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ВСТУП 

 

Упродовж трьох десятиліть незалежності України її сільське 

господарство пройшло період глибокої трансформації – від переважання 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах соціалістичного типу 

(колгоспах і радгоспах) до тотального їх розпаду і перенесення основного 

виробництва в дрібні особисті господарства натурального типу, а згодом до 

відродження підприємницького укладу. Відбувся перехід до сучасних 

технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва, 

багатократного підвищення показників продуктивності полів і тварин, 

продуктивності праці. Сільське господарство стало ключовою галуззю 

економіки, основним джерелом поступлення валюти у країну. За багатьма 

показниками розвитку воно не поступається розвинутим європейським 

країнам. 

Поряд із організаційними, технологічними змінами відбулися значні 

зміни в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств. В 

умовах низької платоспроможності домогосподарств основним напрямом 

їхньої діяльності стало виробництво продукції на експорт. Високими 

темпами розвиваються ті галузі сільського господарства, на продукцію 

яких спостерігається стійкий попит на світовому агропродовольчому 

ринку. У той же час занепадають такі галузі, як скотарство, вівчарство, 

звірівництво, льонарство, тютюнництво тощо. Це створює значні загрози 

продовольчій, а разом з нею і національній безпеці країни. Наявність 

проблемної ситуації вимагає вивчення причин її виникнення з тим, щоб 

краще управляти економічною поведінкою сільськогосподарських 

підприємств у мінливому середовищі розвитку. 

Перші спеціальні наукові публікації в межах нового підрозділу 

економічної науки – поведінкової економіки, – в яких знайшли 

відображення результати досліджень економічної поведінки людей, 

організацій, підприємств, з’явилися в 70-80-роках минулого століття. Це 

насамперед праці американських економістів Г.Беккера, Г.Саймона, 

Д.Канемана, А.Тверскі, Р.Талера та ін. У подальшому поглиблені 

дослідження в цій сфері проведені Д.Лейбсоном, М. Рабином, Е.Фером, 

А.Фальком, Д.Аріелі, Р.Зельтеном, Р.Коузом тощо. Опираючись на 

досягнення науки когнітивної психології, вони сконцентрували свою увагу 

на закономірностях прийняття рішень людьми та організаціями у 

споживчій та виробничій сферах в умовах невизначеності. Завдяки їхнім 

дослідженням висновки економічної теорії почали опиратися на результати 

експериментів, що тривалий час вважалося одним з найсуттєвіших 

недоліків економічної науки. 
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Проблема удосконалення економічної поведінки людей та 

підприємств, стала предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних 

учених, зокрема Верещагіна А.А., Войтко В.В., Гуревічова, М. Карачини 

Н.П., Кудінова А.В., Кузнєцова О.Ю., Малиш О.М., Саакова Л.В., Цапенко 

П., Шибаєвої Н.В. та ін. На відміну від зарубіжних вчених,  їхні 

дослідження мають насамперед прикладний характер. У їхніх працях 

знайшли відображення ключові аспекти досліджуваної проблеми. Однак до 

цих пір недостатньо вивченими залишаються питання економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств, діяльність яких суттєво 

відрізняється від підприємств інших галузей народного господарства. Це 

призводить до значних недоліків у формуванні аграрної політики держави, 

оцінці її результатів. Усе це зумовило вибір, визначає актуальність теми 

проведеного дослідження, його наукове і практичне значення. Його метою 

є обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних 

рекомендацій з удосконалення економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі розвитку.. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, в яких відбувається 

процес формування економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств у мінливому середовищі. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти формування економічної поведінки сільськогосподарських 
підприємств у мінливому середовищі розвитку. 
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Розділ 1 
 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ У МІНЛИВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

1.1. Суть економічної поведінки людини 

 

Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств є 
категорією, похідною від економічної поведінки людей. Тому її 

дослідження слід розпочинати з вивчення особливостей останньої. 

Історичний досвід людства, його усвідомлення інтелектуальним 

прошарком спільноти серед усього іншого знаходять своє відображення в 

наукових поглядах на сутність тих чи інших суспільних явищ і процесів. 

Так склалося, що поведінка людей в суспільстві стала предметом 

дослідження науки психології. Згідно з її постулатами, «поведінка – 

властива всім живим істотам взаємодія з оточуючим середовищем, 

опосередкована їх зовнішньою (рухливою) і внутрішньою (психічною) 

активністю. Термін «поведінка» стосується як окремих осіб, індивідів, так і 

їх сукупностей (поведінка біологічного виду, соціальної групи)» [126, 

с.124]. 

Існують також інші підходи до розуміння сутності поведінки. Зокрема, 

на нашу думку, досить суттєвим з точки зору предмету дисертаційного 

дослідження є такий: «Поведінка – зовні спостережувана рухлива 

активність живих істот, включаючи моменти нерухомості, виконавча ланка 

вищого рівня взаємодії цілісного організму з оточуючим середовищем. 

Вона є цілеспрямованою системою послідовно виконуваних дій, які 

здійснюють практичний контакт організму з оточуючими умовами і 

опосередковують відношення живих істот до тих властивостей середовища, 

від яких залежить збереження і розвиток їхнього життя, підготовляють 

задоволення потреб організму і забезпечують досягнення певних цілей [24, 

с.436]. Однак незважаючи на здавалось би суттєві відмінності в обох 

визначеннях, вони не є значними. Основне, що їх об’єднує, це визначення 

поведінки живого організму як взаємодії з оточуючим середовищем з 

метою задоволення певних його потреб, а також той факт, що ця взаємодія 

може здійснюватися як в індивідуальній, так і в колективній (соціальній) 

формі. 
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Теоретико-методологічні основи дослідження економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі 
 

 

У процесі дисертаційного дослідження вивчалися й інші думки вчених 

щодо сутності поведінки. Встановлено, що між ними не існує суттєвих 

відмінностей, особливо зважаючи на предмет дослідження. 

У науковій літературі знайшли відображення спроби класифікації 

видів поведінки живих істот. Докладний огляд цих спроб наведено в 

науковій статті Ю.Вінтюка. Зокрема, він провів аналіз результати наукових 

розвідок у цій сфері Д.Дьюсбері, Р.Хайнда, Зайчука О., Оніщенко Н., 

РомановаО. та ін. На основі аналізу результатів наукових досліджень цих 

авторів Ю.Вінтюк зробив висновок про значні відмінності в поведінці 

людей і тварин, незважаючи на наявність спільного, а також запропонував 

власну класифікацію видів поведінки людини. Опираючись на його 

висновки, нами розроблена така класифікація проявів поведінки людей 

(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Класифікація проявів поведінки людей* 

Критерій Вид поведінки 

За призначенням Комунікативна, дослідницька, ігрова, 

практична, трудова, економічна, 

навчальна, сексуальна, репродуктивна, 

батьківська 

За походженням Спадкова, набута 

За відповідністю прийнятим 

суспільним нормам 

Соціально прийнятна, соціально 

неприйнятна 

За відповідністю 

організаційним нормам 

Дисциплінована, недисциплінована 

За кількістю учасників 

взаємодії 

Індивідуальна, соціальна 

За відношенням з 
середовищем 

Неконфліктна, конфліктна 

За відношенням до власного 

здоров’я 

Нормальна, патологічна 

За обумовленістю внутрішнім 

станом 

Агресивна, рішуча, стримана, спокійна, 

доброзичлива, активна, пасивна тощо 

*Власна розробка автора. 
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У табл. 1.1 проведено класифікацію проявів поведінки людей, які є 

актуальними в контексті нашого дослідження. Крім наведених, виділяють 

також такі критерії, як за походженням, за відповідністю прийнятим 

суспільним нормам, організаційним вимогам, за кількістю учасників 

взаємодії, за наслідками для здоров’я тощо. 

Серед наведених у табл. 1.1 критеріїв класифікації проявів поведінки 

людей ключовим вважаємо критерій «за призначенням», оскільки він 

дозволяє найбільш чітко виділити місце економічної поведінки людей 

серед інших її видів. Тому доцільно відобразити це схематично (рис 1.1). 

 
Комунікативна 

– спрямована 
на спілкування 

з оточуючими 

Економічна – 
спрямована 

на      

забезпечення 

життєвими 

Дослідницька 

– спрямована 
на вивчення 

середовища 

Ігрова – 
спрямована на 

задоволення 

потреби в 

активності 

 
 

Практична – спрямована 

на задоволення 

особистих потреб 

Види поведінки 

людей за 

критерієм 

призначення 

 

Трудова – спрямована на 

виконання трудових 

функцій 

 

 
Навчальна – 

спрямована на 

засвоєння 
нових знань 

 
Сексуальна – 

спрямована 

на      
задоволення 

статевої 

 
Репродуктивна 

– спрямована 

на        
самовідтворенн 

я 

 
Батьківська – 

спрямована на 

виховання 
дітей 

 
 

Рис. 1.1. Місце економічної поведінки людей серед інших її 

видів.* 

*Власна розробка автора. 

 

Економічна поведінка людей активно вивчається в рамках соціології, 
зокрема економічної. У широкому розумінні слова вона визначається як 

ряд цілеспрямованих дій людини, орієнтованих у своїй сукупності на 
реалізацію певної моделі господарської активності, яка здійснюється з 
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метою задоволення потреб. У вузькому розумінні економічну поведінку 

можна трактувати як обраний особою спосіб заробляння грошей [335]. У 

сучасному суспільстві такими способами є наймана праця, підприємництво, 

франчайзинг, фондова біржа, використання індивідуальних 

талантів,мережевий (багаторівневий) маркетинг, зайнятість в особистому 

підсобному господарстві тощо. 

Найбільш відомими моделями психологічної поведінки людини є 

моделі З.Фрейда, А.Маслоу, Е.Фромма. Вони відображають мотиви 

поведінки людей в усіх сферах життя. Останніми роками бурхливими 

темпами розвивається наука, в якій поєднуються досягнення таких наук, як 

психологія та економіка, – нейроекономіка чи поведінкова економіка. 

Виникнення цієї науки пов’язане з наявністю протиріччя між 

реальною поведінкою людей в економічній сфері та її відображенням в 

економічній теорії. Класична економічна наука виходить з того, що у 

процесі господарської діяльності люди поступають раціонально. Однак 

насправді людина економічна дуже часто поступає ірраціонально, 

насамперед у процесі споживчого вибору та в фінансовій сфері. Сучасні 

методи дослідження мозку людини дозволяють вивчати процеси прийняття 

рішень як окремими індивідами, так і їх групами, що дозволяє використати 

їх результати в економічній науці. З використанням методу відображення 

магнітного резонансу вченим вдалося виявити в чому саме полягають 

нейрофізіологічні причини прийняття людьми ірраціональних рішень, а 

також конкретні ділянки мозку, відповідальні за це. 

Потужного імпульсу розвитку нейроекономіки надали праці 

Д.Канемана та А.Тверскі, зокрема їхня «Теорія перспектив: вивчення 

процесу прийняття рішень в умовах ризику» [339]. Вони зробили висновок 

про первісність морального мислення у процесі вирішення людьми 

економічних проблем. При цьому людський мозок не надто придатний для 

прийняття економічних рішень, бо в цій сфері дуже високий рівень 

невизначеності. 

Структура людського мозку побудована таким чином, що він 

інтуїтивно завищує можливі втрати як наслідку вирішення економічних 

проблем, а вигоди, навпаки, занижуються. У зв’язку з цим в переважній 

більшості випадків приймаються економічні рішення з завідомо 

заниженими вигодами, але зате менш ризиковані. Сформульоване цими 

вченими положення про так звану «асиметрію виграшів і втрат» суперечить 
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положенням класичної економічної теорії про їхню рівнозначність, а також 

про раціональність економічної поведінки людей. 

Нейроекономіка заперечила положення неокласичної економічної 

теорії про особливу роль економічної поведінки людей, у концентрованому 

вигляді виражене Г.Беккером: «Я впевнений, що економічна теорія як 

наукова дисципліна більше всього відрізняється від інших галузей 

суспільствознавства не предметом, а своїм підходом. Серцевину 

економічного підходу в моєму розумінні утворюють пов’язані воєдино 

передбачення про максимізуючу поведінку, ринкову рівновагу і 

стабільність пріоритетів… Я дійшов висновку, що економічний підхід є 

всеохоплюючим, він може бути застосований до будь-якої людської 

поведінки[15, с.203]. 

Таким чином, в сучасній науці сформувалися три підходи до 

характеристики поведінки людини: економічний, соціологічний та 

психологічний, які в межах відповідних наук використовують моделі 

людини: homoeconomicus, homosociologicus, homopsychologicus. Для 

означення людини економічної в науковій літературі викорстовується 

акронім REMM (винахідлива, оцінююча, максимізуюча людина), для 

людини соціологічної SRSM (людина соціалізована, виконавиця ролей, з 

санкціонованою суспільством поведінкою), а також OSAM (людина, яка 

має власну думку, сприйнятлива, діюча). Кожна з моделей має певні 

обмеження, припущення, абстракції, які забезпечують її спрощення. 

Зокрема, homoeconomicus спрямовує свою діяльність на отримання 

максимальної вигоди при найменших витратах, що вимагає від неї 

раціональності у всіх своїх вчинках, інформованості та егоїзму. Якщо вона 

не наділена цими рисами чи їй перешкоджають в цьому певні переконання  

і принципи, вона не досягне успіху в житті, який трактується як успішність 

економічної поведінки. 

Людина соціальна як абстрактна субстанція теж має певні 

умовності,які спрощують процес її моделювання. Вона свою діяльність 

спрямовує на реалізацію певних соціальних ролей всередині соціуму, які 

мають чітко окреслені межі і пов’язані з ними обов’язки щодо виконання 

цих ролей. Індивідуум повинен адаптуватися до цих ролей, його поведінка 

санкціонується суспільством. 

Економічна поведінка з великими труднощами вписується у структуру 

людини соціальної. Якщо людина робить спроби виходу за межі 
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визначених суспільством ролей, до неї застосовуються різноманітні санкції. 

В основі моделі соціальної людини лежить принцип суворого дотримання 

норм, санкцій і ролей, вироблених суспільством. Для неї не має великого 

значення процес вибору, максимізація вигод та обмеженість ресурсів, що 

характерне для людини економічної. 

Психологічна наука у процесі дослідження людини психологічної 

абстрагується від тих проблем, які стали предметом досліджень 

економічної науки. Її цікавить насамперед механізм прийняття  

економічних рішень в мозку людини, завдяки чому вона формує певні 

пріоритети поведінки. 

Шабунова А.А. і Белехова Г.В. в результаті вивчення названих вище 

підходів зробили такий висновок: «розглянуті моделі побудовані від 

протилежного: економічна – надраціональна, соціологічна і психологічна – 

надірраціональні; економічна людина не піддається впливу інших людей, а 

соціальна і психологізована людина завжди є частиною групи і 

співвідносить свою поведінку з іншими її членами; економічна людина має 

стійкий набір потреб, пріоритетів і відповідних варіантів поведінки для 

максимізації корисності, а соціалізована і психологізована людина 

змінюють моделі своєї поведінки залежно від соціально-економічної 

ситуації, традицій і суспільних норм, психофізіологічних характеристик 

[312, с.20]. 

Міждисциплінарні підходи до вивчення економічної поведінки людей 

дозволяють поглибити її розуміння і закономірності її формування в 

мінливих соціально-економічних умовах. Інтеграція економічної, 

соціологічної та психологічної наук у цій царині забезпечить значно вищий 

рівень теоретичного пізнання економічної поведінки людей, що зменшить 

кількість «білих плям» в економічній теорії. 

Слід зазначити, що міждисциплінарний підхід до вивчення 

економічної поведінки людей формувався не лише на сучасному етапі 

розвитку науки. Ще в середині минулого століття відомий економіст 

Людвіг фон Мізес розробив основи праксеології як науки про людську 

діяльність. Вона має чітко окреслений міждисциплінарний характер. 

Учений    визначив   людську   діяльність    як   цілеспрямовану   поведінку. 

«Можна сказати й інакше: діяльність є воля, приведена в рух і 

трансформована   в   силу;   рух   до  мети;   осмислена   реакція  суб’єкта на 
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подразник і умови середовища; свідоме пристосування людини до стану 

Всесвіту, який визначає її життя[169, с.215]. 

Людвіг фон Мізес не поділяв людську діяльність на раціональну та 

ірраціональну. Він вважав, що «людська діяльність завжди необхідно 

раціональна. Поняття «раціональна діяльність» надмірне і як таке повинно 

бути відкинутим. Щодо кінцевих цілей діяльності поняття раціональний і 

ірраціональний не потрібні та недоречні. Кінцева мета діяльності завжди 

полягає в задоволенні певних бажань діяльності людини» [169, с.314]. 

Він вважав помилковими погляди багатьох вчених, згідно з якими 

діяльність, спрямовану на отримання ідеального і вищого задоволення на 

шкоду матеріальним і доступним вигодам, є ірраціональною. 

Спрямованість людської діяльності на досягнення будь-яких цілей є 

раціональною 

Може здатися, що поняття «людська діяльність» має віддалений 

характер у відношенні до поняття «поведінка». Однак це не так. Серед 

десятків чи сотень визначень суті економічної поведінки, проаналізованих 

у процесі дисертаційного дослідження, виділимо визначення, дане 

видатним німецьким соціологом М.Вебером: «Економічна діяльність 

(поведінка) – це цивілізований (мирний) спосіб контролю над ресурсами з 

боку суб’єкта, який, здійснюючи його, суб’єктивно і свідомо орієнтується 

на досягнення вигоди»[312, с.23].Отже, вчений вважав поняття діяльності й 

поведінки ідентичними. Тому наукові висновки Людвіга фон Мізеса щодо 

людської діяльності цілком стосуються й людської поведінки як 

зовнішнього прояву діяльності. 

На жаль, дослідження, започатковані Людвігом фон Мізесом, 

практично не знайшли продовження у працях його наукових послідовників. 

Можливо це викликано наявністю помітних протиріч у наукових поглядах 

вченого, викликаних, серед іншого, його неприйняттям використання 

математичних методів в економіці. Можливо негативну роль відіграли його 

різко негативні відгуки про інших наукових авторитетів в економічній 

науці і надмірна самовпевненість вченого, безапеляційність тверджень, але, 

на нашу думку, його ідеї через певний час стануть основою для 

поглиблених досліджень з використанням розроблених ним 

методологічних підходів. 

Поняття «економічної людини» в економічну науку ввели класики 

політичної економії А.Сміт і Д.Рікардо. Основні риси такої людини, на 
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їхню думку, такі: визначальне значення власного егоїстичного інтересу в 

економічній поведінці; компетентність в особистих справах; основною 

рушійною силою економічної поведінки є максимізація прибутку з 

урахуванням нематеріальних чинників добробуту (успіх у справах, 

престиж, легкість збагачення тощо). 

Основоположник неокласичної політекономії А.Маршалл ввів у 

науковий оборот поняття нормальної діяльності як очікуваного образу дій 

людини чи групи людей, який є результатом вільної конкуренції та 

відповідає моральним засадам, які виробило суспільство. У своїх 

дослідженнях він вивчав економічну поведінку не абстрактної людини, як 

це робили А.Сміт та Д.Рікардо, а реального ринкового агента, який 

здійснює свою діяльність у умовах часткової рівноваги між намаганням 

отримати якомога більше благ (яке породжує попит) і намаганням 

зменшити зусилля щодо їх набуття (що породжує пропозицію). 

Найбільш образно вимоги до моделі «економічної людини» як 

споживача (в рамках неокласичної економічної теорії), виразила, на нашу 

думку, Дорохова Ю. В.: «По-перше, її дії підпорядковані одному чільному 

утилітаристському мотиву – егоїстичному прагненню до власного блага, 

що виражається в максимізації корисності. По-друге,  «економічна 

людина», яка виступає в ролі споживача, має добре визначені потреби, які 

фактично не обмежені нічим, окрім наявних ресурсів. По-третє, споживач 

демонструє явну стійкість переваг, яка обумовлена раціональністю 

ухвалених ним рішень. Нарешті, по-четверте, у кожному аспекті 

споживчого вибору «економічна людина» демонструє свою автономію – 

вона ухвалює рішення, незалежні і від потреб інших споживачів, і від свого 

минулого досвіду. На неї не роблять істотного впливу ні взаємодії з іншими 

людьми, ні поведінка представників референтних соціальних груп, ні 

існуючі правила поведінки, ні вироблені звички або культурні цінності [82, 

с.51]. Можливо такий висновок надто категоричний, але він недалекий від 

істини. 

Навіть  сам  А.  Маршалл,  характеризуючи  людську  природу,  писав: 

«економісти мають справу з людиною як такою, не з певною абстрактною 

чи економічною людиною, а з людиною з плоті і крові. Вони мають справу 

з людиною, яка в своїй господарській діяльності керується в більшій мірі 

егоїстичними мотивами і такою ж мірою враховує егоїстичні мотиви  

інших, з людиною, якій притаманні як марнославство і безпечність, так і 
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почуття насолоди самим процесом доброго виконання своєї роботи або 

готовності принести себе в жертву заради сім’ї, сусідів або своєї країни, з 

людиною, якій не чужа тяга до доброчинного способу життя заради 

власних достоїнств останнього [164, с.83]. 

Але в межах неокласичної економічної теорії врахувати названі 

вченим чинники економічної поведінки людини неможливо. У зв’язку з  

цим протягом кількох останніх десятиліть з’явилися нові напрями розвитку 

теоретичної економічної науки, які дозволяють враховувати, хоча й 

неповною мірою, ці чинники. Серед таких напрямів слід виділити: 

1. Теорію раціонального вибору індивіда в умовах ризику та 

невизначеності. 

2. Теорію ігор та теорію торгу. 

3. Теорію аукціонів. 

Завдяки науковим розробкам вчених-економістів у цій сфері 

сформувався цілий напрям так званої поведінкової економічної теорії. Як 

класична та неокласична економічні теорії, її розвиток спрямований на 

адекватне відображення реального економічного життя в теоретичних 

положеннях задля розробки практичних рекомендацій з покращення 

управління економікою і досягнення кінцевої мети її розвитку – 

підвищення рівня добробуту населення. 

Вчені інших галузей наук часто закидали економістам-теоретикам 

відсутність експериментальних та емпіричних підтверджень їхніх 

умовиводів. Вони не розуміли, чому в економічній науці апріорі 

приймається постулат про раціональність економічної поведінки людини в 

ринковій економіці, якщо факти реального економічного життя в багатьох 

випадках не тільки не підтверджують цього, але й суперечать йому. В 

цьому насправді є основна слабинка формалізованих моделей економічної 

поведінки. 

Усунути цей недолік прагнуть вчені з таких галузей науки, як 

психологія та математика, які розробили і продовжують вдосконалювати 

теоретичні концепції поведінкової економічної теорії з експериментальним 

та емпіричним їх обґрунтуванням. Прогрес у цих двох галузях науки 

дозволив багатьом їх представникам сконцентрувати свої досягнення на 

вирішенні теоретичних та прикладних проблем економіки. 

