в галузі, та зниження рівня 
безробіття, яке відображатиме відносне 
скорочення пропозиції цієї робочої сили. 

Після вивчення літературних джерел, що 
стосуються ефективності аграрних 
підприємств, на нашу думку технологічна  
ефективність – це результат взаємодії всіх 
чинників виробництва, що характеризують 
продуктивність живих організмів, які 
використовуються у сільському господарстві 
або безпосередньо на підприємстві. 

Крім природніх, технологічних, соціальних 
та економічних факторів, на нашу думку варто 
виділити в окрему групу фінансові чинники.  

Їх, звичайно, можна віднести в групу 
економічних факторів, але все таки доцільно 
виділити в окрему категорію чинників. Адже 
наразі питання фінансування аграрного 
сектору в сучасному економічному 
середовищі поставлено достатньо гостро. 

У сільському господарстві фінанси мають 
особливі специфічні ознаки, які притаманні 
тільки їм: 

 сезонність виробництва – кошти для 
ведення діяльності потрібні в значній мірі під 
час посівної кампанії, а прибуток отримують 
лише з реалізації товару;  

 порівняно довга тривалість обігу 
капіталу в галузі, що спричинено подовженим 
циклом виробництва; 

 відсутність застави для забезпечення 
довгострокових кредитів. Основні фонди фізично 
та морально застаріли, а банки вимагають заставу 
150-200% від розміру кредиту;  

 значна частина виробленої продукції 
залишається у підприємстві для власних потреб, 
що зменшує величину можливого прибутку. 

Також, однією з ключових проблем 
ефективного розвитку аграрного виробництва 
в Україні є недостатнє його державне 
фінансування. У переважній більшості 
розвинених країн світу, а сьогодні вже й у 
країнах із перехідною економікою, процеси 

державного регулювання економіки стосовно 
аграрного сектора тісно пов’язані з державною 
підтримкою сільськогосподарських товаро-
виробникків усіх форм власності.  

Державна фінансова підтримка, як правило, 
спрямовується на заходи, що мають важливе 
значення для розвитку сільського 
господарства і не можуть бути профінансовані 
власними коштами аграрними підприємствами 
або за рахунок кредитів комерційних банків. 
Державна підтримка сільського господарства 
України охоплює бюджетне фінансування 
програм і заходів, які спрямовуються на 
розвиток галузі, пільговий режим 
оподаткування, часткову компенсацію 
процентних ставок за користування кредитами 
комерційних банків, списання безнадійної 
заборгованості перед бюджетом [6]. 

Проте, не тільки державне фінансування 
забезпечить ефективний розвиток аграрних 
підприємств, необхідною умовою їх 
функціонування є покращення умов аграрного 
бізнесу вцілому. Забезпечення прозорості та 
сприятливості регуляторної політики держави. 
Зокрема, скорочення кількості дозвільних 
процедур, кількості та видів ліцензованої 
діяльності, технічного регулювання, заборони 
втручання у ведення підприємницької 
діяльності та максимальний захист бізнесу від 
незаконних дій інших осіб.  

В нашій країні не вистачає чіткої процедури 
виведення бізнесу з «тіні».  Це також є 
наболілим питанням, яке стосується не тільки 
аграрного бізнесу, а інших галузей також. 
Доки одні будуть сплачувати податкові 
платежі і слідувати «букві закону», а інші 
будуть проводити різні незаконні фінансові 
операції завдяки тіньовим схемам – 
неможливий дійсно ефективний розвиток ні 
аграрних підприємств, ні аграрної сфери, ні 
економіки яка б відповідала європейським 
стандартам. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, в 
процесі дослідження встановлено, що для 
ефективного розвитку сільськогосподарського 
виробництва в Україні та підвищення його 
конкурентноздатності перш за все необхідно 
впорядкувати процес державного 
фінансування сільського господарства, 
забезпечити його значне зростання та 
ефективність використання, що відповідає як 
принципам ринкової економіки, так і підходам 
до державного стимулювання 
сільськогосподарського виробництва в інших 
країнах. Впорядкування потребує механізм 
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прямої державної підтримки сільського 
господарства. Бюджетні дотації і компенсації 
потрібно виплачувати насамперед ефективно 
господарюючим товаровиробникам, а основну 
масу коштів потрібно спрямовувати на 
фінансування програм, здатних забезпечити 
сталий і ефективний розвиток сільського 
господарства. 

Розглянувши ряд чинників, що мають 
безпосередній вплив на ефективний розвиток 
сільськогосподарських підприємств, ми хотіли 

зазначити, що неможливо регулювати тільки 
один чи декілька із них. До розвитку 
сільськогосподарських підприємств потрібно 
підходити комплексно, і з боку законодавчої 
бази, і з боку самого управління 
підприємством. Тому що тільки комплекс дій 
приведе до успіху і зможе забезпечити 
ефективне функціонування, що в свою чергу 
задовольнить потреби не тільки власників 
підприємств та влади, а і споживача, що не 
менше за решту перелічених потребує цього. 
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Даценко В.В., 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Рассматриваются вопросы развития аграрного сектора в современных условиях, улучшение состояния которого невозможно без 
эффективного функционирования начального звена системы - сельскохозяйственных предприятий. В статье представлены 
теоретические основы эффективного развития аграрных предприятий, рассмотрены основные факторы (экономические, 
социальные, технологические), влияющие на эффективность их деятельности. Освещены вопросы финансового аспекта 
функционирования сельскохозяйственных предприятий непосредственно через государственное финансирование. Отмечено 
проблему несовершенства законодательного регулирования деятельности аграрных предприятий, а также обеспечения 
прозрачности и благоприятности государственной политики. Приведен комплекс мер по закреплению положительной динамики 
развития таких предприятий. 
Ключевые слова: аграрное предприятие, аграрный сектор, эффективность предприятий, принципы экономического развития, 
экономическая эффективность, социальная эффективность, технологическая эффективность. 
 
Datsenko V., 
BASIC PRINCIPLES OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES 
The questions of development of the agrarian sector in modern conditions in our country are considered in this article. Development of the 
agrarian sector without the agrarian enterprises is impossible. Therefore we began our research with bases theoretical development of 
agricultural enterprises, considered major factors (economic, social, technological). The questions of financial aspect of functioning of 
agricultural enterprises are lighted up directly through the state financing. In this article was noted the problem of imperfection of the 
legislative regulation of agrarian enterprises, as well as ensuring transparency and favorable public policy. 
Keywords: agrarian entity, agrarian sector, efficiency of the entities, principles of economic development, cost efficiency, social efficiency, 
technological efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/galuz/05msvpsr.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2015_1_9