Особливо популярними стали економічні дослідження вчених- 

представників когнітивної психології – розділу науки психології, який 
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активно розвивається і вивчає пізнавальні процеси людської психіки. До 

кола наукових інтересів вчених, які займаються проблемами когнітивної 

психології, входять такі характеристики індивідуума, як пам'ять, увага, 

уява, почуття, логічність мислення. Найбільш близькою сферою 

досліджень, яка має прикладне і теоретичне значення для економічної 

науки, є такий розділ когнітивної психології, як вивчення здатності людини 

до прийняття рішень. 

Важливу роль у розвитку цього розділу когнітивної  психології 

відіграв поступ комп’ютерних наук. Значну частину своїх теоретичних 

положень когнітивна психологія будує на аналогії, співпадінні 

пізнавальних процесів у людини і процесу перетворення інформації в 

обчислювальних пристроях. Завдяки цьому стало можливим використання 

лабораторних методів в економічних дослідженнях. Найбільш відомий у 

цій сфері вчений – американський професор Вернон Сміт за такі 

дослідження у 2002 р. отримав Нобелівську премію з економіки. Як 

справедливо зауважив І. О. Павлов, «значною мірою саме  

експериментальні роботи стали тією критичною точкою в галузі сучасної 

теорії раціонального вибору, відштовхуючись від якої значна кількість 

вчених (економістів, психологів) переглянули традиційні погляди й 

методологію наукового дослідження в бік більш позитивного аналізу 

поведінки економічних суб’єктів. В якості основного рушійного начала 

стало виступати бажання виявити і врахувати в теоретичних моделях 

різноманітні психологічні та соціальні чинники, які відображали б 

характеристики і якості, притаманні людській природі  (обмежені 

когнітивні можливості та відхилення, властиві процесу обробки інформації, 

прагнення індивідів до справедливості, взаємодії одного з одним; стадне 

почуття; важливість соціального статусу і т.д.)» [200, с.10]. 

Використання експериментальних, лабораторних методів в 

економічних дослідженнях дозволило виявити вплив кожного з чинників 

зовнішнього середовища на економічну поведінку індивіда. Ортодоксальна 

неокласична теорія такої можливості не давала – вона розглядала людину 

як пучок суспільних відносин. Поведінкова економічна теорія, не 

заперечуючи, а розвиваючи основні положення неокласичної економічної 

теорії, стала результатом кооперації науковців – економістів, психологів, 

математиків. Вона дозволила економістам позбутися багатьох стереотипів, 
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які стримували процес теоретичного осмислення економічної діяльності 

людей. 

Основоположниками теорії раціонального вибору індивіда в умовах 

ризику та невизначеності є згадані вище Д.Канеман і А.Тверскі. Розроблена 

ними теорія Перспектив зуміла пояснити багато аномальних явищ в 

економічній поведінці індивідів, які не змогли знайти пояснення у 

традиційній економічній науці. З цією метою вченими використано три 

невід’ємних властивості функції простих ризикових лотерей чи шансів: 

залежність від вихідного положення, ухилення від втрат і знижувана 

чутливість. Перша властивість пов’язана з принципами світосприйняття, 

характерними для людської психології: люди, як правило, погано 

сприймають абсолютні величини чого-небудь, наприклад, температури 

повітря чи цін на певний вид товару. Вони краще реагують на зміни в цих 

абсолютних величинах, порівнюючи їх з первісним варіантом, тобто з 

вихідним положенням. Отже, подразниками, які викликають зміни в 

економічній поведінці є не це вихідне положення, а зміни, які в ньому 

відбуваються. 

Друга властивість людської психології, яку основоположники теорії 

Перспектив використали для формування висновків щодо економічної 

поведінки індивідів, називається ухилення від втрат. Люди завжди важче 

переживають втрату певного обсягу благ, ніж такого самого обсягу їх 

надбання, адже в першому випадку в них погіршуються умови життя. 

Третю властивість – понижуючу чутливість – вчені використали для 

оцінки змін у грошових доходах індивідів. Згідно з даними психологічної 

науки, спостерігається обернено пропорційна залежність між силою 

певного психологічного подразника і величиною відповідного йому 

психологічного відчуття. Це означає, зокрема, що зростання суми виграшу 

в лотерею з 200 до 300 доларів сприймається зі значно позитивнішими 

емоціями, ніж з 1200 до 1300 доларів. 

Такі основоположні психологічні властивості людей дозволили 

Д.Канеману та А.Тверскі зробити висновок про нелінійний характер 

світосприйняття індивідуумами зовнішнього середовища. Відбувається 

перекіс: люди надають надмірного значення одним подіям при недооцінці 

значення інших подій. Зокрема, при прийнятті рішень виявляється, що роль 

малоймовірних подій переоцінюється, а значно ймовірніших, навпаки, 

недооцінюється. 
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Ці конкретні висновки вчених активно використовуються для аналізу і 

прогнозування процесів у таких сферах економіки, як поведінка 

споживачів, фінанси, страхування. Вони значно розширили межі 

економічних досліджень, оскільки висновки вчених опираються на 

конкретні закономірності людської природи, а не на апріорний характер 

оптимальної поведінки людини, як це відбувається в неокласичній 

економічній теорії. 

Слід зазначити, що теоретичні розробки Д.Канемана та А.Тверскі 

з’явилися не на пустому місці. Ще задовго до появи їхніх наукових праць, 

наприклад, так званими законами Паркінсона було сформульовано 

висновок, що бюрократичні структури значно менше витрачають часу на 

затвердження крупних за обсягом витрат статей бюджету, ніж менших за 

обсягом. Непрямо це вказує на дію принципу ухилення від  втрат, 

описаного вище. Дію цього ж принципу інтуїтивно використав 

австрійський вчений Е. Енгель, який зробив висновок, що найбідніші 

родини більшу частину приросту своїх доходів використовують для 

покращення харчування. Для прийняття такого висновку також необхідне 

використання елементів такого принципу когнітивної психології, як 

залежність від вихідного положення. Нагадаємо, що Е.Енгель працював за 

100 років до появи праць Д. Канемана та А. Тверскі. 

Поряд із досягненнями у сфері когнітивної психології значного 

прогресу в теоретичному осмисленні економічних явищ і процесів в 

минулому і поточному століттях досягнуто завдяки використанню в для їх 

оцінки і прогнозування такого розділу математики, як поведінкова теорія 

ігор. Найбільш відомими вченими  в  цій  галузі  є  Дж. Неш,  Л. Шеплі,  

Дж. Харманьї, Р. Зельтен та ін. Вони стали основоположниками 

надзвичайно важливих для економічної науки теорій соціальних переваг і 

справедливого розподілу. Для цього відкрито нові можливості, характерні 

для стандартної теорії ігор, так званої «гри з ультиматумом». Вченим 

вдалося залучити до експериментальної бази такі характеристики людської 

психології, як почуття справедливості, альтруїзму, заздрості тощо. 

Базуючись на моделях, розроблених вище названими вченими, 

американський професор М.Рабин обґрунтував концепцію «справедливої 

рівноваги», яка привнесла нові ідеї в економічну теорію розподілу 

суспільних благ на основі процесу взаємодії між економічними агентами. 
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Економічна теорія, зокрема поведінкова економічна теорія, – науки, 

які динамічно розвиваються, особливо упродовж кількох останніх 

десятиліть. Очевидно, що вже в найближчі роки з’являться нові теоретичні 

розробки, моделі, за допомогою яких можна буде достовірніше, ніж зараз, 

проводити оцінки економічного життя та прогнозувати його.  Підставою 

для такого висновку є все тісніша кооперація учених з різних галузей науки 

з метою вдосконалення основних положень економічної теорії, у тому  

числі у сфері економічної поведінки індивідів, суб’єктів господарювання. 

Від цього залежить покращення процесів управління економікою, що в 

кінцевому рахунку призведе до підвищення рівня добробуту кожного з 

членів суспільства. 

 

1.2. Теоретичні засади економічної поведінки підприємств 

 

Економічна поведінка підприємств стала предметом дослідження 

вітчизняних вчених відносно недавно – перші ґрунтовні наукові праці у цій 

сфері з’явилися на початку поточного століття. Більшість із них, як 

правило, мають загальний характер, і лише окремі висвітлюють 

особливості економічної поведінки підприємств різних галузей народного 

господарства. Серед учених, які займаються вивченням економічної 

поведінки підприємств, слід відзначити Верещагіна А.А., Войтко В.В., 

Карачину Н.П., Кудінову А.В., Кузнєцова О.Ю., Малиш О.М., Саакова 

Л.В., Шибаєву Н.В. та ін. Найбільш капітальною серед інших є монографія 

й дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

Карачиної Н.В. на тему «Економічна поведінка машинобудівних 

підприємств». 

Концентроване вираження суть певної економічної категорії та 

методологічних підходів, застосовуваних у процесі її дослідження, 

знаходить у відповідному визначенні. Так, Карачина Н.В. зробила висновок 

про те, що «економічна поведінка підприємства – це комбінація 

цілеспрямованих і спонтанних дій, яка відтворює сутність та характер 

економічної діяльності, що обумовлена впливом об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, для реалізації пріоритетних цілей підприємства та 

груп економічних агентів в умовах вибору та адаптації до змін» [106]. 

Автор акцентує свою увагу на тому, що економічна поведінка є 

комбінацією цілеспрямованих і спонтанних дій. Позитивною стороною 
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такого підходу є те, що саме дії, а не їх мотиви, потреби, нужди, означені в 

якості предмета дослідження. 

Малиш О.М. сформувала дещо відмінні підходи до дослідження. Вона 

наводить таке авторське визначення економічного управління ринковою 

поведінкою підприємства – «сукупність процесів формування, 

обґрунтування і застосування підприємством підходів, способів та методів 

економічного маневрування керованими параметрами діяльності 

підприємства з метою забезпечення результативності його функціонування 

в ринковому просторі»[16]. Автор збагачує економічну науку положеннями 

про те, що у процесі дослідження економічної поведінки підприємств його 

предметом можуть бути лише керовані параметри його діяльності, а 

некеровані цілком логічно не слід брати до уваги. 

Іншою позитивною стороною підходу, розробленого Малиш О.М., є 

необхідність врахування результатів функціонування підприємств. Однак 

визначення автора, на нашу думку, має такий суттєвий недолік, як зведення 

економічної поведінки лише до сукупності процесів формування, 

обґрунтування і застосування підприємством підходів, способів і методів, 

що ототожнює її лише з процесом прийняття і реалізації управлінських 

рішень, завдяки чому значно звужується предмет наукового дослідження. 

Верещагін А.А. вважає, що «економічна поведінка – діяльність 

організаційно-оперативного або стратегічного характеру з  досягнення 

цілей господарюючого суб’єкта, основана на виявленні пріоритетних 

завдань розвитку, зборі та дослідженні інформації про ринки, конкуренти 

та їх стратегії, визначенні, критичному аналізі, коригуванні та втіленні 

конкретних способів реалізації цілей і завдань фірми» [34]. Основною 

перевагою даного визначення є те, що автор робить висновок про 

необхідність врахування в економічній поведінці підприємств інформації 

про ринки, конкурентів та їх стратегій. Конкуренти є складовою 

зовнішнього середовища функціонування підприємства, тому такий підхід 

є цілком обґрунтованим. Однак при цьому автор чомусь розділяє діяльність 

організаційно-оперативного та стратегічного характеру, хоча, на нашу 

думку, вони є рівноцінними і взаємодоповнюваними складовими 

економічної поведінки. 

Капленко Г.В. у процесі власного наукового дослідження зробила 

висновок про те, що «економічна поведінка підприємства – стратегічно 

визначений напрям взаємопов’язаних, цілеспрямованих тактичних дій, 
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методів, способів і реакцій на непередбачуваний розвиток подій і 

зростаючу конкуренцію з метою забезпечення реалізації конкретно 

визначених цілей і місії підприємства в обраній сфері діяльності» [104]. 

Такий підхід уособив собою врахування переваг і недоліків усіх наведених 

вище визначень. В ньому, зокрема, в якості предмету дослідження 

окреслюються і сукупність цілеспрямованих дій, і конкуренція та цілі й 

місія підприємств. Крім того, суттєвим акцентом є врахування специфіки 

обраної сфери діяльності підприємства. Однак кроком назад слід вважати 

зведення економічної поведінки підприємств до їх реакції на 

непередбачуваний розвиток подій. Очевидно, що й передбачуваний 

розвиток подій також є предметом дослідження у цій сфері. 

Кудінова А.В. досліджувала не економічну поведінку підприємств, а 

підприємницьку поведінку, між якими є певні відмінності. Інтегруючи різні 

за методологічними принципами оцінки змісту підприємницької поведінки, 

автор стверджує, що вона, як структурний елемент економічної діяльності, 

з одного боку, є системою дій та вчинків підприємця, спрямованих на 

досягнення результату, а, з другого, - включає такі конституюючі ознаки,  

як здатність до ризику, схильність до новаторства, економічне мислення, 

інші особистісні якості [130]. На відміну від інших вчених, вона включає до 

складу підприємницької поведінки такі суттєві ознаки, як схильність до 

ризику та новаторства, які є важливими характеристиками. Аналогічні 

погляди сповідує Войтко В.В., яка зазначає, що «з урахуванням того, що 

зміст поняття «поведінка» використовується стосовно виробничої 

організації, запропоновано визначати його як характер дії людей та їх 

угруповань, що здійснюються під впливом певних факторів в тих чи інших 

умовах діяльності. Управління поведінкою організації розглядається як 

вплив на характер дії організації через введення в дію визначеної системи 

факторів для упорядкування її внутрішньої організованості та взаємодії з 

навколишнім середовищем» [42]. 

Шибаєва Н.В. наголошує, що «в роботі розмежовано поняття 

діяльності та поведінки. Якщо діяльність – це процес  активного 

відношення людини до дійсності, в ході якого відбувається досягнення 

суб’єктом поставлених раніше цілей, то в поведінці виявляється конкретна 

позиція індивіда, його установки. З такої точки зору поведінка подається 

категорією більш широкою, ніж діяльність, оскільки включає в себе не 

лише процес перетворення навколишнього середовища, але й суб’єктивну 
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сторону діяльності, тобто сукупність вчинків та дій, що відображають 

внутрішнє відношення до умов, змісту та результатів діяльності» [317]. 

Таку позицію автора слід вважати цілком обґрунтованою. Як і Карачина 

Н.В., вона відводить особливу роль конкретним діям як зовнішньому 

прояву економічної поведінки підприємств. 

Окремі вітчизняні вчені не обмежуються вузьким трактуванням 

економічної поведінки у процесі проведення власних досліджень. Так, 

Кузнєцов О.Ю. зробив висновок, що «типологія поведінки суб’єктів 

ринкової економіки може бути побудована на основі розвитку 

методологічного підходу Дж. Мута та Р.Лукаса. Даний підхід розрізняє 

адаптивні очікування та раціональні очікування. Адаптивні очікування 

лежать в основі монетаристської концепції розвитку економіки. Суть їх 

полягає в тому, що господарюючі суб’єкти формують свої рішення і свою 

поведінку в залежності тільки від минулого досвіду і вилученої з нього 

інформації. Майбутнє є тут лише зліпком з минулого. Такий підхід 

неадекватний сучасній постіндустріальній економіці, її динамізму і 

глибоким соціально-економічним зрушенням. Раціональні очікування 

складаються з урахуванням інформації як минулих періодів, так  і 

поточного періоду, у тому числі прогнозної інформації про перспективи 

розвитку економіки. Майбутнє тут виходить з минулого досвіду, 

збагачується теперішнім досвідом і певною мірою передбачається. Саме по 

лінії розмежування адаптивних і раціональних очікувань проходить риска, 

яка відділяє адаптивну поведінку господарюючих суб’єктів від їх 

перспективної поведінки. Якщо адаптивна поведінка готова лише 

відтворити минулий досвід, то перспективна поведінка орієнтована на 

творчість нового досвіду»[132]. Виокремлення адаптивної та перспективної 

економічної поведінки дозволяє поглиблювати аналіз цього процесу в 

умовах ринкової економіки. 

Гуревічов М. пов’язує економічну поведінку із економічною 

культурою в суспільстві. Він вважає, що «економічна поведінка індивідів, 

соціальних груп та інститутів – обумовлена об’єктивними процесами, 

економічними інтересами та економічним мисленням, цілеспрямована 

діяльність щодо задоволення матеріальних потреб» [63, с.219]. Його 

висновок про органічну єдність економічної поведінки індивідуальної, 

колективної та суспільної дозволяє реалізувати системний, комплексний 

підхід до їх дослідження. Однак дане автором визначення не наближає нас 
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до розуміння суті саме економічної поведінки підприємств. Слід зазначити, 

що такий методологічний підхід характерний також для авторів 

енциклопедичного словника, виданого за редакцією Азрилияна А., 

відповідно до якого «економічна поведінка – образ, спосіб, характер 

економічних дій громадян, робітників, керівників, виробничих колективів в 

тих чи інших умовах економічної діяльності життя» [35, с.112]. 

Однією з причин значних відмінностей у трактуванні сутності 

економічної поведінки підприємств є наявність різних підходів до теорії 

підприємства. Це відзначає Саакова Л.В.: «очевидно, що розвиток нової 

інституційної теорії дає можливість по-новому побачити підприємство як 

найважливішого учасника процесу задоволення споживчих цінностей. 

Якщо класична теорія економіки розглядала підприємство як систему з 

перетворення вихідних ресурсів у готову продукцію (основна функція 

підприємства – виробнича), то інституційна теорія розглядає підприємство 

як пучок контрактів або домовленостей між учасниками процесу створення 

цінності» [260]. 

Узагальнюючи результати огляду наукової літератури з проблеми 

економічної поведінки підприємств, слід зазначити, що цілісного уявлення 

про суть предмета дослідження не склалося. Основну причину такої 

ситуації вбачаємо в незатребуваності даної тематики в  колишній 

радянській економічній науці. Українські вчені-економісти за інерцією з 

радянських часів традиційно присвячують свої дослідження тій тематиці, 

яка досить добре опрацьована їхніми попередниками. По-справжньому 

новітніх досліджень, зокрема присвячених економічній поведінці 

підприємств, занадто мало. 

Основною відмітною рисою практично усіх визначень економічної 

поведінки підприємств у вищенаведених авторів є її зведення до певних 

цілеспрямованих дій задля досягнення пріоритетних цілей в умовах 

ринкової економіки. Такий підхід, на нашу думку, є надто вузьким, адже 

дослідник в такому разі повинен концентрувати свою увагу на розкритті 

умов, чинників, мотивів здійснення відповідних дій. Предмет дослідження 

зводиться до вивчення психологічних аспектів управління. 

Зміни в економічній поведінці знаходять своє кінцеве вираження в 

результатах господарської діяльності підприємств, адже лише в такому разі 

конкретні дії підприємств отримують завершений характер. Такий 

методологічний підхід, крім всього іншого, дозволяє залучати до процесу 
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аналізу величезний нагромаджений статистичний матеріал, необхідність в 

якому при традиційному підході є невеликою. При такому підході 

первинною визначальною характеристикою економічної поведінки 

підприємства є сукупність результатів господарювання, а конкретні дії є 

лише передумовою для отримання цих кінцевих чи проміжних результатів. 

У своїх дослідженнях вищеназвані вчені опираються на теоретичні 

положення, розроблені класиками економічної науки. Так, Карачина Н.В. у 

процесі аналізу еволюційності поняття «економічна поведінка» в 

економічній теорії зауважила, що вже у працях представників 

меркантилізму, марксистської теорії, маржиналізму, кейнсіанського 

напряму та класичної політичної економії були присутні елементи її 

теоретичного осмислення. На нашу думку, це не зовсім вірно, оскільки 

вчені, які представляють ці напрями економічної думки, таких завдань 

перед собою не ставили. Тому й вирішувати їх вони не могли. Так, А.Сміт, 

як один із фундаторів класичної політичної економії, зробив висновок, що 

така поведінкова риса, як егоїзм, лежить в основі прийняття раціональних 

рішень в капіталістичному суспільстві. Однак це зовсім не означає, що 

одночасно він робив висновки про аналогічність економічної поведінки 

суб’єктів господарювання, зокрема підприємств. 

Чи не першим вченим, який визначив особу підприємця основною 

рушійною силою економічного розвитку, був Й.Шумпетер. Саме він через 

запровадження інновацій та оптимальному поєднанню (комбінації) 

виробничих ресурсів забезпечує найефективніше їх використання. Більше 

ста років тому він зробив висновок про те, що «соціальні факти є, 

принаймні, безпосередньо – результатами людської діяльності, а  

економічні факти – результатами господарської діяльності. Останню можна 

визначити як поведінку з метою набуття благ [326, с.22].Таким чином 

молодий 28-річний професор Й.Шумпетер визначив господарську 

діяльність як поведінку з метою набуття благ ще на початку ХХ століття. 

Це означає, що економічна думка на той час підготувала грунт для таких 

висновків. Тобто для отримання визначених результатів господарської 

діяльності необхідною умовою є відповідна поведінка. Іншим важливим 

теоретичним висновком з даного висловлювання Й.Шумпетера є те, що 

економічні факти є результатами поведінки і відповідно є суттєвими її 

характеристиками. 
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У своїй капітальній праці «Теорія економічного розвитку» 

Й.Шумпетер при описі економічного коло обігу комбінації засобів 

виробництва у відповідь на суттєві застереження з боку тогочасних 

критиків свого підходу зауважив, що розглядувана поведінка специфічна у 

двох аспектах. По-перше, підприємницька поведінка має інші цілі й 

передбачає діяльність, що відрізняється від іншої поведінки інших 

суб’єктів. У цьому зв’язку обидва типи поведінки можна було б звести до 

ширшої категорії, але це не змінює того факту, що між ними є релевантна 

для теорії відмінність і що лише один з них адекватно описує економічна 

теорія. По-друге, тип розглядуваної поведінки не лише відрізняється від 

інших своїм властивим предметом («інновація»), а й тим, що проти простої 

раціональної економічної поведінки якісно, а не лише кількісно відмінні 

здібності»[326, с.88]. Виділяючи серед усіх підприємців особливий тип – 

тих, які здатні запроваджувати у своїй діяльності інновації, вчений зробив 

висновок, що саме такий тип підприємців є джерелом змін в економічній 

системі та першоосновою економічного розвитку суспільства. В основі 

вчинків таких підприємців лежить їхня економічна поведінка, яка в 

багатьох випадках суперечить загальноприйнятим для даного етапу 

розвитку суспільства нормам. 

Теоретичні положення, розроблені Й.Шумпетером та іншими 

представниками неолібералізму чи так званої австрійської економічної 

школи, лише окреслили загальні обриси економічної поведінки 

підприємців та їх взаємовідносин з навколишнім середовищем. Фундатори 

інституціональної течії в економічній теорії, насамперед Р.Коуз, Г.Саймон, 

Д.Норт, розвинули ці ідеї та суттєво змінили методологічні основи 

дослідження. 

В результаті реалізації неокласичного та неоінституційного підходів в 

економічній науці сформувався цілий розділ мікроекономіки як науки про 

поведінку окремих економічних суб’єктів та механізми  її 

взаємоузгодження – теорія фірми. Вона містить теоретичні положення про 

логіку поведінки фірми в ринковій економіці. При цьому слід розрізняти 

фірму як основну організаційну одиницю бізнесу та підприємство як 

технологічну одиницю. 

Відповідно до неокласичного підходу у світовій науковій економічній 

думці, найвидатнішими представниками якої є К.Менгер, Ф.Візер, 

Л.Вальрас, В.Парето, П.Самуельсон, А.Маршалл, В.Джевонс, К.Кларк та 
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ін., свою економічну поведінку фірма спрямовує на досягнення граничної 

ефективності затрат і випуску продукції. Основою успіху фірми є 

правильно проведені економічні розрахунки обсягів виробництва і 

кількості використаних при цьому ресурсів. Виробнича функція будь-якої 

фірми, яка функціонує в умовах ринкової економіки, є при такому підході 

досить простою і має такий вигляд: 

Q=f (L, K ), 

Де Q – обсяг виробництва продукції, L – кількість використаної праці, 

K – обсяг залученого у виробництво капіталу. 

З метою максимізації прибутків як пріоритетної цілі економічної 

поведінки фірма забезпечує виробництво продукції в таких обсягах, при 

яких мінімізуються витрати і граничні витрати дорівнюють ринковій ціні. 

Представники неокласичної школи зробили значний внесок в розвиток 

економічної теорії, зокрема теоретичних положень про мотиви  й 

результати економічної поведінки суб’єктів господарювання. Однак поза 

межами їхньої уваги залишилися такі важливі аспекти їхньої діяльності, як 

проблеми організаційні, процеси прийняття управлінських рішень, 

договірні відносини тощо. Вони вважалися не настільки суттєвими 

економічній поведінці підприємств, щоб концентрувати на них увагу. Ці 

сфери згодом були піддані глибокому теоретичному аналізу у працях 

представників інших наукових шкіл, насамперед неоінституціоналізму та 

біхевіоризму. 

Серед основних постулатів, розроблених класиками неокласичної 

економічної теорії у сфері функцій підприємництва, є виконання завдання 

щодо покращення якості продуктів, відкриття в них нових якостей; 

створення принципово нових продуктів; впровадження нового способу 

виробництва, пошук нових джерел сировини та інших ресурсів; завоювання 

нових ринків збуту тощо, детально обґрунтованих у працях Й.Шумпетера. 

Основа успіху підприємця – вміле комбінування, поєднання означених 

завдань. 

Зовсім інший підхід до підприємництва, теорії фірми сформувався у 

представників такого напряму в економічній теорії, як неоінституціоналізм. 

Заснована на ідеях неоінституціоналізму, реальна теорія фірми почала 

формуватися як окремий розділ мікроекономіки на початку 40-х років 

минулого століття. Поштовх до її розвитку дала відома стаття Р.Коуза, яка 

була опублікована в 1937 р.  На відміну від неокласичного підходу, 
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відповідно до якого підприємство є лише перетворювачем вхідних 

виробничих ресурсів у готову продукцію, а його поведінка на ринку 

повністю визначається виключно його власником (чим забезпечується 

раціональний характер цієї поведінки), Р.Коуз та інші класики 

неоінституціоналізму розглядають фірму як соціальний інститут, 

характерною особливістю якого є об’єднання людей на основі визначених 

мотивів їхньої діяльності. Фірма виявляється специфічною формою 

реалізації ринкових відносин в інтересах певної спільноти людей. 

Відносини фірми з ринком, який у свою чергу теж є інституцією, 

здійснюються на основі контрактів, які іменуються трансакціями. За такого 

підходу фірма виявляється коаліцією власників факторів виробництва, в 

основі якої лежить мережа взаємовигідних контрактів-трансакцій, завдяки 

чому забезпечується мінімізація витрат. Умови і правила функціонування 

фірми формують інститути, завдяки ним забезпечується її стабільність та 

безпека. Інституції взаємодіють між собою через трансакції. Ринок на 

відміну від фірми є неформальним інститутом. 

Як й іншим теоретичним підходам до розуміння суті підприємств та їх 

економічної поведінки, інституційному підходу також притаманні 

недоліки. Вони полягають насамперед у вкрай утрудненій оцінці величини 

трансакційних витрат. Існуючі стандарти ведення бухгалтерського обліку 

не передбачають їх реєстрації. Тим більше в сучасних умовах загострення 

конкурентної боротьби, одним із засобів отримання переваг в якій є 

зростання витрат на маркетинг і лояльність економічних партнерів, така 

економія стає неможливою у принципі. Єдиним виходом для підприємств є 

інтуїтивне врахування необхідності скорочення тих трансакційних витрат, 

які можна скорочувати у принципі та їх впровадження в повсякденну 

економічну поведінку підприємств. 

Неоінституціоналісти звинувачували представників неокласичної 

економічної теорії в тому, що їхні теоретичні концепції надто далекі від 

реального економічного життя, оскільки враховують далеко не всі його 

грані, самі виявилися так само далекими. Однак у своїх дослідженнях вони 

заповнили пустуючи теоретичні ніші, зокрема щодо економічної поведінки 

підприємств, але в них самих з’явилися інші так само пустуючі ніші. 

Окремі вчені чи групи вчених намагалися подолати недоліки, 

притаманні цим двом напрямам економічної теорії. Серед таких нових 

теорій в контексті даного дисертаційного дослідження слід виділити теорію 
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корпорації Дж. Гелбрейта. Він зробив надзвичайно важливий теоретичний 

висновок про те, що всю сучасну постіндустріальну капіталістичну 

економіку можна розділити на дві частини – ринкову та планову. Малі та 

середні підприємства функціонують в умовах ринкової економіки, їхня 

економічна поведінка визначається насамперед ринковою кон’юнктурою, 

співвідношенням попиту й пропозиції, динамікою цін тощо. 

Реальним системотворним ядром сучасної економіки є крупні 

корпорації, які функціонують в умовах планової економіки. Більшість 

крупних корпорацій домінують на товарних ринках, а їхні розміри 
дозволяють самим планувати ціни і підготовлювати до них споживачів. 

Яскравим підтвердженням обґрунтованості такого висновку є 

діяльність однієї з найбільших корпорацій світу Apple. Ціни на свою 

продукцію вона встановляє значно вищими від собівартості(інколи в кілька 

разів, як, наприклад, на iPhone 7, який при собівартості 220 доларів за 

межами США реалізується за цінами, які перевищують тисячу доларів). 

Приблизно таку ж економічну поведінку демонструють Volxwagen та інші 

автомобільні гіганти. 

Вплив крупних корпорацій на соціально-економічне життя країн 

настільки значний, що в них відбуваються значні зміни в економічній 

поведінці порівняно з малими та середніми підприємствами. Крупні 

корпорації спрямовують її не намаксимізацію прибутків, на їх 

гарантований обсяг та розширення бізнесу. Таким чином їм вдається 

знизити ризики, оскільки їх керівники усвідомлюють, що їхні ризики 

одночасно виступають ризиками для всього суспільства, країни і в 

кінцевому рахунку всієї світової економіки. Основними цілями розвитку 

корпорацій стають стабільність і безпека. Недарма у випадках виникнення 

проблем в їх розвитку, уряди країн при загрозі їх банкрутства, здійснюють 

величезні фінансові вливання, оскільки від цього залежить загальна 

соціально-економічна стабільність у країні та її національна безпека. 

Значно розширили межі аналізу економічної поведінки монетаристи 

(М.Фрідмен, Ф.Кейтан, Дж.Сакс), які доповнили теорію фірми 

теоретичними положеннями щодо адаптивних очікувань з їхнього боку як 

квінтесенції     їхнього     попереднього     досвіду.     Представники     теорії 

«інформаційної економіки» (Р.Лукас, Н.Уоллес) доповнили цю гіпотезу 

теоретичними положеннями про раціональні очікування підприємств, які 

формуються не лише під впливом їхнього попереднього досвіду, а й оцінок 
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перспектив розвитку економіки загалом та самого підприємства. Цими 

раціональними очікуваннями, на їхню думку, й визначається економічна 

поведінка підприємств. 

У 1947 р. вийшла друком монографія Г.Саймона «Адміністративна 

поведінка», а в 1963 р. книга Р.Сайєра і Дж.Марча «Поведінкова теорія 

фірми». Ці публікації дали початок новому напряму в економічній теорії – 

поведінковому, біхевіоризму. Його складовими є теорії, які описують 

процес прийняття рішень суб’єктами господарювання в  ринковій 

економіці, насамперед підприємствами. Її поява викликана недоліками в 

теоретичних засадах неокласичної економічної науки. Оскільки в основі 

цієї теорії лежить постулат раціональності економічної поведінки, то 

виникає необхідність у співставленні теоретичних моделей поведінки 

підприємств з їх реальною поведінкою на ринку. 

В межах неокласичної теорії часто виникає ситуація, коли теоретичні 

моделі не працюють і підприємства в реальному житті поступають зовсім 

по-іншому, ніж передбачено цими моделями. Відсутність теоретичних 

пояснень цьому феномену наштовхнула окремих вчених на думку про те, 

що повну раціональність економічної поведінки слід піддати сумнівам, 

оскільки люди та фірми часто демонструють обмежену раціональність. 

Обмеженням повної раціональності, на думку Г.Саймона, є нездатність 

особи чи групи осіб, які управляють фірмою, до швидкої обробки масиву 

інформації та прораховування такого варіанту економічної поведінки, при 

якому виробничі витрати мінімізувалися б, а прибутки, навпаки, 

максимізувалися. У зв’язку з цим в реальному житті фірми вишукують і 

приймають прийнятний задовольняючий варіант економічної поведінки. 

Цей процес прийняття рішень він описував, використовуючи категорію 

психологічної науки «рівень домагань». 

Для прийняття таких рішень, які спрямовані на пошук прийнятного 

варіанту економічної поведінки фірмам потрібно значно менше інформації 

та вміння її проаналізувати, ніж при пошуку оптимального варіанту для 

досягнення мети максимізації прибутку. Порівняння результатів різних 

варіантів економічної поведінки не вимагає точних розрахунків, тому 

фірми покладаються на свою інтуїцію. При цьому Г.Саймоном та його 

послідовниками розроблені спеціальні комп’ютерні програми, в яких 

застосовано принцип «обмеженої раціональності. 
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Теорія біхеовіризму дозволяє отримувати відповідь на запитання: 

чому в багатьох випадках фірми зовсім не реагують або реагують із 

запізненням на зміни в середовищі їх розвитку. Їхня реакція настає лише 

тоді, коли ці зміни перевищують певне порогове значення, яке інтуїтивно 

визначається керівниками фірми на основі їхнього досвіду. 

Значний внесок в розвиток теорії біхеовіризму зробив німецький 

економіст Р.Зельтен. Він визначив три рівні моделей прийняття рішень 

особами та фірмами: на основі звички, на основі уяви та на основі логічних 

роздумів. Якщо треба прийняти просте рішення, включається лише сила 

звички, якщо складніше – сила уяви, якщо ще складніше – сила логічних 

роздумів. На його думку, саме таким є алгоритм прийняття рішень, зокрема 

щодо економічної поведінки підприємств. 

Американський професор Х.Лайбенстайн розширив межі теоретичних 

положень біхеовіризму, ввівши категорію змінної раціональності поведінки 

суб’єктів господарювання. Він зробив висновок про те, що фірми, як і 

особи, поводять себе більш чи менш розсудливо в залежності від обставин. 

Фізіологічна природа людини заставляє її економити свою розумову 

енергію і витрачати її лише в тих випадках, коли в цьому виникає потреба. 

Суспільна ж природа людини вимагає постійного її витрачання. Виникає 

конфлікт, виходом з якого є компромісний, достатній рівень раціональності 

економічної поведінки, який значно відрізняється від абсолютної 

раціональності. Поведінковий напрям в економічній теорії визначає фірму 

лише як різновид людини економічної, яка у своїй діяльності намагається 

поступати раціонально, з найбільшою вигодою. 

Крім означених вище трактувань теоретичної сутності економічної 

поведінки підприємств у рамках визначених підходів та наукових шкіл, 

існують і інші. Так, згідно з еволюційною теорією підприємства, його 

економічна поведінка визначається, по-перше, взаємовідносинами між 

членами суспільства, а по-друге, деякими внутрішніми його 

характеристиками, наприклад, правилами прийняття рішень з урахуванням 

тих або інших внутрішніх та зовнішніх факторів. У  процесі 

функціонування підприємства та його взаємодії з контрагентами 

формуються відповідні традиції та розробляються процедури прийняття 

рішень, алгоритми реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Згідно з еволюційною концепцією ці правила загалом 

характеризують підприємства та відмінність одного підприємства від 
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іншого в конкурентній боротьбі. На думку «еволюціоністів», саме правила, 

що склалися, а не сліпе прагнення до максимізації прибутку в усіх 

ситуаціях і за всіх умов визначають характер рішень, що приймаються [35, 

с.136].Такий оригінальний підхід також привносить нові аспекти в теорію 

підприємства та його економічної поведінки. Разом з тим, слід зауважити, 

що правила можна сміливо відносити до інституцій, що дозволяє зробити 

висновок    про    досить    тісний    взаємозв’язок    теоретичних   положень 

«еволюціоністів» з течією «неоінституціоналізму». 

Позитивна сторона наведеного вище визначення економічної 

поведінки полягає в тому, що воно непрямо вказує на визначальний 

характер економічної культури як втіленого в матеріальних і духовних 

цінностях багатства досвіду господарського розвитку, форм господарської 

ініціативи, підприємництва і праці. В більшості теоретичних концепцій 

втілено висновки, які базуються на основі певних поза національних умов, 

оскільки вони вважаються в недостатній мірі суттєвими. Разом з тим, 

національна культура, зокрема господарська чи економічна культура є  

тими чинниками, які безпосередньо впливають на процес прийняття рішень 

щодо економічної поведінки. На цій її особливості наголошує А.Кудінова, 

яка провела порівняльну характеристику національних моделей 

підприємницької поведінки. Вона зробила висновок про те, що 

«глобалізацій ні детермінанти сформували два рівні національних 

поведінкових моделей:перший стосується малого і середнього бізнесу, 

другий – поведінки транснаціональних корпорацій. Якщо поведінка 

останніх уніфікується за рахунок таких глобалізацій них ознак, як 

створення міжнародних мереж фірм-постачальників, фірм-виробників, 

фірм-споживачів, застосування загального «бренду», що припускає 

формування суспільної думки, розробку нових концептів для масової 

свідомості тощо, то національні моделі поведінки представників малого і 

середнього бізнесу практично не претерпіли помітних змін і несуть, як і 

раніше, суттєвий відбиток національної специфіки не тільки в розвинутих, 

але і в інших регіонах в силу їх більшої ізольованості від світового бізнес- 

середовища [130]. При цьому всі чинники, які визначають економічну 

поведінку підприємств, вона поділила на ті, які визначають національну, 

класову, конкретної фірми та індивідуальну. Звичайно ж, ці типи 

стосуються лише представників малого й середнього бізнесу. 
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І нарешті, у процесі здійснення огляду теоретичних розробок 

вітчизняних та зарубіжних вчених щодо економічної поведінки 

підприємств не можемо обійти увагою висновки П.Цапенка. Посилаючись 

на твердження Карачиної Н., він робить висновок про те, що формування 

економічної поведінки підприємств має відтворювати такий взаємозв’язок: 

стратегія підприємства стратегічна поведінка підприємства економічна 

поведінка підприємства [306, с.315]. Ми погоджуємося з тим, що поведінка 

підприємства узгоджується з його формалізованою чи неформалізованою 

загальною стратегією розвитку, але не погоджуємося з висновком про те, 

що ніби економічна поведінка підприємства є похідною від його 

стратегічної поведінки, оскільки це суперечить всім тим попереднім 

викладкам, які ми навели. 

Перед тим, як підвести підсумок огляду теоретичних розвідок 

вітчизняних і зарубіжних вчених з проблеми економічної поведінки 

підприємств, хотілося б звернути увагу на один з важливих її аспектів. 

Йдеться про здатність вітчизняних підприємців до навчання щодо адаптації 

до умов перехідної економіки, оскільки процес переходу від планово- 

централізованої до ринкової економіки в нашій країні ще не завершився, та 

формувати сучасну культуру економічної поведінки. Аналіз свідчить про 

те, що вітчизняні підприємці демонструють високий рівень адаптації до 

нових умов ведення бізнесу, які диктуються насамперед міжнародними 

економічними організаціями. Це означає, що ті теоретичні викладки, які 

наведені на попередніх сторінках дисертаційної роботи не є певною 

абстракцією, а безпосередньо стосуються економічної поведінки 

вітчизняних підприємств у сучасній економічній системі. 

Попередній аналіз літературних джерел свідчить про значні 

відмінності в теоретичних підходах представників різних зарубіжних та 

вітчизняних наукових шкіл. Вони стосуються як суті економічної  

поведінки підприємства, так і основної мети його функціонування в 

мінливому середовищі. Відобразимо ці відмінності у табл. 1.2. 

Слід зазначити, що теоретичні розробки вітчизняних вчених 

узгоджуються з наведеними теоретичними положеннями, розробленими 

зарубіжними вченими. Однак більшість розробок вітчизняних економістів з 

проблеми економічної поведінки підприємств мають прикладний характер, 

і тому теоретичні положення, як правило, «підлаштовуються» під ці 

конкретні прикладні дослідження. Аналогічна проблема постає й перед 
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нами у процесі дисертаційного дослідження, мета якого полягає в оцінці 

змін в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств в умовах 

мінливого середовища та обґрунтуванні напрямів її коригування задля 

підвищення рівня їх конкурентоспроможності та забезпечення 

продовольчої безпеки країни. 

Таблиця 1.2 

Порівняльна характеристика теоретичних підходів зарубіжних 

вчених до суті економічної поведінки підприємств* 

Підхід Коротка суть економічної 

поведінки підприємств 

Мета підприємства 

Неокласичний Раціональна поведінка у 
процесі перетворення 

ресурсів у готову 
продукцію 

Максимізація прибутку 

Інституціоналізм Економічна поведінка 

коаліції людей задля 

ефективного використання 

їхніх здібностей 

Мінімізація 

трансакційних витрат 

Біхеовіризм Обмежена чи перемінна 

раціональність 

економічної поведінки у 

процесі пошуку 
прийнятних рішень 

Отримання 

задовольняючого 

обсягу прибутку 

Теорія корпорації 

Дж.Гелбрейта 

Економічна поведінка 

спрямована на 

стабільність і безпеку 
бізнесу 

Мінімізація ризиків, 

планове зростання 

бізнесу 

Еволюційна теорія 

підприємства 

Економічна поведінка 

відповідає економічній 

культурі в суспільстві та 
корпоративній культурі 

 

Стійкий розвиток 

*Власна розробка автора. 
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Система управління 

підприємством 

Економічний потенціал 

підприємства 

Економічна поведінка 

підприємства 

Результати господарської діяльності 

підприємства 

Взаємодія підприємства з 

навколишнім середовищем 
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Поставивши перед собою таку мету, ми не можемо проводити 

дослідження в тому ж дусі, як це роблять представники різних течій в 

економічній теорії. Нас ніяким чином не цікавлять проблеми  чи 

поступають вітчизняні підприємства у своїй господарській діяльності 

абсолютно раціонально,чи обмежено раціонально, чи перемінно 

раціонально, хоча розв’язання такої проблеми лежить в основі теоретичних 

суперечок між представниками неокласичної економічної теорії, 

інституціоналізму чи біхеовіризму. Ми виходимо з того, загалом у своїй 

економічній поведінці діють раціонально. 

Ми також не маємо можливості проводити оцінки на основі аналізу 

рівня й динаміки трансакційних витрат, мінімізація яких відповідно до 

теоретичних положень інституціоналізму є ключовою ціллю економічної 

поведінки – для цього немає відповідної статистичної бази. Вважаємо, що 

за особливостями тієї статистичної бази, яка необхідна для проведення 

досліджень, найраціональніше використати показники економічної 

поведінки підприємств, які відображені в результатах їхньої господарської 

діяльності, що є наслідком їхньої економічної поведінки. При цьому 

алгоритм взаємозв’язків у цій сфері, на нашу думку, має такий вигляд (рис. 

1.2). 

 

 

 
Рис. 1.2. Визначальні етапи економічної поведінки 

підприємства.* 

*Власна розробка автора. 

 

Економічна поведінка підприємства визначається насамперед 

величиною його економічного потенціалу. Великі підприємства ведуть себе 

на ринку зовсім по-іншому, ніж малі та середні, оскільки мають для цього 

різні передумови. Слід зазначити, що сам економічний потенціал будь- 
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якого підприємства є результатом його економічної поведінки в попередні 

періоди. 

Певні дії економічного характеру на відповідному ринку, які 

проявляють себе як економічна поведінка підприємств, складаються під 

впливом прийнятих і реалізованих управлінських рішень у процесі 

планування, організації, мотивації та контролювання їх виконання. 

Економічну поведінку формують власники та керівники підприємств, які 

при цьому змінюють свої стратегічні, тактичні та оперативні рішення, 

узгоджуючи їх зі своїми оцінками змін в навколишньому середовищі. 

Оцінка економічної поведінки підприємств на основі результатів 

їхньої діяльності в сучасних умовах є найзручнішим і достатньо 

достовірним способом оцінки її ефективності. Якщо певне підприємство з 

плином часу покращує результати своєї діяльності, це означає, що у своїй 

економічній поведінці воно демонструє не тільки здатність адаптуватися до 

змін в навколишньому середовищі, але й здатність прогнозувати його 

подальший розвиток з тим, щоб якомога ефективніше скористатися тими 

потенційними вигодами, які дарує ринок. 

На основі оцінки результатів господарської діяльності підприємств в 

економічній науці будуються різноманітні показники, найважливішими 

серед яких слід назвати показники економічної ефективності та 

конкурентоспроможності. З цією  метою  використовується  ціла 

система показників результатів господарської діяльності, яка 

співставляється з величинами показників затрат. 

Для оцінки економічної поведінки підприємств слід використовувати 

систему показників результатів господарювання. Але ця система є 

принципово відмінною від тієї системи показників, яка використовується, 

наприклад, для визначення ефективності виробництва. На нашу думку, всі 

ці показники слід поділити на дві групи: показники економічних 

результатів господарювання та показники соціальних результатів (табл. 

1.3). Цей поділ є досить умовним, але він дозволяє краще зрозуміти їх суть. 
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Таблиця 1.3 

Основні результати господарської діяльності підприємств, на основі 

яких роблять висновки про їх економічну поведінку* 

Економічні результати Соціальні результати 

Зміни в економічному потенціалі Зміни у структурі управління 

Зміни в частці підприємства на ринку Зміни в кількості зайнятих 

Зміни в обсягах і структурі придбання 

матеріально-технічних засобів 

Зміни в розмірі зарплати 

Динаміка зовнішньоекономічної 

діяльності 

Рівень прозорості економічної 

поведінки підприємства 

Зміни в обсязі та структурі 

виробничих затрат 

Зміни в екологічності економічної 

поведінки 

Обсяг і структура інвестицій Зміни в корпоративній культурі 

Зміни у виробничій структурі Зміни в рейтингах оцінки 

діяльності підприємства 

Зміни в обсягах прибутків  

*Власна розробка автора. 

 

Такий підхід до оцінки економічної поведінки підприємств через 

аналіз її результатів ніяким чином не суперечить загальнолюдській оцінці. 

Як правило, за інших рівних умов, кожен з нас отримує те місце в 

суспільстві, якого він достойний в результаті своєї суспільної поведінки. 

Оскільки підприємства є коаліціями зацікавлених в його розвитку осіб, то 

такий самий висновок стосується будь-якого з них. 

 

1.3. Особливості середовища та економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств 

 

Економічна поведінка підприємства формується у процесі його 

взаємодії з оточуючим середовищем, сутність якого полягає в сукупності 

чинників такої взаємодії. Реально середовищем розвитку підприємства слід 

вважати все, що перебуває всередині фірми та за її межами і має вплив на її 

економічну поведінку. З огляду на це, середовище розвитку підприємства 

поділяють на внутрішнє та зовнішнє. Яка з цих складових є важливішою 

для досягнення успіху в розвитку підприємства можна вважати питанням 

риторичним, оскільки вони є рівноцінними. З урахуванням теоретичних 
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положень, наведених на попередніх сторінках дисертаційної роботи, слід 

відзначити, що навіть за умови повної стабільності зовнішнього 

середовища, економічна поведінка підприємства може бути мінливою, 

оскільки визначається сприйняттям його керівництвом внутрішньої суті 

цього зовнішнього середовища. 

Діалектичну сутність цих двох сторін середовища досить образно 

відмітив Й.Шумпетер: «Як вартість симптом нашої бідності, так прибуток є 

симптом недосконалості… Парадоксальний факт: у найдосконалішому 

своєму стані економічна система мала б працювати без прибутку [326, с. 

45]. Такий висновок вчений, очевидно, базував на тому, що вартість завжди 

формується підприємцями, які у своїй діяльності прагнуть залучати 

ресурси за найнижчими цінами та поєднувати, комбінувати їх таким чином, 

щоб собівартість виробленої продукції була якомога нижчою. Саме тому 

вартість є симптомом бідності – підприємець поводить себе на ринку, як 

бідний, він не займається марнуванням залучених у виробничий процес 

ресурсів. З іншого боку, лише недосконалість зовнішнього середовища 

розвитку підприємства дарує йому можливості такої поведінки при 

залученні ресурсів у виробничий процес і отриманні максимально 

можливих (чи допустимих)цін на вироблені й реалізовані товари і послуги. 

Поділ середовища розвитку підприємства на зовнішнє та внутрішнє є 

не єдиним способом класифікації його видів. Довгаль Л.Є. усі чинники 
середовища згрупував за такими ознаками: 

1) за сферою оточення: зовнішні та внутрішні; 

2) залежно від ступеня впливу: прямий та непрямий (побічний)  

вплив; 

3) за характером дії: фінансово-економічні, організаційно-правові, 

соціально-психологічні; 

4) залежно від ролі факторів у створенні підприємницького клімату: 

стимулюючі та стримуючі [79, с. 24]. 

Зовнішнє середовище, під впливом якого формується економічна 

поведінка підприємства, є сукупністю елементів і чинників, які 

перебувають поза його межами, і мають прямий чи опосередкований вплив 

на її характер. Особливістю елементів та чинників зовнішнього середовища 

є те, що підприємство не може на них впливати чи формувати, або може, 

але лише частково. Внутрішнє середовище складають елементи й чинники, 
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які мають безпосередній вплив на економічну поведінку підприємства і 

безпосередньо можуть контролюватися всередині нього. 

Між внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства існують 

суттєві відмінності. Основними характеристиками зовнішнього середовища 

є його складність, невизначеність та мінливість (рис. 1.3). 

Усі чинники зовнішнього середовища підприємства тією чи іншою 

мірою взаємопов’язані. В умовах глобалізації економічного, політичного, 

соціального життя ступінь взаємозв’язку між ними лише зростає. Експерти 

передбачають, що в майбутньому ці чинники стануть ще більше 

пов’язаними між собою. 

Рис. 1.3. Основні характеристики зовнішнього середовища 

підприємства.* 

*Власна розробка автора. 

 

Це означає, що навіть незначні зміни в дії одного з чинників за 

ефектом доміно викликатимуть цілий ланцюг змін в інших чинниках. 

Наприклад, здавалось би, така далека від розвитку підприємств подія, як 

вихід Великобританії з Європейського Союзу (Brexit) матиме значний 

вплив на них вже в недалекому майбутньому. По-перше, після цього 

економічна потужність європейського об’єднання країн знизиться, що 
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матиме безпосередній вплив на рівень його конкурентоспроможності з 

США і Китаєм. Це в кінцевому рахунку скоріше всього призведе до 

зниження курсу євро. По-друге, можна передбачувати нарощування 

ізоляціоністських настроїв серед населення інших країн-членів ЄС, що 

підвищить загальний рівень політичної та соціально-економічної 

нестабільності. виникнення цих проблем значно ускладнить реалізацію 

євроінтеграційних процесів у нашій країні, оскільки всім країнам-членам 

ЄС буде не до нас. 

Для країни з експортоорієнтованою економікою це означатиме значне 

обмеження доступу на найперспективніші та стабільні ринки. Це особливо 

небезпечно в умовах конфронтації з Російською Федерацією. По-третє, це 

може мати значний вплив на обсяги фінансової допомоги з боку ЄС як 

країні загалом, так і її підприємствам. Можна передбачати також значне 

скорочення обсягів іноземних інвестицій. По-четверте, зростання рівня 

недовіри в міждержавних відносинах обов’язково пошириться на 

зовнішньоекономічну діяльність підприємств. Що ж до позитивних 

результатів цього політичного вибору жителів Великобританії для 

українських підприємств, то їх, напевне, немає. 

Прикладів нарощування тісноти взаємозв’язку між чинниками 

розвитку підприємств та формуванням їх економічної поведінки можна 

навести безліч. Це означає, що їхня дія набуває все більш комплексного 

характеру, що значно ускладнює процес прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Другою важливою характеристикою зовнішнього середовища 

підприємства є його складність. Вона полягає в тому, що з плином часу 

збільшується кількість чинників, на які підприємство зобов’язане реагувати 

у своїй економічній поведінці, а також збільшенні ступеня варіативності 

кожного з цих чинників. 

Глобалізаційні процеси, розвиток сучасних засобів комунікації, 

зокрема Internet, призводять до того, що інформація про ціни, технології,  

дії конкурентів, споживачів тощо поширюється практично моментально. 

Безперервний потік інформації, яку підприємство повинно враховувати у 

своїй діяльності, а також нерідко вузькоспеціалізований її характер, 

вимушують керівників і персонал робити постійний відбір найважливішої. 

Навіть ті підприємства, які упродовж десятиліть розробляли найпростіші 

види товарів і послуг і мали стабільне коло постачальників і споживачів, 
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змушені адаптуватися до змін і включатися до гонки до перемоги в 

конкурентній боротьбі. Лише здатні до вироблення вірних оцінок на основі 

моніторингу чинників складного зовнішнього середовища підприємства 

можуть приймати правильні управлінські рішення і вистояти в жорсткій 

конкурентній боротьбі. 

Не менш важливою характеристикою зовнішнього середовища 

підприємства є його невизначеність. Вона тісно пов’язана з його 

складністю і виникає в результаті надзвичайно широкого потоку 

інформації, більшій частині якої можна довіряти. Через невпевненість 

керівництва в достовірності частини інформаційного потоку виникає 

відчуття невизначеності зовнішнього середовища. 

Нарешті, серед основних характеристик зовнішнього середовища 

підприємства особливе значення для формування його поведінки має 

мінливість цього середовища. Основним її параметром є швидкість, з якою 

відбуваються зміни в зовнішньому середовищі. 

Слід зазначити, що за останні десятиліття вона ставала все вищою і 

вищою. Постійна мінливість середовища, нарощування інтенсивності 

швидкості змін вимагають прискореної реакції керівництва підприємства з 

метою корекції економічної поведінки. 

Прискорена мінливість середовища певною мірою лежить в основі 

його складності та невизначеності. Крім того, вона ускладнює процес 

пізнання, оцінки взаємозв’язків між окремими його чинниками. Тому 

мінливість зовнішнього середовища підприємств, на нашу думку, є 

основною серед його характеристик, яка визначає зміни в його економічній 

поведінці. 

Названі вище основні характеристики зовнішнього середовища 

підприємств та їхньої економічної поведінки так само стосуються і їх 

внутрішнього середовища. Важко заперечити наявність тісного 

взаємозв’язку між чинниками внутрішнього середовища, а також його 

складність та мінливість. Можливо така характеристика, як невизначеність, 

не зовсім підходить для оцінки внутрішнього середовища. Однак окремі її 

елементи присутні у вигляді пошуку альтернативних шляхів придбання 

необхідних для діяльності підприємства ресурсів, напрямів реалізації 

продукції чи послуг. У великих підприємствах ситуація невизначеності 

нерідко виникає у процесі формування організаційної та управлінської 

структури, а також структури виробництва. 
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Мінливий характер внутрішнього середовища підприємства 

складається не лише під впливом зовнішнього середовища, але й завдяки 

існуванню внутрішніх закономірностей його розвитку. Цьому сприяють 

постійні зміни в керівництві та праві власності, управлінському та 

найманому персоналі, в капіталі підприємства, організаційних та правових 

основах його функціонування тощо. Таким чином, мінливість середовища 

підприємства, формування його економічної поведінки як реакції на нього, 

проявляється в органічній єдності мінливості як зовнішнього, так і 

внутрішнього середовища. 

В умовах трансформаційної економіки проблема мінливості 

середовища підприємств є особливо гострою. Постійні зміни в політичній 

системі та загальна соціально-економічна нестабільність, перманентні 

зміни в державних регулятивних актах, їх суперечливий характер роблять 

це середовище винятково схильним до різких коливань і мінливості. Це 

робить процес управління підприємством значно складнішим порівняно з 

країнами, в яких це середовище стабільніше. 

Усі чинники зовнішнього середовища підприємства поділяють на 

чинники прямої та непрямої дії. Деякі вчені називають їх чинниками  

макро- і мікросередовища. До чинників прямої дії відносять ті елементи 

оточення підприємства, з якими воно встановлює безпосередні контакти, у 

зв’язку з чим вони прямо впливають на його економічну поведінку. Як 

правило, до цієї групи чинників відносять економічні дії постачальників, 

споживачів, конкурентів, економічних партнерів, посередників (насамперед 

маркетингових) та контактні аудиторії. 

На нашу думку, органи державного управління мають безпосередній 

вплив на економічну поведінку підприємств не лише через зміни в 

податковому законодавстві та в нормативних актах, якими регулюється 

зовнішньоекономічна діяльність підприємств, але й через інші важелі 

економічної, фінансово-кредитної, соціальної, податкової політики. 

Підприємства зобов’язані, наприклад, при зміні офіційно встановленого 

розміру мінімальної заробітної плати, дотримуватися цієї норми і 

відповідно змінювати свою економічну поведінку в цій сфері. 

Яркіна Т.В. запропонувала включати до чинників зовнішнього 

середовища підприємств прямої дії професійні спілки [333]. Очевидно, що  

в нашій країні загальнонаціональні та регіональні профспілкові об’єднання 

не мають сильного впливу на економічну поведінку підприємств. Тому 
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вважаємо недоцільним включення їх до групи чинників. Так само 

недостатньо обґрунтованим є включення до неї ринку робочої сили, як це 

пропонує Довгань Л.Є. [80, с.243], адже цей елемент вже передбачено у 

групі постачальників, як джерела постачання трудових ресурсів на 

підприємство. Загалом склад зовнішнього середовища підприємства 

прямого впливу представлено таким чином (рис. 1.4). 

З переліку елементів, наведених на рис. 1.4, усі мають визначений 

характер. Певні перестороги викликає лише наявність такого елемента, як 

контактні аудиторії. До них відносять окремі суспільні інституції та 

соціальні групи, які мають безпосередній вплив на економічну поведінку 

підприємств. Це органи місцевого самоврядування, органи державного фіто 

санітарного, пожежно-екологічного контролю та державної статистики, 

громадські організації ( профспілки, товариства захисту прав споживачів, 

екологічні спілки тощо), засоби масової інформації, аудиторські та 

консалтингові фірми і т.д. 

Рис. 1.4. Складові зовнішнього середовища підприємства прямої дії.* 

*Власна розробка автора. 
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Більшість науковців включає усі названі вище елементи зовнішнього 

середовища підприємств прямої дії до складу чинників. Однак такий підхід, 

на нашу думку, не можна вважати вірним, адже, наприклад, постачальники 

чи споживачі не можуть виступати в якості чинника до тих пір, поки 

підприємство не вступає з ними в безпосередній контакт і вони здійснюють 

по відношенню до нього певні дії. Саме ці дії або результат цих дій, якщо 

вони мають вплив на економічну поведінку підприємств, можуть вважатися 

чинниками. 

Демиденко С.Л. зазначає, що «зовнішнє середовище є джерелом, що 

забезпечує підприємство ресурсами, необхідними для підтримки його 

внутрішнього потенціалу на належному рівні. Підприємство знаходиться в 

стані постійного обміну із зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим 

самим собі можливість виживання. 

Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. Завжди існує 

можливість того, що підприємство не зможе отримати потрібні ресурси із 

зовнішнього середовища тому, що на них претендують багато інших 

підприємств,що знаходяться в цьому середовищі. Це може ослабити 

потенціал підприємства і призвести до багатьох негативних для нього 

наслідків [74, с.89]. Цілком погоджуємося з наведеними твердженнями 

автора. 

Так само, як щодо складу чинників зовнішнього середовища 

підприємства прямої дії, в наукових колах не склалося єдиної думки щодо 

зовнішнього середовища непрямої дії. Поширений в економічних 

дослідженнях PEST-аналіз, назва якого є абревіатурою, передбачає аналіз 

політико-правового, економічного, соціокультурного та технологічного 

середовища. Зокрема, Довгань Л.Є. виділяє такі групи чинників: закони та 

державні органи, міжнародні події, стан економіки, науково-технічний 

прогрес, соціально-культурні та економічні [80, с.36]. Демиденко С.Л., крім 

того, виділяє політичні та ринкові чинники, однак не включає до переліку 

екологічні [74,с.97]. 

У результаті узагальнення поглядів багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених вважаємо доцільним виділення таких чинників 
зовнішнього середовища підприємства непрямої дії (рис. 1.4). 
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Рис. 1.5. Склад чинників зовнішнього середовища підприємства 

непрямої дії.* 

*Власна розробка автора. 
 

Відмітною рисою чинників зовнішнього середовища підприємства 

непрямої дії є те, що вони безпосередньо не впливають на трансакції 

підприємства. Якщо, наприклад, споживачі виражають своє відношення до 

підприємства у вигляді цін, за якими безпосередньо реалізуються конкретні 

види його продукції, то наведені на рис.1.5 чинники діють опосередковано. 

Однак це зовсім не означає, що керівники підприємства не повинні 

враховувати їх у процесі стратегічного планування та формування його 

економічної поведінки. 

Слід зазначити, що чинники зовнішнього середовища підприємства 

непрямої дії значно складніші для оцінки їхнього впливу на розвиток 

підприємства. Для цього, як правило, недостатньо інформації або ж вона не 
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цілком достовірна. Однак ступінь взаємозв’язку і взаємозалежності між 

цими чинниками значно вищий порівняно з чинниками прямої дії. Крім 

того, на їхню дію підприємства не можуть впливати ніяким чином, на 

відміну від чинників прямої дії, які до певної міри підприємством можуть 

коригуватися. 

Чинники зовнішнього середовища підприємства непрямої дії 

взаємодіють з чинниками прямої дії та саме через них впливають на його 

розвиток. Постачальники, споживачі, органи державного управління, 

посередники та інші елементи зовнішнього середовища підприємства 

прямої дії приводять свою діяльність у відповідність зі змінами в 

середовищі непрямої дії. Перше виступає своєрідним посередником між 

підприємством і другим. 

Однак певна частина чинників непрямої дії практично безпосередньо 

впливає на економічну поведінку підприємства. Серед таких чинників – 

тенденції у грошових доходах населення, розвиток інтеграційних та 

дезінтеграційних процесів у світі. Наприклад, вступ нашої країни до СОТ, 

укладання угоди про асоціацію з ЄС мали безпосередній вплив на 

діяльність вітчизняних підприємств, які у зв’язку з цим повинні 

адаптуватися до нормативних вимог цих організацій. З одного боку, вони 

ввійшли у світову та європейську системи координат підприємницької 

діяльності, але з іншого боку, ці події спричинили необхідність посилення 

зусиль у справі боротьби за підвищення рівня конкурентоздатності 

продукованих ними товарів. 

Моніторинг змін у зовнішньому середовищі підприємства, правильна 

їх оцінка і наступні зміни в економічній поведінці є однією з ключових 

умов підтримання та підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємства. Для цього воно повинно бути учасником різноманітних 

конференцій, ділових клубів, асоціацій, тісно співпрацювати з 

консалтинговими компаніями з тим, щоб не бути захопленим зненацька 

певними змінами в зовнішньому середовищі, які украй важливі для 

підприємства, але виявилися неочікуваними. Крім того, всередині самого 

підприємства повинен створюватися такий мікроклімат, в якому кожний з 

працівників може висловити свою думку і розраховувати на те, що вона 

буде врахована у процесі формування стратегії розвитку та економічної 

поведінки. 
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Другою складовою підприємства поряд з зовнішнім є його внутрішнє 

середовище. За Демиденко С.Л., «внутрішнє середовище підприємства – це 

частина загального середовища, яка знаходиться в межах підприємства і 

має постійний та безпосередній вплив на його господарську діяльність. 

Аналіз внутрішнього середовища передбачає виявлення стратегічної 

ситуації всередині підприємства, що характеризує поточний стан діяльності 

і використання виробничих і фінансових ресурсів. Метою аналізу 

внутрішнього середовища підприємства є виявлення слабких і сильних 

сторін у його діяльності, що передбачає широке використання SWOT- 

аналізу. У процесі стратегічного аналізу доцільним є вивчення п’яти 

функціональних напрямів господарської діяльності: виробництво, 

маркетинг, фінанси, персонал, організаційна культура підприємства [74]. 

Погоджуючись з поглядами автора щодо сутності внутрішнього 

середовища підприємства, зазначимо, що крім названих п’яти елементів, до 

нього слід включати також інформацію та землю, яка використовується 

будь-яким підприємством (рис. 1.6). 

Необхідність включення інформації як важливого функціонального 

напряму діяльності підприємства та виду використовуваних ним ресурсів 

диктується її зростаючою важливістю. Якщо в діяльності, економічній 

поведінці підприємства значна частина важливої для нього інформації 

ігнорується, вона не піднесена до статусу важливого (а нерідко й 

найважливішого) внутрішнього ресурсу підприємства, воно рано чи пізно 

матиме значні проблеми з підтриманням власної конкурентоспроможності. 

Кожний працівник підприємства має певні потреби, нужди, частину 

яких він реалізує, входячи до його персоналу. Покладаючись на свої 

життєві цінності, світогляд, світосприйняття, інтелектуальні та фізичні 

здібності, він у своєму виборі залишається його працівником, хоча на  

ринку праці є немало альтернативних варіантів працевлаштування. 

Утримують його на конкретному підприємстві його очікування, які 

супроводжують процес роботи. З точки зору підприємства 

найважливішими характеристиками кожного з працівників є рівень 

фаховості, працелюбність та здатність працювати в команді, адже від цього 

залежить продуктивність праці. Інші характеристики, як, наприклад, 

світосприйняття та відношення, точка зору відіграють важливу роль у 

формуванні корпоративної культури підприємства. 
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Рис. 1.6. Основні складові внутрішнього середовища підприємства.* 

*Власна розробка автора. 
 

Усі складові внутрішнього середовища підприємства мають 

надзвичайно важливе значення в досягненні ним спіху на ринку. Однак 

його економічна поведінка визначається через дії персоналу та його 

корпоративну культуру, які якісно пов’язані між собою. На рис. 1.7 

зображено основні чинники (властивості) персоналу, якими визначається 

економічна поведінка підприємства. 

Звичайно ж, провідне значення мають особистісні характеристики 

власників та керівників підприємства у формуванні його корпоративної 

культури, яка реалізується в економічній поведінці. Вони задають тон 

відносинам між працівниками всередині підприємства. Корпоративна 

культура формується як симбіоз прагнень власників і керівників 

підприємства та прагнень рядових працівників і їх взаємоузгодженості. 
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Відповідно до корпоративної культури формується внутрішнє середовище 

підприємства та його відношення до зовнішнього середовища. 

 

Рис. 1.7. Характеристики персоналу, що визначають економічну 

поведінку підприємства* 

*Власна розробка автора 

 

Процес управління підприємством, характер його взаємовідносин із 

зовнішнім середовищем диктуються його корпоративною культурою. Існує 

тісний взаємозв’язок між стратегією підприємства, його корпоративною 

культурою та економічною поведінкою (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Взаємозв’язок між середовищем, стратегією, корпоративною 

культурою та економічною поведінкою підприємства* 

*Власна розробка автора 

 

Саєнко   М.Г.   дав   таке   визначення   стратегії   підприємства.   Це   – 

«систематичний план його потенційної поведінки в умовах неповної 

інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що 

включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил 

прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегічних 

ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист 
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від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості [264, 

с.9]. Що ж стосується корпоративної культури, то Пітель Н.Я. визначає її 

«як сферу менеджменту, пов’язану з розвитком інтеграційних процесів 

управління,яка включає в якості основних компонентів цінності членів 

трудового колективу організації, переконання, норми поведінки і 

комунікаційної взаємодії працівників у процесі трудової діяльності, 

елементи матеріального середовища, і тим самим відображає 

індивідуальність даного суб’єкта бізнесу [236, с.62]. 

Таким чином, для характеристики цих складових, наведених на рис. 

1.8, як ключове використовується слово «поведінка». Якщо у стратегії 

підприємства вона є потенційною, то в корпоративній культурі та 

економічній поведінці – реальна. Взаємозв’язок між цими елементами 

функціонування підприємства в певному середовищі настільки очевидний, 

що викликає подив, чому практично відсутні наукові публікації, присвячені 

аналізу цього взаємозв’язку. 

Підводячи підсумок, хотілося б ще раз повернутися схематичного 

відображення взаємозв’язку між зовнішнім і внутрішнім середовищем 

підприємства та його впливом на його економічну поведінку, оскільки 

вище розрізнено, окремо наведено кожний з цих елементів. Зведення їх в 

єдину схему, яка не повинна бути надто деталізованою, передбачає 

нехтування особливостями кожного з цих елементів. Узагальнену схему 

представлено на рис. 1.9. 

Підприємство досягає запланованих результатів своєї діяльності лише 

в тому разі, коли внаслідок забезпечення органічної взаємодії внутрішнього 

і зовнішнього середовища досягає ефективнішого використання ресурсів 

порівняно з іншими аналогічними підприємствами. Для цього необхідне 

вироблення раціональної стратегії його розвитку та формування 

відповідної корпоративної культури. 

При цьому його економічна поведінка повинна спрямовуватися на 

споживання якомога дешевших ресурсів і забезпечення 

конкурентоспроможності вироблених ним товарів і послуг. Вона є основою 

забезпечення конкурентоспроможності самого підприємства. 
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Зовнішнє середовище прямої дії 

Зовнішнє середовище непрямої дії 

 

Рис. 1.9. Модель взаємодії економічної поведінки підприємства з 

зовнішнім і внутрішнім середовищем* 

*Власна розробка автора 

 

1.4. Особливості середовища та економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств 

 

Кожний вид економічної діяльності відзначається притаманною лише 

йому специфікою, завдяки чому він виділяється в результаті суспільного 

поділу праці. Особливості оточення сільськогосподарських підприємств та 

їхньої економічної поведінки визначаються насамперед особливостями 

сільського  господарства  як  галузі  економіки.  Як  зазначив  Чепінога  С., 

«економічна діяльність у цій сфері національної економіки здійснюється за 

економічними законами, що регулюють і інші сфери суспільного 

виробництва. Але сільськогосподарське виробництво має свою специфіку, 

що відрізняє його від інших сфер економіки. Це пов’язано насамперед з 

тим,  що  основним  засобом  виробництва  в  цій  сфері  є  земля.  Якщо для 
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інших галузей земля є простором, на якому здійснюється економічна 

діяльність, то в сільському господарстві це основний фактор виробництва 

[193]. 

Особливість землі як основного чинника виробництва в сільськогоспо- 

дарських підприємствах полягає насамперед у тому, що вона не є 

продуктом людської праці, а дана нам самою природою. Усім відомим 

фактом є те, що саме нашій країні нею надані найкращі у світі за якістю 

землі. По-перше, це найродючіші ґрунти, а по-друге, їх використання у 

зв’язку з особливостями вітчизняних кліматичних зон не  вимагає 

вкладення значних ресурсів у вигляді зрошувальних та інших складних 

меліоративних систем. Завдяки цьому вітчизняні сільськогосподарські 

підприємства отримують значні конкурентні переваги перед 

підприємствами з інших країн світу, насамперед європейських. Цей факт 

має значний вплив на їхню економічну поведінку. 

Специфікою землі як чинника виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах є те, що вона не може бути замінена іншим чинником. Якщо 

в підприємців інших галузей є досить широке поле для маневру, наприклад, 

у процесі заміни ручної праці машинною, використання одних чи інших 

видів енергетичних ресурсів, то в сільському господарстві землю іншими 

ресурсами не заміниш. Тому дуже часто виникають ситуації, коли її 

купують орендують «про запас». Третя особливість землі полягає в тому, 

що її не можна перемістити у просторі. У зв’язку з цим сільське 

господарство як галузь досить жорстко прив’язана до сільської місцевості, 

на відміну від інших галузей економіки. Це унеможливлює також 

переміщення сільськогосподарського виробництва в регіони чи  інші 

країни, де ціни на чинники виробництва дешевші. Сільськогосподарське 

виробництво, як правило, має національний характер. Транснаціональних 

корпорацій у цій сфері практично немає. 

Другою особливістю сільськогосподарського виробництва є високий 

рівень залежності його результатів не тільки від землі, а й інших природних 

чинників. Економічні процеси в сільськогосподарських підприємствах 

тісно переплетені з природно-кліматичними. Їхня продукція є результатом 

взаємодії людської праці з живими організмами – рослинами і тваринами, 

які мають свої біологічні закономірності розвитку, та ще й під впливом 

кліматичних умов. 
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Результати діяльності сільськогосподарських підприємств навіть при 

найкращому поєднанні таких чинників виробництва, як основні й оборотні 

засоби, робоча сила, земля, технології,можуть бути знівельовані 

несприятливим впливом чинників природно-кліматичних. 

Урізноманітнення взаємодії між чинниками в сільському господарстві 

порівняно з іншими видами економічної діяльності значно підвищує рівень 

його ризиковості, на зниження якої спрямовується економічна поведінка. 

Тісно пов’язаною з дією природно-кліматичних чинників є така 

особливість сільськогосподарського виробництва, як сезонність 

виробництва. Вона вимагає від сільськогосподарських підприємств значної 

гнучкості, активності на ринках робочої сили, оскільки насамперед для 

рослинництва характерні нижній і верхній піки потреби в працівниках 

Сезонний характер сільськогосподарського виробництва породжує 

іншу проблему – велику залежність підприємств від кредитів. Значний 

розрив між періодом виробництва і робочим періодом, між періодом 

здійснення основної частини виробничих затрат і періодом отримання 

результатів виробництва в умовах інфляції знецінює вартість отриманої 

продукції та знижує платоспроможність господарств. Негативну роль 

відіграє також неможливість ритмічного, цілорічного використання більшої 

частини основних виробничих засобів, зокрема сільськогосподарської 

техніки, особливо в галузі рослинництва. 

Поєднання трьох негативних чинників породжує як результат 

нестійкість сільськогосподарського виробництва. Це змушує 

сільськогосподарські підприємства докладати значних зусиль у сфері 

страхування ризиків. 

До особливостей сільськогосподарського виробництва слід віднести 

також більшу різноманітність організаційно-правових форм підприємств 

порівняно з іншими видами економічної діяльності. Це – акціонерні та інші 

товариства, виробничі та постачальницько-збутові кооперативи,  приватні 

та приватно-орендні підприємства, а також фермерські господарства, 

наявність яких характерна виключно для сільського господарства. Останні 

є найбільш поширеною організаційно-правовою формою 

сільськогосподарських підприємств, що надає галузі специфічних рис 

функціонування. 

Підприємства більшості галузей економіки спеціалізуються на 

виробництві одного-двох видів продукції. Сільськогосподарські 
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підприємства переважно такої можливості не мають. Лише у тваринництві 

розвиваються вузько спеціалізовані птахівничі та свинарські підприємства. 

Але й вони в умовах трансформаційної вітчизняної економіки прагнуть 

диверсифікувати свою виробничу діяльність з тим, щоб максимально само 

забезпечуватися кормами для тварин. 

Підсумовуючи, відобразимо вищеназвані особливості сільськогоспо- 

дарського виробництва, які мають безпосередній вплив на економічну 

поведінку підприємств галузі (табл.  1.6). Вони безпосередньо впливають  

на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств, оскільки 

вони є складовими їх внутрішнього середовища. Кожна з цих складових 

має специфічні особливості в сільськогосподарських підприємствах. 

Однією з них є характерні відмінності персоналу сільськогосподарських 

підприємств порівняно з підприємствами інших галузей економіки. 

Найперша відмінність полягає в тому, що більша його частина – це 

сільські жителі, які крім праці в підприємствах зайняті одночасно не  лише 

в домашньому господарстві, як і міські жителі, але й в особистих 

селянських господарствах. Це накладає свій відпечаток як на відновлення 

їхньої працездатності, так і на їхню економічну поведінку у процесі 

виконання виробничих операцій у підприємствах. 

Середній рівень кваліфікації персоналу сільськогосподарських 

підприємств нижчий порівняно з іншими видами економічної діяльності. 

Серед керівників і спеціалістів господарств переважають колишні 

працівники колективних сільськогосподарських підприємств, які у процесі 

розпаювання земель та основних засобів зуміли використати свої кращі 

компетенції, а також забезпечити кращий доступ до особливостей цього 

процесу у своїх цілях з тим, щоб згодом організувати власне фермерське 

господарство чи стати акціонером (пайовиком) в капіталі підприємств 

інших організаційно-правових форм. 

Спостерігаються особливості сільськогосподарських підприємств і в 

такому елементі їхнього внутрішнього середовища, як корпоративна 

культура. Визначальний вплив на її формування мають особливості 

сільського способу життя, місцеві традиції (культурні та підприємницькі), 

специфіка життєвого середовища конкретного сільського населеного 

пункту. Як і весь сільський спосіб життя, корпоративна культура в 

сільськогосподарських підприємствах відрізняється вищим рівнем 

консервативності порівняно з міськими підприємствами. 
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Таблиця 1.6 

Основні особливості сільськогосподарського виробництва, які мають 

безпосередній вплив на економічну поведінку підприємств* 

 
Вид особливості 

Прояв характеру впливу на економічну поведінку 
підприємств 

Позитивний Негативний 

1.Залучення землі до 

виробничих чинників 

Використання природної сили 

родючості землі 

Отримання ренти 

підприємствами з кращими за 
якістю ділянками 

Обмежений характер 

ресурсу 

Складність процесу 

відтворення 
родючості земель 

2.Тісний взаємозв’язок 

виробництва з 

природними процесами 

Можливість досягнення 
неочікуваного успіху при 

сприятливих природно- 

кліматичних умовах 

Високий рівень 

ризикованості 

виробництва 

3.Сезонний характер 

виробництва 

Більша довго тривалість 

використання с/г техніки в 

роках 

Вигоди від найму працівників на 

тимчасовій основі 

Сезонність вико- 

ристання робочої 

сили й с/г техніки 

Висока потреба у 
кредитах 

4.Велика залежність 

від кредитів 

Вигоди в умовах високих темпів 

інфляції 

Високий ризик 

кредитної 
неспроможності 

5.Нестійкість 

виробництва 

Вищі шанси отримання 

державної фінансової допомоги 

Нестабільність обсягу 

отримуваних 

прибутків 

6.Диверсифіковане 

виробництво 

Убезпечення від економічних 

втрат в разі невдачі з одним 

видом продукції 

Складнощі з вико- 

ристанням переваг 

спеціалізованого 
виробництва 

7.Традиційність видів 

продукції 

Вищий рівень 

конкурентоспроможності 
Неможливість 

отримання 

надприбутків 

8.Різноманіття орга- 

нізаційно-правових 

форм підприємств 

Більший вибір форм отримання 

вигод від власності 

Вищий рівень 

конкуренції 

*Власна розробка автора 
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Крім названих вище, слід відзначити й інші особливості виробничого 

процесу в сільськогосподарських підприємствах. Насамперед це стосується 

періоду лежкості багатьох видів виробленої продукції, зокрема 

рослинницької. Зерно, насіння сої, ріпаку, соняшнику, картоплю, окремі 

види овочів можна реалізувати або зразу ж після збирання врожаю, або 

через місяць чи кілька місяців після цього в очікуванні сприятливішої 

ринкової кон’юнктури. Ширше коло для маневру в цій сфері порівняно з 

підприємствами інших галузей створює для них додаткові конкурентні 

переваги. 

Специфічною рисою виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах, яка має безпосередній вплив на їхню економічну поведінку, 

є великогабаритність продукції та багатьох видів споживаних матеріально- 

технічних ресурсів, як от мінеральних та органічних добрив. До того ж, 

більша частина цієї продукції спершу концентрується всередині 

підприємства. Поряд із високим рівнем розосередженості виробництва, 

особливо в рослинницькій галузі, це породжує збільшену потребу в 

транспортних засобах, причому з різними показниками 

вантажопідйомності. 

До особливостей виробництва в сільськогосподарських підприємствах 

слід віднести переважання серед них малих та середніх за розмірами 

підприємств. Це породжує цілий ряд проблем, яких не мають підприємства 

тих галузей, в яких переважають крупні підприємства. 

Система чинників зовнішнього середовища підприємства, яке 

функціонує в сільськогосподарській галузі, не відрізняється від загальної 

для всіх галузей за складом. Складові частини цієї системи такі ж, як і в 

інших видах економічної діяльності. Специфічним характером 

відзначається лише дія цих чинників. Так, в умовах відкритості вітчизняної 

економіки її функціонуючі підприємства обов’язково опиняються під дією 

міжнародних чинників. Це один із атрибутів сучасної ліберальної 

економіки. Навіть в умовах найбільш закритої для зовнішнього світу 

економки КНДР дія цього чинника є значною мірою відчутною. 

Вітчизняні сільськогосподарські підприємства реалізують свою 

діяльність на агропродовольчому ринку, який є складовою світового ринку 

товарів і послуг, оскільки країна є однією з країн-членів СОТ, що вимагає 

від неї виконання її вимог. Вони включені також в систему економічних 

відносин всередині країн-членів Європейського Союзу, а також кран-членів 
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Митного союзу, оскільки Україна поки що не денонсувала дію відповідних 

договорів. Крім того, наша країна активно налагоджує двостороннє 

співробітництво з багатьма країнами світу, однією з найважливіших 

складових якого є співробітництво в агропродовольчій сфері, зокрема в 

сільському господарстві. 

Комплексний характер дії міжнародних чинників на економічну 

поведінку вітчизняних сільськогосподарських підприємств проявляється 

насамперед в тому, що динаміка цін на їхню продукцію є найтіснішим 

чином пов’язаною з динамікою цін на продукцію рослинництва і 

тваринництва на світовому ринку. Якщо кон’юнктура світового ринку 

одного чи кількох, чи навіть усіх видів продукції сільського господарства 

змінюється у сторону зростання (чи, навпаки, зниження), через досить 

невеликий проміжок часу вона знаходить своє продовження на 

вітчизняному агропродовольчому ринку. Оскільки тенденції на цих ринках 

співпадають не повністю, економічна поведінка сільськогосподарських 

підприємств зводиться до спрямування основних зусиль в реалізації 

продукції або на внутрішньому, або на зовнішніх ринках. 

Характерною рисою світового агропродовольчого ринку в останнє 

десятиріччя до недавніх пір стабільне зростання цін на 

сільськогосподарську продукцію. Однак у 2015-2016 рр. ціни на основні 

види продукції на світовому агропродовольчому ринку всупереч 

прогнозним показникам найавторитетніших організацій під егідою ООН 

замість того, щоб зростати, навпаки, знижувалися. Вітчизняні 

сільськогосподарські підприємства, які не могли не знати про ці прогнози, і 

орієнтуватися на них у своїй фінансово-господарській діяльності, будуть 

змушеними змінювати свою економічну поведінку, здійснюючи 

маневрування обсягами і структурою напрямів реалізації виробленої 

продукції з тим, щоб отримати максимально можливий за даних умов обсяг 

прибутків. 

Міжнародні чинники вчені у своїх теоретичних розробках відносять 

до чинників зовнішнього середовища непрямої дії, однак через проникання 

в найближче середовище сільськогосподарських підприємств вони 

поступово перетворюються в чинники безпосередньої чи прямої дії. Їхня 

дія проявляє себе в рівні й динаміці цін на продукцію рослинництва та 

тваринництва, яка має безпосередній вплив на показники фінансово- 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. 
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Ціни світового агропродовольчого ринку, які складаються під 

визначальним впливом попиту й пропозиції на конкретний вид 

сільськогосподарської продукції у світі, в кінцевому рахунку, оминаючи 

митні барєри та особливості національного агропродовольчого ринку, 

стають актуальними для вітчизняних сільськогосподарських підприємств, 

спричиняючи в них процес адаптації до нового рівня та співвідношення  

цін, і стимулюючи відповідні зміни в їхній економічній поведінці. 

Дія міжнародних чинників зовнішнього середовища 

сільськогосподарських підприємств не зводиться лише до впливу на 

динаміку цін на національному агропродовольчому ринку. Спектр дії цих 

чинників значно ширший. Певні політичні події у світі нерідко справляють 

теж важливий вплив. Останніми роками – це накладання санкцій США та 

країнами ЄС щодо торгівлі з РФ, політичне рішення Нідерландів щодо 

асоціації України з ЄС, «арабські» революції в Єгипті, Лівії, Іраку, 

громадянська війна в Сирії, які традиційно були важливими економічними 

партнерами нашої країни впродовж багатьох десятиліть, але втратили 

досягнутий раніше рівень платоспроможності. Політичні зміни в цих 

країнах не вплинули на динаміку цін на світовому агропродовольчому 

ринку, але вони мають безпосередній вплив на обсяг купованих ними видів 

продукції, виробленої вітчизняними сільськогосподарськими 

підприємствами. 

Важливими для змін в економічній поведінці сільськогосподарських 

підприємств є також такі зміни в дії міжнародних чинників, як зміни у 

вимогах світової організації здоров’я, Міжнародної організації праці, 

різноманітних екологічних організацій, які функціонують під егідою ООН 

певних нормативних обмежень в їхній діяльності. Насамперед це 

стосується рекомендацій цих організацій щодо якості продуктів харчування 

та екологічних вимог до ведення сільськогосподарського виробництва. 

Оскільки більша частина зовнішньоторговельних операцій здійснюється з 

використанням морського транспорту, то міжнародні угоди в цій сфері 

також не можуть не мати впливу функціонування вітчизняних підприємств 

АПК, зокрема сільськогосподарських підприємств. 

Дія соціально-демографічних чинників у сільському господарстві є не 

менш важливою від дії міжнародних чинників. Процеси постаріння 

сільського населення, погіршення статево-вікової структури, посилення 

ступеня міграції в міста та за кордон, загальне зниження рівня освіченості 
 

58 
 

 

 
а 



Розділ 1 
 

 

та кваліфікації сільських жителів значно погіршують якість трудового 

потенціалу сільськогосподарських підприємств, який формується на основі 

соціально-демографічних характеристик сільського населення. 

У процесі найму постійних чи сезонних працівників на сільському 

ринку праці сільськогосподарські підприємства опиняються в 

конкурентному середовищі, яке формується не лише  підприємствами 

інших видів економічної діяльності, але й особистими селянськими 

господарствами, які в умовах суцільної бідності сільського населення є 

основним знаряддям підтримання життєздатності сільських 

домогосподарств. У цьому плані дія соціально-демографічних чинників 

тісно пов’язується з дією економічних чинників. 

Традиційна для сільського способу життя наявність особистого 

господарства створює специфічні умови для розвитку 

сільськогосподарських підприємств та їхньої економічної поведінки. 

Особисте господарство в умовах сучасної української реальності є тією 

цариною, яка є основою продовольчого (і не тільки) забезпечення сільської 

родини. Для того, щоб керівнику сільськогосподарського підприємства чи 

особам, які уповноважені його представляти, найняти працівника, потрібно 

його переконати в перевагах, які він може отримати в результаті зайнятості 

в ньому. В умовах всезагального перенаселення сільського населення лише 

наявність особистого господарства виступає чинником, який певною мірою 

підвищує ціну товару робоча сила в сільській місцевості. Економічна 

поведінка сільськогосподарських підприємств на сільському ринку праці 

спрямовується на обов’язкове забезпечення якості свого трудового 

потенціалу за таких умов. 

З цією проблемою зіштовхуються не лише керівники великих за 

розмірами сільськогосподарських підприємств, але й фермери, які навіть 

при невеликих розмірах своїх господарств змушені в окремі періоди 

здійснювати найм робочої сили. У процесі найму робочої сили з сільської 

місцевості їм доводиться долати своєрідний бар’єр, який з економічної 

точки зору дорівнює потенційної величини доходу від особистої участі в 

діяльності особистого селянського господарства. Економічна поведінка 

сільськогосподарських підприємств в такій ситуації зводиться до 

мінімізації власних витрат у процесі подолання цього бар’єру. 

Серед найважливіших соціально-демографічних чинників зовнішнього 

середовища сільськогосподарських підприємств слід відзначити високий 
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рівень трудової міграції сільського населення за кордон. Навіть в умовах 

загальної соціально-економічної стабільності та економічного зростання в 

2000-2013 рр. вона була помітним явищем в соціально-економічному житті 

сільських поселень країни. Значна частина сільських родин завдячували 

своїм суспільним становищем, здатністю забезпечувати відносно високий 

рівень освіти, умов проживання, медичного обслуговування наявності в 

числі членів родини трудових мігрантів за кордоном, які не втрачали 

зв’язку з ними і підтримували фінансово. 

Після трикратного зниження курсу національної грошової одиниці, 

коли середньомісячний розмір заробітної плати переважної більшості 

сільських жителів знизився до 100-150 доларів, привабливість трудової 

міграції за кордон, яка дозволяє отримувати в п’ять-десять разів вищі 

доходи, значно зростає. Це значно ускладнює ситуацію з наймом робочої 

сили в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств, оскільки 

різко знижується пропозиція робочої сили на сільському ринку праці. 

Слід зазначити, що дія соціально-демографічних чинників має свої 

особливості залежно від того, в якому саме сільському населеному 

пункті(ах) функціонує сільськогосподарське підприємство. Якщо він 

відноситься до числа регіонів з високим рівнем соціально-економічного 

розвитку, то це має позивний вплив на розвиток сільськогосподарських 

підприємств та їх економічну поведінку. Якщо певне село відзначається 

високим рівнем розвитку соціальної інфраструктури, територіально воно 

розміщене неподалік від великого чи невеликого за чисельністю жителів 

міста, або кількох міст і має з ними якісне транспортне сполучення, 

насамперед за рахунок наявності добротної дороги, то таке  село 

економічно розвивається, чисельність його жителів якщо не зростає, то 

принаймні не скорочується. Сільськогосподарські підприємства, розміщені 

в територіальних межах таких сіл, не мають великих проблем з наймом 

робочої сили, яка, як правило, відзначається достатнім рівнем кваліфікації. 

Наявність якісних шляхів сполучення також є позитивним чинником 

зовнішнього середовища сільськогосподарських підприємств. 

Однак значна частина сільських населених пунктів відноситься до 

числа депресивних регіонів. Вони в більшості випадків мають украй 

занедбаний рівень розвитку дорожнього господарства, в них наявні лише 

окремі об’єкти соціальної інфраструктури, необхідні для їх розвитку, і 

найголовніше – в результаті безперспективності проживання в них 
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найактивніша частина жителів покидає їх, у зв’язку з чим чисельність 

наявного населення скорочується високими темпами. Найгірше, що в таких 

сільських населених пунктах значно погіршується соціально- 

психологічний клімат, набувають поширення такі антисоціальні явища, як 

пияцтво, наркоманія, крадіжки, загальна соціальна апатія. Вони справляють 

дуже негативний вплив на розвиток місцевих сільськогосподарських 

підприємств. У зв’язку з цим соціально-демографічні чинники повинні 

враховуватися в їхній економічній поведінці. 

До соціально-демографічних чинників відноситься, зокрема, терто- 

ріальний, тобто особливості конкретних сільських територій, в яких 

функціонують сільськогосподарські підприємства. Їхня віддаленість від 

ринків збуту продукції та ринків засобів виробництва ускладнює 

ритмічність виробничого процесу в сільськогосподарських підприємствах 

та призводить до подорожчання їхньої продукції. Тому від ступеня 

позитивної чи негативної дії соціально-демографічних чинників залежить 

не лише економічна поведінка сільськогосподарських підприємств, але й 

їхня конкурентоспроможність. 

Серед економічних чинників розвитку сільськогосподарських 

підприємств та їх економічної поведінки відзначена вище наявність в їхніх 

працівників особистого господарства є важливою. Але є не менш важливі. 

Спектр дії економічних чинників настільки широкий, що серед них 

доцільно виділити основні. На нашу думку, такими є: загальний рівень 

економічного розвитку країни та динаміка зростання валового 

внутрішнього продукту;рівень та динаміка індексу інфляції та курсу 

національної грошової одиниці;урегульованість відносин власності на 

землю та майно сільськогосподарських підприємств;стан платіжного 

балансу країни, обсяг і динаміка боргових зобов’язань;місце галузі 

сільського господарства у процесі розподілу ВВП та державного бюджету; 

загальний рівень конкурентоспроможності вітчизняного АПК на світовому 

агропродовольчому ринку. 

Позитивна динаміка ВВП, інших складових загального економічного 

зростання має позитивний вплив на розвиток сільськогосподарських 

підприємств. Вже саме це зростання свідчить про позитивні тенденції в  

усіх секторах економіки, зокрема в сільському господарстві. 

В умовах відкритості вітчизняної економіки це свідчить про її високі 

адаптивні можливості у процесі пристосування до нових викликів у 
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міжнародній економіці, а також про те, що провідні країни-гравці світового 

ринку товарів і послуг визнають її здобутки в реалізації власних амбіцій. В 

таких умовах формується потужне сприятливе зовнішнє середовище 

сільськогосподарських підприємств, основним завданням яких є вміло, 

якісно й ефективно адаптуватися до нього у своїй економічній поведінці. 

Якщо ж загальний рівень економічного розвитку країни невисокий і 

він до того ж знижується, це має несприятливий вплив на розвиток галузі 

сільського господарства та функціонуючих у ній підприємств. Хоча окремі 

види економічної діяльності в таких умовах здатні демонструвати 

позитивні показники динаміки, вони, як правило, мають недовготривалий 

характер. 

Основними обмежувачами зростання виступають зниження 

купівельної спроможності домогосподарств та купівельної спроможності 

інших суб’єктів економічної діяльності. Вітчизняний АПК, у тому числі 

сільське господарство, які визначені як пріоритетний сектор економіки, 

незважаючи на високі, довготривалі темпи розвитку, не зможуть їх 

втримати в умовах загальної стагнації вітчизняної економіки. Для цього 

потрібен високий рівень ділової активності у країні, чого у кризових 

умовах досягти важко. 

Важливим чинником зовнішнього середовища сільськогосподарських 

підприємств є інфляція. Самі підприємства не можуть впливати на неї, але 

вносити корективи в свою економічну поведінку змушені. Купуючи 

матеріально-технічні засоби за одними цінами й реалізуючи свою 

продукцію в умовах інфляції за вищими цінами, підприємства отримують 

додаткові прибутки, які, на жаль, мають віртуальний характер. 

Довготривалий період виробництва в сільському господарстві сприяє 

цьому. 

Пристосовуватися до нових умов сільськогосподарські підприємства 

можуть, обираючи оптимальний час реалізації тих її видів, які піддаються 

такому регулюванню. Це стосується насамперед продукції рослинництва, 

для значної частини якої характерний тривалий період лежкості. 

Слід зазначити, що сільськогосподарська галузь загалом та 

функціонуючі в ній підприємства є основними ринковими агентами, які 
потерпають в результаті інфляції як механізму структурних зрушень в 

економіці. Незважаючи на те, що попит на агропродовольчу продукцію не є 
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еластичним, зростання цін на продовольчі товари дуже рідко буває одним з 

локомотивів інфляції у країні. 

Значно більший вплив на економічну поведінку 

сільськогосподарських підприємств має зміна курсу національної грошової 

одиниці. За період з 1996 р. (року впровадження її у грошовий обіг) до2016 

р. курс гривні у відношенні до долара США та інших світових валют 

знизився в п'ятнадцять разів. За двадцять років було кілька відносно 

коротких періодів,упродовж яких він змінювався дуже інтенсивно. 

Особливо значним стало  прискорене  зниження  курсу  гривні  в  2014- 

2015 рр. 

Як будь-яке інше економічне явище чи процес, знецінення гривні для 

сільськогосподарських підприємств має двояке значення, оскільки досить 

відчутно змінює правила економічної поведінки у видозміненому 

середовищі. Сільськогосподарські підприємства, які працюють на прямий 

експорт продукції за кордон, опиняються у вигідній ситуації, оскільки цей 

курс не впливає на ціни реалізації продукції (вони залишаються у 

доларовому еквіваленті такими ж), а ціни на споживані ресурси, зокрема 

рівень заробітної плати досить тривалий час залишається на досягнутому 

рівні у гривнях. Їхні економічні вигоди від цього є очевидними. 

У значно гіршій ситуації опиняються ті сільськогосподарські 

підприємства, діяльність яких спрямовується на внутрішній ринок. 

Найпершою зміною в їхньому зовнішньому середовищі є зростання цін на 

види споживаних ресурсів, які в основному імпортуються і тому їхні ціни 

різко зростають. В умовах значно повільнішого процесу зростання цін на 

агропродовольчому продукцію вони отримують прямі економічні втрати. 

Економічна поведінка таких підприємств у цих умовах зводиться до 

переорієнтації на експорт своєї продукції. 

Стан платіжного балансу та динаміка боргових зобов’язань країни 

також мають значний вплив на розвиток сільськогосподарських 

підприємств. Негативні процеси в цій сфері призводять до нарощування 

питомої ваги таких видів витрат, як сплата частини боргових зобов’язань, а 

також процентів по них у структурі державного бюджету. Оскільки АПК 

традиційно в усіх європейських країнах є фінансовим бюджетним 

реципієнтом, наявність таких виплат значно ускладнює їх отримання. 

Сільськогосподарські підприємства виявляються обділеними 

можливостями державної фінансової підтримки. Зауважимо, що значний 
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вплив виділених з бюджету фінансових ресурсів для розвитку АПК має 

здатність їхнього лобі впливати на розподіл держбюджету. 

Політичні чинники зовнішнього середовища сільськогосподарських 

підприємств мають специфічну дію на їх економічну поведінку, яка за 

своєю силою інколи не поступається дії економічних чинників. 

Загальновідомою є фраза, що бізнес, у тому числі сільськогосподарський, 

любить тишу. Політичні події, які змінюють звичний ритм життя громадян 

країни, особливо якщо вони відбуваються дуже інтенсивно,мають 

негативний вплив на підприємства, оскільки їм потрібен час на 

усвідомлення цих подій та їх відображення в динаміці важливих 

економічних показників. 

Загальнополітична нестабільність, яка є однією з характеристик країн, 

які змінюють орієнтири свого розвитку, не сприяє розвитку 

підприємництва загалом, у тому числі сільськогосподарського. Недарма, 

серед основних ініціаторів і спонсорів революційних подій у нашій країні 

були підприємці, зокрема функціонуючі в АПК. Вони прагнули отримати в 

кінцевому рахунку таку стабільність, яку, як на той час здавалося, могли 

забезпечити нові політичні сили в умовах неспроможності старих. 

Науково-технічні чинники, як складова зовнішнього середовища не 

можуть не враховуватися в економічній поведінці сільськогосподарських 

підприємств. У сучасному суспільстві наукові досягнення є чи не 

найважливішим чинником розвитку. Сільськогосподарські підприємства у 

своїй економічній поведінці зобов’язані враховувати найновіші досягнення 

науки і техніки з тим, щоб підтримати необхідний в сучасному суспільстві 

науково-технічний рівень і конкурентоспроможність. Кожний з керівників 

сільськогосподарських підприємств знає, що якщо він відстане в  цій 

царині, він опиниться на обочині загального суспільного прогресу і стане 

не конкурентоздатним. 

У числі чинників зовнішнього середовища підприємств непрямої дії 

виділені й інші, зокрема правові, культурні, екологічні та природно- 

кліматичні. У сільському господарстві їхня дія так само має свої 

особливості. 

Що стосується правових чинників, то особливість їхньої дії щодо 

сільськогосподарських підприємств полягає насамперед в тому, що їх 

економічна поведінка залежить значно більшою мірою порівняно з 
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підприємствами інших галузей економіки від правових основ 

функціонування ринку землі. 

Особливий характер природно-кліматичних чинників у розвитку 

сільськогосподарських підприємств порівняно з іншими галузями 

економіки також не викликає сумнівів. Не менш помітними є також 

відмінності в культурній та екологічній складових зовнішнього середовища 

розвитку сільськогосподарських підприємств порівняно з підприємствами 

інших галузей економіки. 

Загалом,особливості середовища сільськогосподарських підприємств є 

такими, які відрізняють їх від інших секторів економіки. Вони пов’язані з 

особливостями розвитку галузі та її соціально-економічним становищем в 

національній економіці. 

Сільськогосподарські підприємства перебувають під постійним 

впливом чинників свого розвитку і реагуючи на них, вони видозмінюють 

свою економічну поведінку, спрямовуючи її на підвищення рівня 

ефективності виробництва та підвищення конкурентоспроможності. Як 

показує досвід, саме у покращенні взаємодії підприємств з середовищем й 

полягає успішність в досягненні цих цілей. Можливо зовнішнє і внутрішнє 

середовище сільськогосподарських підприємств не настільки сприятливе, 

як в інших галузях економіки, але воно не перешкоджає загалом їхній 

успішній діяльності на агропродовольчому ринку. 

 

1.5. Методичні засади дослідження економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств 

 

Наукове дослідження приносить достовірні результати при чіткій його 

організації. Особливо це стосується досліджень, присвячених вирішенню 

тих проблем, які не знайшли широкого висвітлення в науковій літературі. 

До таких проблем відноситься економічна  поведінка 

сільськогосподарських підприємств. Насамперед необхідно сформувати 

загальну концепцію дослідження. Основні складові концептуальної схеми 

дослідження економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 

наведено на рис. 1.10. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, яв яких формується 

економічна поведінка сільськогосподарських підприємств,  що розвивають 

в мінливому зовнішньому і внутрішньому середовищі. 
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Підґрунтям для вибору теми дисертаційного дослідження стала 

наявність проблемної ситуації в функціонуванні сільськогосподарської 

галузі в нашій країні. Основними виробниками продукції є особисті 

селянські господарства та сільськогосподарські підприємства. Діяльність 

перших спрямована, головним чином, на забезпечення продовольчої 

безпеки сільських родин. Упродовж останніх двох десятиліть цю функцію 

вони виконують все меншою мірою, оскільки значно скорочували обсяги 

виробництва насамперед продукції тваринництва. 

У свою чергу сільськогосподарські підприємства, які, навпаки, значно 

нарощували обсяги виробництва, не робили свого внеску в забезпечення 

продовольчої безпеки країни, оскільки в результаті їхньої економічної 

поведінки в них склалася нераціональна галузева структура виробництва, 

орієнтована насамперед на експорт більшої частини виробленого. 

Наявність таких протиріч і спричинила виникнення проблемної ситуації, 

яка чіткіше виразилася у проблемі неповної відповідності економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств, сформованої у процесі 

їхньої взаємодії з середовищем, національним інтересам. 

Наявність проблеми, її усвідомлення вимагають пошуків шляхів її 

розв’язання. У цьому й полягає мета дисертаційної роботи. Основні її 

завдання знайшли своє відображення у плані роботи, кожен з підрозділів 

якої присвячено окремим аспектам досліджуваної проблеми. Предметом 

дослідження стали теоретико-методологічні, організаційно-економічні, 

соціальні, правові та ін. сторони проблеми. 

Важливою складовою концептуальної схеми дослідження є розробка й 

обґрунтування робочої гіпотези як наукового передбачення,  яке 

формується в результаті детального вивчення об’єкта й предмета 

дослідження, суті визначеної проблеми й можливих шляхів її розв’язання. 

Робочу гіпотезу даного дисертаційного дослідження сформульовано таким 

чином: є всі підстави вважати, що економічна поведінка 

сільськогосподарських підприємств формується під визначальним впливом 

чинників зовнішнього і внутрішнього середовища і тому існує можливість 

її коригування шляхом досягнення цілеспрямованих змін в цьому 

середовищі з тим, щоб забезпечити вищий рівень відповідності цієї 

поведінки інтересам суспільства. 
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Рис. 1.10. Основні складові концептуальної схеми дослідження 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств* 

*Власна розробка автора 
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При узгодженні процесів формування предмету і об’єкту дослідження, 

усвідомлення проблеми, формування мети й завдань дослідження 

складається його логічний план. З урахуванням необхідності чіткого 

формулювання економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 

та їх зовнішнього і внутрішнього середовища, формування системи методів 

дослідження складається його робочий план. Обов’язковими складовими 

концептуальної схеми є теоретична, емпірична та прогностична 

інтерпретації поведінки сільськогоподарських підприємств у мінливому 

середовищі. 

Загальну блок-схему робочого плану дослідження економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі представлено на 

рис. 1.11. 

Чи не найважливішим етапом логічного й робочого планів 

дослідження є збір, обробка й аналіз емпіричних даних про економічну 

поведінку сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі. 

Основні його етапи наведено на рис. 1.12. 

Перш за все серед широкого кола статистичних даних та результатів 

наукових досліджень інших авторів відбираються лише ті, які дозволяють 

краще охарактеризувати предмет та об’єкт дослідження. Обробка даних 

проводиться з використанням сучасних методів на основі комп’ютерних 

програм. 

У результаті оцінки зібраного емпіричного матеріалу виявляються 

резерви вдосконалення економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств у мінливому середовищі розвитку. 

Процес дисертаційного дослідження будується на використанні 

методологічних та методичних підходів. Методологічні підходи 

визначають сукупність способів, методів, за допомоги яких вивчається 

предмет дослідження. 

Як відомо, розрізняють суб’єктивістський, раціоналістичний, 

діалектико-матеріалістичний та неопозитивістсько-емпіричний підходи в 

економічній теорії. Суб’єктивістський підхід передбачає детальне вивчення 

суб’єктів господарювання,їхньої поведінки та впливу на зовнішнє 

середовище. Суть раціоналістичного підходу в економічних дослідженнях 

зволиться до вивчення раціональної поведінки цих суб’єктів 

господарювання, домогосподарств та економічних законів, якими вони 

регулюються. 
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Рис. 1.11. Загальна блок-схема робочого плану дослідження 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств у 

мінливому середовищі.* 

*Власна розробка автора. 
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Рис. 1.12. Етапи збору й оцінки емпіричних даних про економічну 

поведінку сільськогосподарських підприємств у мінливому 

середовищі* 

*Власна розробка автора 
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Неопозитивістсько-емпіричний підхід передбачає детальне вивчення 

економічних явищ і процесів, в результаті чого  виявляються 

закономірності економічного розвитку загалом та окремих економічних 

агентів. У даному дисертаційному дослідженні за основу взято діалектико- 

матеріалістичний підхід, при якому будь-яке економічне явище чи процес 

розглядаються в розвитку, який відбувається через перехід кількісних змін 

у якісні, перехід від простого до складного, єдність і боротьбу 

протилежностей, постійне заперечення заперечення. Всі економічні явища і 

процеси при цьому перебувають у перманентному взаємозв’язку і 

взаємозалежності, які мають причинно-наслідковий характер. 

Ідея наявності тісного взаємозв’язку між економічною поведінкою 

сільськогосподарських підприємств та їх зовнішнім і внутрішнім 

середовищем, що має мінливий характер, пронизує логічний та робочий 

плани дисертаційної роботи. При цьому економічна поведінка 

сільськогосподарських підприємств розглядається в контексті 

закономірностей формування економічної поведінки людей, використання 

робочої сили яких є основою ресурсів функціонування підприємств. Вона 

також розглядається в тісному взаємозв’язку із економічною поведінкою 

суб’єктів господарювання інших секторів економіки, а також суб’єктів та 

інституцій оточуючого середовища. 

Крім названих вище загальних методологічних підходів, дисертаційне 

дослідження опирається на використання системного підходу. Автор 

виходить з того, що сільське господарство як галузь є складною 

підсистемою систем вищого порядку – національної економіки та світової 

сільськогосподарської галузі. Всередині цієї підсистеми розвивається 

підсистема нижчого порядку – сукупність сільськогосподарських 

підприємств країни. Однією з основних ознак цієї підсистеми є її цілісність, 

відмінність її властивостей від від сукупності властивостей утворюючих її 

сільськогосподарських підприємств, залежність кожного з її елементів від 

функціонування всієї системи. Її характеристикою також є складність як 

результат наявності цілого комплексу взаємозв’язків між величезними 

кількостями елементів, які в багатьох випадках мають невідомий для 

дослідника характер. Підсистема сільськогосподарських підприємств 

відзначається внутрішньою структурованістю, наявністю різноманітних 

зв’язків та відносин між її елементами, а її поведінка визначається не 

настільки поведінкою окремих елементів, як поведінкою її структурних 
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одиниць. У дисертаційній роботі дана оцінка відмінностям в економічній 

поведінці купних та малих і середніх за розмірами сільськогосподарських 

підприємств. 

З такою характеристикою підсистеми сільськогосподарських 

підприємств тісно пов’язана така її властивість, як ієрархічність. По-перше, 

вона є підсистемою системи вищого порядку –  сільськогосподарської 

галузі країни. По-друге, вона є системою для підсистем нижчого порядку, 

зокрема підсистем сільськогосподарських підприємств окремих регіонів, 

підсистеми крупних сільськогосподарських підприємств, підсистеми 

фермерських господарств тощо. Слід відмітити такі характеристики цих 

підсистем, як їх тісний взаємозв’язок з оточуючим середовищем, 

доцільність економічної поведінки тощо. 

Взаємозв’язки між елементами підсистеми сільськогосподарських 

підприємств мають не хаотичний, а стійкий, повторюваний характер, у 

зв’язку з чим її розвиток є об’єктивним, базованим на наявності 

закономірностей цього розвитку. Завдяки цьому стає можливим збір 

необхідної інформації, а після її обробки й аналізу можна визначати 

особливості її поведінки на певний момент часу або ж за певний період. 

У процесі дослідження економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств у мінливому середовищі слід дотримуватися принципів 

дослідження, що мають універсальний характер. Серед них слід виділити 

принцип «бритви Оккама»: не примножуй сутності понад необхідність. 

Керуючись ним, автор дисертаційної роботи намагається в лаконічній 

формі відобразити власний погляд на єдність теоретичних положень, склад 

аналітичної та прогностичної частин. При цьому логічний та  робочий 

плани дослідження сформовано з дотриманням принципу балансу між 

цими частинами. 

Різні галузі науки активно використовують такий принцип, як 

поєднання інтуїції та логіки. Більша частина висновків у процесі 

дослідження економічної поведінки сільськогосподарських підприємств у 

мінливому середовищі зроблена на основі логічних роздумів. Однак при 

формуванні робочої гіпотези, визначенні сутності економічної поведінки, 

формуванні системи показників, які її характеризують, автор, крім того, 

покладався на власну наукову інтуїцію. Це стосується насамперед процесу 

формування підходу до оцінки економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств на основі результатів їхньої діяльності. 
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Цей логічно-інтуїтивний висновок перевірявся на достовірність 

результатами аналізу емпіричного матеріалу і визнаний цілком 

достовірним. Він має як прикладне, так і теоретичне значення. 

Використання принципу меж точності дозволяє уникнути звертання 

надмірної уваги до розмежування підходів різних вчених до сутності 

економічної поведінки підприємств та її характерних особливостей в 

сільському господарстві. Так само сформовано підходи до складання 

логічної схеми аналітичної та прогностичної частин роботи. Для 

підтвердження своїх висновків автор добирав якомога меншу кількість 

необхідного матеріалу. Якщо його вистачає для аргументації висновків, то 

немає потреби в тому, щоб розширяти його межі й досягати особливої 

точності результатів емпіричного дослідження. Однак це зовсім не означає 

відмови від відповідальності за достовірність отриманих наукових 

результатів. 

Принцип синтезу використовується насамперед у процесі 

узагальнення поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених на сутність 

економічної поведінки підприємств. Крім того, його використання стало 

також необхідним при зведенні багатогранного статистичного матеріалу й 

результатів його обробки для оцінки наявності в ньому спільного, 

виявлення загальних тенденцій в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств. 

І нарешті, автор намагається дотримуватися такого важливого 

принципу будь-яких наукових досліджень, як принцип ясності. Його 

використання передбачає чітке, недвозначне формулювання думок, логічна 

послідовність викладу матеріалу, відсутність категоричності в оцінці думок 

інших вчених, які займаються вивченням досліджуваної проблеми тощо. 

Використання вищеназваних принципів пронизує методику виконання 

дисертаційного дослідження. Як відомо, всі методи економічних 

досліджень поділяються на загальнонаукові, які застосовуються всіма 

галузями науки, та специфічні, характерні лише для окремих її галузей. У 

свою чергу, загальнонаукові методи поділяють на теоретичні та 

експериментальні. Вище наголошувалося, що саме такий недолік 

неокласичної економічної теорії, як відсутність експериментальних доказів 

достовірності наукових висновків, стала передумовою виникнення такого 

напрямку теоретичних економічних досліджень, як поведінкова економічна 

теорія. 
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Мета й основні завдання даного дисертаційного дослідження не 

передбачають використання експериментальних методів, оскільки оцінка 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств у роботі 

проводиться на основі аналізу емпіричних, насамперед  статистичних 

даних, і це вважається цілком достатнім для отримання достовірних 

наукових результатів, то необхідності у спеціально організованих 

експериментах немає. До того ж, такі дослідження вимагають залучення 

великих за розміром фінансових ресурсів. У зв’язку з цим вирішено 

опиратися на використання лише теоретичних загальнонаукових методів. 

До них відносять насамперед методи формальної логіки, які дозволяють 

вивчати економічні явища й процеси з точки зору їхньої структури й 

форми. Це – аналіз і синтез, індукція й дедукція, порівняння, аналогія, 

сходження від конкретного до абстрактного, методи ідеалізації та 

формалізації тощо. 

Метод аналізу й синтезу у процесі дослідження економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств використовується при виконання всіх 

частин дисертаційної роботи: теоретичної, аналітичної та прогностичної. 

Проводячи огляд наукової літератури в контексті відображення точок зору 

окремих вчених щодо сутності основних використовуваних економічних 

категорій і понять, автор так чи інакше поділяє їх на окремі групи з тим, 

щоб глибше їх усвідомити відносно різних напрямів у теоретичній 

економічній науці. Наступним етапом у процесі вироблення власного 

підходу до розуміння сутності економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств та її взаємозв’язку зі станом і 

тенденціями в зовнішньому та внутрішньому середовищі, є синтез 

вироблених іншими вченими підходів. 

Так само у процесі оцінки сучасної та минувшої економічної 

поведінки підприємств на основі кінцевих і проміжних результатів їхньої 

діяльності дослідник поділяє всі підприємства на окремі групи з тим, щоб 

виявити характерні відмінності в поведінці. Також необхідно 

класифікувати за певними, логічно сформульованими ознаками сам 

статистичний матеріал, в якому відображені результати діяльності 

підприємств як прояву їх економічної поведінки. 

За результатами аналізу виділяються типи сільськогосподарських 

підприємств, для яких характерні особливості економічної поведінки. 

Аналіз як логічний поділ певної сукупності на окремі частини відповідно 
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до її структури дозволяє виявити багатогранність економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств, яка в результаті синтезу згодом 

дозволяє сформувати узагальнене уявлення про неї. 

Використання загальнонаукового методу аналізу й синтезу пронизує і 

прогностичну частину наукового дослідження. Сам процес прогнозування 

вимагає використання цього методу при формуванні підходів до його 

здійснення, а також при проведенні конкретних прогнозних розрахунків. 

Індукція й дедукція як невіддільні методи формальної логіки у процесі 

дослідження економічної поведінки сільськогосподарських підприємств у 

мінливому середовищі використовуються з метою забезпечення 

достовірності наукових результатів. Дослідник на основі узагальнення 

підходів різних вчених до сутності проблеми з урахуванням власного 

наукового досвіду при проведенні інших досліджень, виробляє робочу 

гіпотезу з використанням методу дедукції як методу слідування від 

загального до часткового. Висуваючи робочу гіпотезу як наукове 

передбачення наявності певних взаємозв’язків між економічними явищами 

і процесами, дослідник надіється, що вона знайде своє підтвердження 

результатами аналізу економічних фактів, відображених в емпіричному 

матеріалі. Таким чином він проходить логічний шлях дедукції. 

Отримавши результати аналізу фактів, він здійснює протилежний 

напрям руху думки – слідування від часткового до загального – індукції. 

Якщо робоча гіпотеза щодо економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств у мінливому середовищі підтверджується економічними 

фактами,вона приймається і робляться відповідні висновки теоретичного 

характеру. Якщо ж вона не підтверджується повністю, то в неї вносяться 

необхідні корективи з тим, щоб цей процес забезпечив отримання 

достовірних, тобто підтверджених практикою, теоретичних наукових 

результатів. Аналогічний напрям руху думки дослідника необхідний також 

при формуванні підходів до здійснення прогностичних розрахунків, які 

завжди базуються на результатах ретроспективного аналізу стану, динаміки 

і структури проблеми. 

Метод порівняння у процесі дослідження економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі знаходить 

найширше застосування. На всіх етапах дослідження проводиться 

порівняння авторського підходу до вивчення сутності й аналізу проблеми з 

підходами інших вчених, які у свою чергу порівнюються між собою. 
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Результати аналізу економічної поведінки крупних сільськогосподарських 

підприємств порівнюються з результатами такого ж аналізу по групах 

малих та середніх за розмірами підприємств. Важливим для забезпечення 

комплексного характеру дослідження є порівняння економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств за територіальною ознакою, а також за 

організаційно-правовою формою. 

У процесі проведення прогнозних розрахунків важливе значення має 

порівняння результатів, отриманих при використанні різних методів їх 

здійснення. Розробляючи пропозиції з удосконалення зовнішнього і 

внутрішнього середовища сільськогосподарських підприємств, обов’язково 

порівнюються результати попереднього вітчизняного й зарубіжного 

досвіду в цій сфері для того, щоб обрати їх оптимальний варіант. 

Аналогія як загальнонауковий метод економічних досліджень 

проявляє себе через перенесення однієї чи багатьох властивостей  з 

відомого явища на невідоме. Оскільки економічна поведінка 

сільськогосподарських підприємств є малодослідженою в економічній 

літературі проблемою, але при цьому наявні глибокі дослідження 

підприємств взагалі та, наприклад, промислових підприємств, то логічним є 

поширення дослідником тих же принципів і підходів, які вже розроблені, 

для оцінки поведінки саме сільськогосподарських підприємств. При цьому, 

як правило, не виникає підстав для висновків про те, що загальні 

закономірності економічної поведінки підприємств незалежно від сфери 

економічної діяльності не проявляють себе в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств. 

Вона, безперечно, має свої особливості, які у процесі використання 

методу аналогії обов’язково виділяються і враховуються. Однак ніхто не 

має права на сумнівів у раціональності, наприклад, економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств, якщо вона характерна для всіх 

підприємств. 

У процесі дослідження економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств у мінливому середовищі постійно застосовується метод 

сходження від конкретного до абстрактного. Виявляючи динаміку змін у 

структурі підприємств, в їхній направленості на здійснення орієнтації на 

внутрішній чи зовнішній агропродовольчі ринки, у співвідношенні між 

галузями тощо, дослідник на основі конкретних проявів поведінки 

переходить до формулювання загальних теоретичних висновків, які мають 
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абстрактний характер. Таким чином відбувається процес перетворення 

конкретних економічних фактів в сукупність зафіксованих мисленням 

абстракцій, багатосторонніх характеристик в односторонні визначення. 

Цим забезпечується адекватність відображення об’єкта дослідження у 

свідомості, у процесі мислення виявляється вся його багатогранність. 

З використанням методу сходження від конкретного до абстрактного 

тісно переплітається використання методу ідеалізації. У процесі 

дослідження економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 

відсікаються ті її властивості і відношення, які перешкоджають розумінню 

предмета дослідження. В результаті цього вона сприймається як ідеальний 

процес, тобто такий реальний процес, в якому не враховуються несуттєві з 

точки зору дослідника його аспекти. Таке спрощення складного процесу 

полегшує його розуміння без нанесення достовірності отриманих наукових 

результатів. Цим методом скористалися, наприклад, І.Костирко та 

С.Тимофіїв, які зробили висновок, що «абсолютний розмір трансакційних 

витрат суб’єктів господарювання можна встановити двома способами: 

через облікову оцінку, яка дає змогу отримати точні дані про ці витрати, та 

не облікову оцінку, за допомогою якої можна визначити приблизні розміри 

такого роду витрат [123, с.67]. 

Крім методів формальної логіки при вивченні економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі 

використовуються й інші загальнонаукові методи, зокрема метод наукової 

абстракції та історичний метод. Метод наукової абстракції полегшує 

розуміння сутності проблеми, оскільки дозволяє дотримуватися думки, що 

всі інші явища і процеси, крім тих, які досліджуються, вважаються 

незмінними. Крім того, дослідник повинен абстрагуватися від тих  

чинників, які мають випадковий, неповторюваний характер. 

Досліджуються лише стійкі, довготривалі, повторювані процеси 

економічної поведінки, як і зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Важливість історичного методу для дослідження економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі 

полягає в тому, що лише цей метод дозволяє розглядати її в тій 

послідовності, в якій відбувалися зміни в ній, що знайшли своє 

відображення у зміні її результатів. Економічна поведінка підприємств 

виникла не вчора й не сьогодні. Вона змінювалася під впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників і ці зміни демонструють наявність у них загальних рис, 
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які проявляють себе як тенденції та закономірності. Історичний метод 

дозволяє виявляти особливості економічної поведінки сільськогоспо- 

дарських підприємств у різних економічних системах. Як справедливо 

зауважила Н.Райтер, «нестабільність зовнішнього середовища 

функціонування підприємств, а відтак і елементів конкурентного 

середовища постійно зростає. Якщо на початку ХХ ст. зовнішнє 

середовище характеризувалося передбачуваністю, темп змін у ньому був 

повільнішим за реакцію підприємства на ці зміни, а майбутнє можна було 

спрогнозувати за аналогією з минулим, то сьогодні ці елементи 

зовнішнього середовища характеризуються високим рівнем мінливості, 

непередбачуваністю, зазвичай підприємства не встигають реагувати на ці 

зміни [252, с.77]. 

Поряд із загальнонауковими у процесі дослідження економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі 

обов’язково використовуються специфічні методи наукових досліджень, 

характерні лише для даної галузі наук. Це економіко-статистичні та 

економіко-математичні методи, балансовий та нормативний методи, 

функціональний та маржинальний аналіз тощо. 

Серед різноманіття економіко-статистичних методів найактивніше 

використовуються методи абсолютних, відносних та середніх величин, 

ряди динаміки, індексний метод, вибірковий метод, статистичні 

групування, кореляційно-регресійний аналіз та ін. Оскільки для оцінки 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств проводиться 

аналіз результатів їхньої діяльності, то необхідним є використання 

абсолютних величин, в яких, як правило, ці результати відображаються. 

Більша частина використовуваної статистичної інформації піддається 

аналізу в розрізі адміністративних регіонів або груп малих, середніх та 

великих за розмірами сільськогосподарських підприємств. При показники 

результатів їхньої економічної поведінки реально є розрахованими 

середніми величинами по групах підприємств. 

З використанням абсолютних і середніх величин невіддільним є вико- 

ристання відносних статистичних величин, в яких знаходить реальне від 

ображення застосування загальнонаукового методу порівняння, а також 

процесу структурування явищ і процесів, вивчення їх змін у часі. 

Наприклад, динаміка структури посівних площ як один з важливих 

показників, якими висвітлюються результати економічної поведінки 
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сільськогосподарських підприємств, розраховується на основі абсолютних 

розмірів посівних площ за терторіальними чи якісними групами 

підприємств, які одночасно є середніми величинами по сукупності 

підприємств, що входять до кожної з груп. Сама структура посівних площ 

та її динаміка відображається у відносних статистичних величинах. 

Оцінка економічної поведінки сільськогосподарських підприємств у 

мінливому середовищі проводиться або станом на певний момент часу, або 

за певний період. В останньому випадку це буде оцінка змін у поведінці. 

Обидва підходи до цієї оцінки взаємно доповнюють один одного, тому їх 

використання відбувається, як правило,у комплексі. При цьому 

формуються відповідні ряди динаміки всіх найважливіших показників, які 

характеризують економічну поведінку підприємств. Ці ряди динаміки 

дозволяють проводити одночасну оцінку як особливостей прояву 

економічної поведінки в певні моменти часу, так і їх змін за певні періоди. 

Це стосується насамперед показників обсягів виробництва продукції 

загалом та окремих її видів, галузевої структури виробництва, динаміки 

чисельності підприємств та їх розмірів, прибутковості виробництва та ін. 

Для отримання достовірних наукових результатів дослідження 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств у мінливому 

середовищі необхідно проводити її аналіз не лише на основі усереднених 

даних по країні загалом та її регіонах, але й у розрізі окремих підприємств. 

Для цього з усієї їх сукупності виділяють групу підприємств, які 

функціонують тривалий період з тим, щоб мати змогу побачити зміну 

поведінки в часі. Задля формування такої групи сільськогосподарських 

підприємств використовують вибірковий метод. 

Наявність взаємозв’язків і взаємозалежностей між економічною 

поведінкою сільськогосподарських підприємств та оточуючим їх 

середовищем виявляється при використанні таких економіко-статистичних 

методів, як статистичні групування та кореляційно-регресійний аналіз. 

Вони дозволяють виявити не лише наявність взаємозв’язків, але й їх форму 

та рівень, визначені параметри. До недавніх пір ці розрахунки були украй 

трудомісткими. Але з розвитком комп’ютерних технологій, зокрема 

можливостей таких пакетів спеціальних програм, як EXCEL, STATISTICA, 

SPSS, GRETL, вони стали значно зручнішими у використанні. 
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Нормативний метод широко використовується в економічних 

дослідженнях. Економічні явища і процеси обов’язково порівнюються з 

нормативами, розробленими науково-дослідними та іншими установами. 

Серед таких нормативів слід відзначити мінімальний розмір заробітної 

плати і пенсій, прожитковий мінімум, норми споживання основних 

продуктів харчування, норми виробітку та витрат основних видів 

матеріально-технічних ресурсів, нормативи житлової площі тощо. При 

дослідженні економічної поведінки сільськогосподарських підприємств у 

мінливому середовищі проводять порівняння окремих її аспектів з 

нормативами, що стосуються галузевої структури виробництва, структури 

собівартості продукції та ін. Процес прогнозування показників також 

передбачає використання норм споживання продуктів харчування, 

нормативів, які використовуються при прогнозуванні інвестицій тощо. 

Не менш важливу роль в економічних дослідженнях  відіграють 

методи економіко-математичного моделювання. Вони базуються на 

використанні загальнонаукового методу аналогії, відповідно до якого 

певний економічний об’єкт чи процес можна вивчати не лише 

безпосередньо, але й за допомоги його спрощеної моделі. 

Виділяють шість етапів економіко-математичного моделювання – 

постановка економічної проблеми, її якісний аналіз,  побудова 

математичної моделі; підготовка вихідної інформації, числове вирішення, 

аналіз отриманих результатів і розробка шляхів їх використання. 

Економіко-математичні моделі у процесі дослідження економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі 

використовують для визначення оптимальної галузевої структури 

виробництва, оптимізації процесу відтворення, рівня прибутковості вироб- 

ництва. Використання сучасних симуляційних моделей дозволяє досить 

достовірно моделювати економічну поведінку сільськогосподарських 

підприємств. 

Для кращого сприйняття тенденцій, взаємозв’язків і 

взаємозалежностей між економічними явищами і процесами 

використовують графічний метод. Наглядне зображення дозволяє краще 

зрозуміти їхню сутність. При цьому показники, числа відображаються у 

вигляді геометричних знаків чи умовно-художніх фігур. Оптимальна 

кількість графіків у процесі дослідження економічної поведінки 
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сільськогосподарських підприємств лише збагачує і прикрашає його 

результати. 

Комплексне використання різноманітних методів економічних 

досліджень в дисертаційній роботі дозволяє якнайглибше розкрити основні 

аспекти явищ і процесів. Воно забезпечує достовірність отриманих 

наукових результатів (теоретичних, аналітичних і прогностичних). Таким 

чином, правильно розроблені методологічні й методичні засади 

дослідження утворюють міцний фундамент, на якому тримаються наукові 

результати і насамперед ті з них, які відзначаються науковою новизною. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств тісно 

пов’язана з економічною поведінкою людей. Вона спрямована на 

забезпечення життєвими засобами і представляє собою сукупність 

цілеспрямованих дій людини на реалізацію певної моделі господарської 

активності. Одним з основних теоретичних положень економічної науки є 

твердження про її раціональний характер. Міждисциплінарний підхід 

дозволив поглибити розуміння економічної поведінки людей та процесу її 

формування в умовах мінливого середовища. Сформувався новий розділ 

економічної теорії – поведінкова економічна теорія, – який дозволяє краще 

адаптувати теоретичні моделі до реального економічного життя, зокрема 

через використання експериментальних методів. Використання досягнень 

когнітивної психології забезпечує достовірне виявлення впливу будь-якого 

з чинників зовнішнього середовища на економічну поведінку людей. 

2. Економічна поведінка підприємств, як і людей є сукупністю 

певних раціональних та ірраціональних рішень і дій, спрямованих на 

досягнення цілей їх функціонування в умовах вибору та адаптації до змін в 

мінливому середовищі. Зміни в ній призводять до відповідних змін в 

результатах господарської діяльності підприємств і саме вони дозволяють 

проводити достовірну оцінку ефективності економічної поведінки. Такий 

методологічний підхід дозволяє у процесі дослідження широко 

використовувати статистичні дані, зібрані органами державної статистики 

та іншими інституціями. 

3. Середовищем розвитку підприємства є все те, що перебуває 

всередині нього та за його межами, і має вплив на його економічну 
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поведінку. Його поділяють на внутрішнє та зовнішнє. Основна відмінність 

між ними полягає в тому, що чинники зовнішнього середовища 

підприємство не може контролювати, а може лише адаптуватися до нього; 

внутрішнє середовище, як правило, контрольоване. Чинники середовища 

поділяють також на чинники прямої та непрямої дії. Надзвичайно важливе 

значення для розвитку підприємства має взаємозв’язок між його 

стратегією, корпоративною культурою та економічною поведінкою. 

Ринковий успіх підприємства забезпечується налагодженням органічної 

взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища, спрямованої на 

ефективне використання ресурсів. 

4. Сільськогосподарські підприємства відзначаються певними 

особливостями зовнішнього і внутрішнього середовища та економічної 

поведінки, пов’язаних насамперед зі специфікою сільського господарства 

як виду економічної діяльності. Це – високий рівень залежності від 

природно-кліматичних умов, просторова розосередженість, прив’язка до 

сільської місцевості, специфічне становище національного та світового 

агропродовольчих ринків серед інших їх видів. Особливе значення має 

динаміка загальних показників економічного розвитку. 

5. Проведення наукового дослідження вимагає  чіткого 

формулювання його мети, цілей, робочої гіпотези, об’єкта та предмета, 

логічного та робочого планів, а також системи методів дослідження. 

Основними складовими його концепції є теоретична, емпірична та 

прогностична інтерпретація результатів дослідження економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі. 

При цьому активно слід використовувати як загальнонаукові, так і 

специфічні методи економічних досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ЗМІН У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА В 

ЕКОНОМІЧНІЙ ПОВЕДІНЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Аналіз рівня і динаміки світових цін на продовольство та 

сільськогосподарську продукцію 

 

Рівень і динаміка цін на продукцію сільського господарства є чи не 

найголовнішим подразником змін в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств. Як і загальне їх оточення, ціни не 

відзначаються стабільністю в часі та просторі і виступають реальним 

відображенням співвідношення попиту і пропозиції на певний вид товару 

для даного часу й території. 

Упродовж останніх двох десятиліть розвиток економіки нашої країни 

не відзначався стабільністю. Після тривалого періоду загального 

економічного піднесення (2000-2012 рр.) у 2013-2015 рр. відбувалося 

значне скорочення сукупного попиту на продовольчі товари, оскільки на 

більшість їх видів він відзначається відносно високим рівнем еластичності 

щодо величини грошових доходів населення. У результаті функціонування 

продуктових ланцюжків це призвело до скорочення попиту на продукцію 

сільськогосподарських підприємств. Цінове середовище їх розвитку в 2014- 

2015 рр. проявляло відчутну тенденцію до погіршення, на відміну від 

періоду 2000-2013 рр. 

Значний тиск на рівень та динаміку цін на агропродовольчому ринку 

справляють негативні тенденції в зовнішній торгівлі більшістю їх видів. 

При обмеженому внутрішньому попиті загострюється проблема 

надвиробництва продовольства та продукції сільського господарства. При 

збереженні існуючих тенденцій країна у ще більшій мірі порівняно з 

попередніми періодами виявляється затисненою в необхідності 

виробництва лише високоліквідних на світовому ринку видів 

сільськогосподарської продукції, таких, як зернові та зернобобові культури, 

ріпак. Можливості розвитку тих галузей сільського господарства, для яких 

характерна висока питома вага доданої вартості, звужуються. 

Слід зазначити, що ціни на продовольчі товари на внутрішньому 

ринку демонструють високий рівень взаємозв’язку з рівнем і динамікою 
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цін світового ринку. Продовольча і сільськогосподарська організація 

Об’єднаних Націй щомісяця публікує величини індексів продовольчих цін 

ФАО, які показують зміни за місяць міжнародних цін на кошик 

продовольчих сировинних товарів. Вони розраховуються для п’яти груп 

товарів. За основу для обчислень беруться середні значення відповідних 

індексів у 2002-2004 рр., згідно з питомою вагою кожної з груп товарів у 

цих роках. 

З даних табл. 2.1 видно, що в 2015 р. зведений індекс цін ФАО на 

продовольство у світі склав 164,0 відсотків. До травня 2016 р. він знизився 

до 155,8 відсотків. Особливо високими протягом 2013-2015 рр., а також в 

2016 р. були темпи зниження цін на молоко та молочні продукти. Дещо 

нижчими були темпи зниження цін на м'ясо та зернові. Водночас ціни ФАО 

на рослинні олії та цукор в цей час зростали. 

Таблиця 2.1 

Індекси цін ФАО на продовольство, %* 

Рік 
Індекси цін на 

продовольство 
М’ясо 

Молочні 

продукти 
Зернові 

Рослинні 

олії 
Цукор 

1 2 3 4 5 6 7 

2000 91,1 96,5 95,3 85,8 69,5 116,1 

2001 94,6 100,1 105,5 86,8 67,2 122,6 

2002 89,6 89,9 80,9 93,7 87,4 97,8 

2003 97,7 95,9 95,6 99,2 100,6 100,6 

2004 112,7 114,2 123,5 107,1 111,9 101,7 

2005 118,0 123,7 135,2 101,3 102,7 140,3 

2006 127,2 120,9 129,7 118,9 112,7 209,6 

2007 161,4 130,8 219,1 163,4 172,0 143,0 

2008 201,4 160,7 223,1 232,1 227,1 181,6 
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Продовж. табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 160,3 141,3 148,6 170,2 152,8 257,3 

2010 188,0 158,3 206,6 179,2 197,4 302,0 

2011 229,9 183,3 229,5 240,9 254,5 368,9 

2012 213,3 182,0 193,6 236,1 223,9 305,7 

2013 209,8 184,1 242,7 219,3 193,0 251,0 

2014 201,8 198,3 224,1 191,9 181,1 241,2 

2015 164,0 168,1 160,3 162,4 147,0 190,7 

2016 
01 

 
149,3 

 
145,2 

 
145,1 

 
149,1 

 
139,1 

 
199,4 

02 149,7 146,7 142,0 148,2 150,3 187,1 

03 150,8 145,8 130,3 147,6 159,8 219,1 

04 152,5 148,8 127,4 149,8 166,4 215,3 

05 155,8 151,8 128,0 152,3 163,3 240,4 

*Розраховано на основі даних джерела [98]. 

 

Упродовж 2000-2015 рр. ціни на продовольство у світі, в основному, 

зростали. Зниження продовольчих цін було характерним лише для 2000, 

2002, 2009, 2012, 2013, 2014 та 2015 років, свідченням чого є зменшення 

величин індексів ФАО порівняно з попереднім роком. У січні 2016 р. 

загальне зниження продовольчих цін у світі продовжувалося. Починаючи з 

лютого 2016 р. розпочався процес поступового зростання продовольчих 

цін. У травні 2016 р. їхній рівень був на 55,8 відсотків вищим від 

середнього рівня в 2002-2004 рр. 

Характерно, що цінові тенденції на світовому агропродовольчому 

ринку в 2012-2015 рр. були протилежними прогнозованим. У середині 2010 

р. експерти Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та 

продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) на 
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представницькій конференції на Філіппінах оголосили великий 

дослідницький звіт, відповідно до якого прогнозувалося до 2020 р. значно 

вище зростання продовольчих цін у світі порівняно з прогнозованим 

раніше. 

За їхніми оцінками, в реальному виразі ціни на злаки до 2020 р. 

повинні зрости на 15-40 відсотків порівняно з середнім рівнем за 1997-2006 

рр., хоча перед тим їхнє зростання прогнозувалося на рівні 20 відсотків. 

Ціни на рослинні олії, відповідно до цього прогнозу, повинні були б зрости 

на 40 відсотків, а не на 30 відсотків, як це передбачалося раніше. 

Передбачалося також певне зростання цін на м’ясні та молочні продукти, 

хоча раніше прогнозували їх певне зниження [247]. 

Протягом 2012-2015 рр. знижувалися індекси на всі групи цін 

продовольчих товарів ФАО. Особливо глибоким було зниження цін на 

цукор (із 368,9 до 190,7 відсотків). Загалом за цей період світові ціни на 

продовольство знизилися на 28,6 відсотків. Найнижчими були темпи 

зниження цін на м'ясо – на 8,2 відсотків, а найвищими – на цукор – на 48,3 

відсотків. 

Індекс цін ФАО для певного року розраховується як базисний індекс. 

Базою для порівняння є середній рівень цін на п’ять груп продовольства в 

2002-2004 рр. Однак наведена в табл. 2.1 сукупність базисних індексів не 

дає чіткої картини того, як ціни в певному році змінювалися порівняно з 

попереднім роком. Задля забезпечення такої наочності проведено 

розрахунок ланцюгових індексів цін ФАО шляхом ділення базисних 

індексів поточного та попереднього року. Результати проведених 

розрахунків наведено в табл. 2.2. 

Упродовж 2000-2015 рр. можна виділити три роки, в які ціни на 

продовольство зростали особливо високими темпами порівняно з 

попереднім роком (більше ніж на 210 відсотків) – у 2007, 2008 та 2011 рр. 

Після такого зростання обов’язково спостерігалося зниження цін. 

Найглибшим було їх зниження в 2009 р. (на 20,4 відсотків), що було 

пов’язане насамперед з тогочасною світовою фінансовою кризою. Затяжне 

зниження цін упродовж 2012-2015 рр., можливо, пов’язане зі 

сповільненням темпів економічного зростання у країнах, що розвиваються, 

насамперед у Китаї, попередній розвиток яких стимулював світовий 

сукупний попит на продовольство. 
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Аналіз ланцюгових індексів цін ФАО по п’яти видах продовольства 

показав високий рівень нестабільності в часі. Зокрема, рекордним 

виявилося зростання цін на молочні продукти у 2007 р. порівняно з 

попереднім роком (на 68,9 відсотків), а також на рослинні олії в тому ж 

році (на 52,6 відсотків). Рекордним було зниження цін на молочні продукти 

(на 33,4 відсотків)та рослинні олії (на 32,7 відсотків) у 2009 р., а також на 

цукор (на 31,8 відсотків) у 2007 р. Високий рівень нестабільності світових 

цін на основні види продовольства створює значні перешкоди для ведення 

аграрного бізнесу в усіх країнах, зокрема, в Україні. 

Величини індексів споживчих цін в нашій країні (індексу інфляції) 

протягом 2000-2015 рр. відзначалися значно вищим рівнем нестабільності 

порівняно з індексами цін ФАО. В усі роки, крім 2013 р., вони 

перевищували 100 відсотків (табл. 2.3). Інтегрований індекс споживчих цін 

за вказаний період склав 518,3 відсотків, тобто споживчі ціни у країні 

зросли в 5,18 разів. 

Темпи зростання цін на продовольчі товари були дещо нижчими і 

склали 4,96 разів. При цьому ціни на продовольство знижувалися у 2002, 

2012 і 2013 роках. Нижчі темпи зростання цін на продовольчі товари 

порівняно з іншими їх видами свідчать про певне відносне погіршення 

цінового середовища розвитку бізнесу в аграрній сфері, зокрема 

сільськогосподарських підприємств. 

Споживчі ціни на різні групи продовольчих товарів на 

агропродовольчому ринку України впродовж 2002-2015 рр. зростали украй 

нерівномірно. Найвищими темпами зростали ціни на фрукти (у 8,2 раза), а 

також на хліб і хлібопродукти (у 6,2 раза). 

Найнижчими серед семи, наведених у табл. 2.4 груп товарів, були 

темпи зростання цін на м’ясо і м’ясопродукти (у 3,6 разів) та цукор (у 3,6 

разів). Унікальним фактом стало зниження більше ніж удвічі цін на овочі 

при середньому інтегрованому індексі зростання цін на продукти 

харчування та безалкогольні напої в 4,1 раза. 
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Таблиця2.2 

Індекси цін ФАО на продовольство (рік до попереднього року), %* 

Рік Індекси цін на 

продовольство 

М’ясо Молочні 

продукти 

Зернові Рослинні 

олії 

Цукор 

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2001 103,8 103,7 110,7 101,2 96,9 105,6 

2002 94,7 89,8 76,7 107,9 130,0 79,8 

2003 109,0 106,7 118,2 105,9 115,1 102,9 

2004 115,4 119,1 129,2 108,0 111,2 101,1 

2005 104,7 108,3 109,5 94,6 91,8 138,0 

2006 107,8 97,7 95,9 117,4 109,7 149,4 

2007 126,9 108,2 168,9 137,4 152,6 68,2 

2008 124,8 122,9 101,8 142,0 132,0 1273,0 

2009 79,6 87,9 66,6 73,3 67,3 141,7 

2010 117,3 112,0 139,0 105,3 129,2 117,4 

2011 122,3 115,8 111,1 134,4 128,9 122,2 

2012 92,8 99,3 84,4 98,0 88,0 82,9 

2013 98,4 101,2 125,4 92,9 86,2 82,1 

2014 96,2 107,7 92,3 87,5 93,8 96,1 

2015 81,3 84,8 71,5 84,6 81,2 79,1 

*Розраховано на основі даних джерела [98]. 
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Таблиця2.3 

Індекси споживчих цін в Україні (до попереднього року), %* 

 
Рік 

 
Всього 

 
Інтегрований 

У тому числі продовольчі 

товари 

Всього Інтегрований 

2000 128,2 100 129,1 100 

2001 112,0 112,0 111,2 111,2 

2002 100,8 112,8 99,9 111,1 

2003 105,2 118,8 106,3 118,1 

2004 109,0 129,5 111,4 131,5 

2005 113,5 146,9 116,2 152,9 

2006 109,1 160,3 105,3 161,0 

2007 112,8 180,8 109,7 176,6 

2008 125,2 226,4 135,7 239,6 

2009 115,9 262,4 111,9 268,1 

2010 109,4 287,0 110,9 297,4 

2011 108,0 310,0 106,4 316,4 

2012 100,6 311,9 97,9 309,7 

2013 99,7 310,9 97,8 302,9 

2014 112,1 348,6 112,2 339,9 

2015 148,7 518,3 145,9 495,9 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Однією з вимог статистичної науки є забезпечення порівнянності 

рядів статистичних даних, що є основою для отримання достовірних 

результатів їх аналізу. У табл. 2.4 цей ряд динаміки розпочинається з 2002 

р. (в інших таблицях з 2000 р.) лише тому, що на сайті Державної служби 

статистики відсутні дані про індекси споживчих цін на основні групи 

продовольчих товарів за 2000-2001 рр. Оскільки метою побудови табл. 4 

було не так виявлення темпів зростання цін, як вивчення ступеня їх 

диференціації за групами продовольчих товарів, цей недолік наявної 

статистичної бази не завадив нам отримати в достатній мірі реальні дані 

про ступінь такої диференціації. 

На основі даних табл. 2.4 можна зробити також висновок про те, 

що найстабільніше і практично неухильно протягом 2002-2015 рр. в  

Україні зростали ціни на хліб і хлібні продукти та на м'ясо і  

м’ясопродукти. Зростали практично щорічно відносно невисокими 

темпами. Темпи ж зростання цін на інші групи продовольчих товарів були 

нерівномірними. Так, індекси цін на цукор коливалися від 71,0 відсотків у 

2002 р. до 157,5 відсотків у 2010 р. Світові ціни та споживчі ціни на 

внутрішньому ринку мають безпосередній вплив на рівень і динаміку цін 

на продукцію сільськогосподарських підприємств. 

Протягом 2000-2015 рр. загальний індекс цін реалізації продукції 

сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами склав 

961,0 відсотків, у тому числі продукції рослинництва – 1834,2 відсотків, а 

продукції тваринництва – 1064,7 відсотків (табл. 2.5). 
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Таблиця2.4 

Індекси споживчих цін на основні групи продовольчих товарів (до попереднього року), %* 
 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

Індекси цін на 

продукти 

харчування та 

безалкогольні 
напої 

 

 

 

99,7 

 

 

 

107,0 

 

 

 

112,8 

 

 

 

107,1 

 

 

 

100,9 

 

 

 

109,7 

 

 

 

135,7 

 

 

 

111,9 

 

 

 

110,9 

 

 

 

106,4 

 

 

 

97,9 

 

 

 

99,7 

 

 

 

112,2 

 

 

 

145,9 

Хліб і 

хлібопродукти 
 

98,8 
 
131,1 

 
104,7 

 
103,0 

 
111,3 

 
114,2 

 
133,3 

 
112,6 

 
112,3 

 
115,0 

 
98,0 

 
101,1 

 
113,2 

 
160,6 

М'ясо та 

м’ясопродукти 
 

86,1 
 

98,9 
 
142,3 

 
107,4 

 
101,3 

 
102,5 

 
139,4 

 
111,8 

 
102,0 

 
106,0 

 
107,1 

 
98,1 

 
113,4 

 
131,3 

Молоко, сир та 

яйця 

111,3 107,8 108,2 119,0 101,8 123,0 131,2 108,9 121,9 103,4 102,2 99,9 110,9 128,5 

Олія та жири 94,2 104,4 115,6 98,6 100,8 110,3 155,8 107,9 109,6 107,7 102,9 99,6 106,5 145,5 

Фрукти 122,5 91,5 98,8 123,2 113,9 138,8 167,5 112,8 105,1 106,8 94,5 88,0 124,8 172,4 

Овочі 101,2 93,6 95,0 85,5 73,9 108,9 133,1 81,7 114,5 92,9 54,0 88,3 104,1 130,8 

Цукор 103,5 100,8 110,7 122,1 96,0 78,8 115,6 140,5 157,5 101,8 71,0 92,3 146,3 136,0 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Таблиця2.5 

Індекси цін реалізації продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами, % до попереднього року* 

 
Рік 

 
Всього 

У тому числі 

Продукція 

рослинництва 

Продукція 

тваринництва 

2000 155,8 168,2 138,5 

2001 105,0 92,4 136,8 

2002 87,4 87,8 86,6 

2003 120,6 133,7 104,8 

2004 105,7 93,3 134,2 

2005 108,1 95,5 129,5 

2006 102,4 114,1 88,8 

2007 138,0 157,7 115,8 

2008 110,3 95,2 147,4 

2009 106,4 109,1 101,4 

2010 130,0 139,8 114,3 

2011 113,6 115,7 109,2 

2012 106,8 105,6 108,0 

2013 97,1 91,8 102,4 

2014 124,3 129,2 119,1 

2015 154,5 167,2 141,3 

Всього 961,0 1834,2 1064,7 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Зважаючи на те, що інтегровані індекси споживчих цін та цін на 

продовольчі товари були практично удвічі нижчими, це засвідчує значне 

посилення ринкових позицій виробників сільськогосподарської продукції – 

сільськогосподарських підприємств порівняно з іншими агентами 

агропродовольчого ринку – переробними підприємствами, ринковими 

посередниками, торговими підприємствами. 

Питома вага доданої вартості сільськогосподарських підприємств в 

сукупній їх величині по всіх продуктових ланцюжках зростала. Великі 

монополізовані переробні підприємства та торгові мережі протягом 

досліджуваного періоду змушені були применшити свої  економічні 

апетити і віддати більшу частину загального продовольчого «пирога» 

виробникам сільськогосподарської сировини. 

Протягом досліджуваного періоду середні ціни реалізації зернових і 

зернобобових культур в сільськогосподарських підприємствах зросли з 

443,8 до 2912,1 грн/т, тобто в 6,56 разів (табл. 2.6). Значно вищими були 

темпи зростання реалізаційних цін на олійні культури (у 14,33 разів) і 

плоди та ягоди (в 14,93 разів). Найнижчими протягом досліджуваного 

періоду були темпи зростання реалізаційних цін картоплі (у 4,71 разів). 

Ціни на продукцію тваринництва зростали нижчими темпами порівняно з 

темпами зростання реалізаційних цін на продукцію рослинництва. 

Досить дивно виглядають зміни в середніх цінах реалізації овочів та 

картоплі сільськогосподарськими підприємствами. Якщо в 2000 р. середня 

ціна складала 572,1 грн/т, то в 2015 р. – 3903,4 грн/т, або ж у 6,82 разів 

більше. Ціна картоплі за цей час зросла у 4,71 разів (з 517,1 до 2436,3 

грн/т). У статистиці цін на продовольчі товари ці дві групи об’єднують в 

одну. Важко собі представити, яким чином при п’ятикратному зростанні 

реалізаційних цін на овочі в сільськогосподарських підприємствах 

відбулося їх майже двократне зниження в торговельній мережі. Очевидно, 

що це є недоліком вітчизняної статистики індексів. 
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Таблиця2.6 

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами (грн/т)* 

 

Рік 

Зернові та 

зернобобові 
культури 

Олійні 

культури 

Цукрові 

буряки 

 

Картопля 
 

Овочі 
Плоди та 

ягоди 

Худоба та 

птиця (у 
жив. вазі) 

Молоко та 

молочні 
продукти 

Яйця, за 

тис. 
штук 

2000 443,8 525,7 121,5 517,1 572,1 394,9 2358,0 536,4 191,7 

2001 381,3 779,6 139,1 449,8 748,9 575,8 4175,5 603,7 210,0 

2002 312,5 850,3 128,1 555,8 864,8 509,6 3644,0 541,0 168,1 

2003 535,1 873,7 140,3 623,3 1012,7 434,0 3480,7 696,9 193,2 

2004 453,1 1153,4 135,7 530,4 1225,0 740,1 5092,7 835,3 238,3 

2005 417,8 981,5 177,0 685,2 1462,1 987,8 6909,9 1126,9 251,8 

2006 515,2 1007,5 186,0 1070,3 1547,4 1446,1 6307,7 1070,2 192,7 

2007 833,5 1866,8 157,6 1032,0 1995,4 1528,4 6466,5 1660,6 274,4 

2008 778,6 1734,6 218,9 1154,3 2059,9 1877,4 10184,3 2065,1 377,4 

2009 799,0 2086,2 409,9 1298,6 1790,0 1892,4 10362,9 1888,8 403,9 

2010 1120,9 2942,6 478,5 2131,0 2551,6 2419,8 10797,1 2938,7 470,6 

2011 1374,2 3312,0 516,0 2032,8 2139,1 3175,9 11967,2 3041,6 521,5 

2012 1547,1 3584,0 426,8 1139,6 1956,6 2707,1 13456,9 2662,2 627,0 

2013 1299,8 3087,5 397,8 1860,9 2354,0 3010,8 12901,3 3364,0 656,7 

2014 1801,4 4062,8 494,2 2173,6 2514,3 2429,1 15736,9 3588,4 782,4 

2015 2912,1 7531,5 788,6 2436,3 3903,4 5894,4 21966,2 4347,3 1333,2 

2015р. до 

2000р., 
разів 

 

6,56 
 

14,33 
 

6,49 
 

4,71 
 

6,82 
 

14,93 
 

9,31 
 

8,10 
 

6,95 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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У науковій літературі, а також в засобах масової інформації є немало 

публікацій, присвячених цій проблемі, зокрема порядку розрахунку індексу 

споживчих цін (індексу інфляції), величина якого свідомо занижується з 

метою економії бюджетних коштів. Аналогічна проблема, очевидно, 

виникає і при розрахунках інших видів індексів. Це зокрема видно також із 

даних табл. 2.5: індекс цін реалізації продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами не може бути нижчим і від 

індексу цін на продукцію рослинництва, і від індексу цін на продукцію 

тваринництва, адже він є середньою арифметичною зваженою із цих двох 

індексів. Незважаючи на це, за 2000-2015 рр. він вияви вився нижчим. 

 

2.2. Аналіз взаємозв’язку між цінами світового та національного 

агропродовольчого ринку 

 

Основною метою даного підрозділу дисертаційної роботи є виявлення 

ступеня взаємозв’язку між світовими цінами на продовольство на його 

основні види, цінами вітчизняного продовольчого ринку та цінами на 

продукцію сільського господарства, вироблену й реалізовану 

сільськогосподарськими підприємствами, як складових цінового 

середовища їх розвитку. Оскільки індекси цін ФАО розраховуються на 

основі середніх цін у доларах, то виникає потреба в перерахунку середніх 

цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами України з гривень у долари США. Результати таких 

перерахунків проведено в табл. 2.7. 

На всі основні групи продукції сільського господарства упродовж 

2000-2015 рр. доларові ціни реалізації продукції сільськогосподарськими 

підприємствами зростали. При цьому темпи їх зростання були 

порівнянними з темпами зростання світових цін ФАО. Найнижчими 

виявилися темпи зростання цін реалізації в доларах США по групі зернових 

та зернобобових культур. За досліджуваний період вони зросли з 81,58 до 

133,34 доларів/т, тобто 63,4 відсотків. 
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Таблиця2.7 

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами (доларів США/т)* 
Рік Зернові та 

зернобобові 
культури 

Олійні 

культури 

Цукрові 

буряки 

Картопля Овочі Плоди та 

ягоди 

Худоба та 

птиця (у 
жив. вазі) 

Молоко та 

молочні 
продукти 

Яйця, за 

тис. 
штук 

2000 81,58 96,64 22,33 95,06 105,17 72,59 433,46 98,60 35,24 

2001 71,01 145,18 25,90 83,76 139,46 107,23 777,56 112,42 39,11 

2002 58,63 159,53 24,03 104,28 162,25 95,61 683,68 101,50 31,54 

2003 100,02 163,31 26,22 116,50 189,29 81,12 650,60 130,26 36,11 

2004 85,17 216,80 25,51 99,70 230,26 139,12 957,27 157,01 44,79 

2005 81,60 191,70 34,57 133,83 285,57 192,93 1349,59 220,10 49,18 

2006 102,02 199,50 36,83 211,94 306,42 286,36 1249,05 211,92 38,16 

2007 165,05 369,66 31,21 204,36 395,13 302,65 1280,5 328,83 54,34 

2008 147,74 329,15 41,54 219,03 390,87 356,24 1932,50 391,86 71,61 

2009 100,13 261,43 51,37 162,73 224,31 237,14 1298,61 236,69 50,61 

2010 141,17 370,60 60,26 268,39 321,36 304,76 1359,84 370,11 59,27 

2011 172,42 415,56 64,74 255,06 268,39 398,48 1501,53 381,63 65,43 

2012 193,63 448,56 53,42 142,63 244,88 338,81 1684,22 333,19 78,47 

2013 162,68 386,42 49,79 232,90 294,62 376,82 1614,68 421,03 82,19 

2014 151,51 341,70 41,56 182,81 211,46 204,30 1323,54 301,80 65,80 

2015 133,34 344,85 36,11 111,55 178,73 269,89 1005,78 199,05 61,04 

2015р. до 

2000р., % 

 
163,4 

 
356,8 

 
161,7 

 
117,3 

 
169,9 

 
371,8 

 
232,0 

 
201,9 

 
173,2 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Приблизно такими ж були темпи зростання цін на цукрові буряки. 

Значно вищими були темпи зростання цін на продукцію тваринництва. 

Найвищими протягом 2000-2015 рр. виявилися темпи зростання цін у 

доларах США на олійні культури (у 3,57 разів) та на плоди і ягоди (у 3,72 

разів). Така динаміка цін лежить в основі змін в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств. Відносно довготривале і стабільне 

випереджаюче зростання цін на олійні культури, до числа яких відносяться 

насамперед ріпак та соя, призвело до значного розширення площ цих 

культур. Аналогічний висновок стосується й прискореного розвитку 

садівництва і ягідництва в сільськогосподарських підприємствах країни. 

Перерахунок середніх цін реалізації продукції сільського господарства 

в сільськогосподарських підприємствах проводився з урахуванням 

середньорічного курсу гривна/долар протягом 2000-2015 рр. На початок 

даного періоду він складав 5,44, а на кінець – 21,84, тобто знизився в 4,01 

разів. Особливо помітним знецінення національної грошової одиниці було 

в 2009, 2014 та 2015 роках (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Середньорічний курс гривні до долара США* 

Рік Курс Рік Курс 

2000 5,44 2008 5,27 

2001 5,37 2009 7,98 

2002 5,33 2010 7,94 

2003 5,35 2011 7,97 

2004 5,32 2012 7,99 

2005 5,12 2013 7,99 

2006 5,05 2014 11,89 

2007 5,05 2015 21,84 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Проведений вище аналіз дозволяє зробити висновок про значне 

співпадання темпів змін у цінах на основні групи агропродовольчих товарів 

на світовому та національному ринках. Однак для отримання надійніших 

оцінок необхідно провести детальніше порівняння відповідних рядів 

динаміки. За основу візьмемо два ряди динаміки індексів цін ФАО на 
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продовольство – ланцюговий і базисний. При цьому вітчизняні динамічні 

ряди приведемо до порівнянного вигляду. 

Насамперед необхідно привести у відповідність базу порівняння 

(2002-2004 рр.) та індекси цін продовольчих товарів, наведених в табл. 2.4. 

У цій таблиці базою порівняння є 2001 р. Він прийнятий за 100 відсотків. 

Нам необхідно прийняти за 100 відсотків середній показник за 2002-2004 

рр. З цією метою на основі трьох наведених індексів за 2002, 2003 та 2004 

роки визначимо середній, який і стає новою основою динамічного ряду. 

Оскільки всі індекси в табл. 2.4 наведено як результати їх розрахунку у 

гривнях, то необхідно заздалегідь їх перетворити в індекси доларові. Для 

цього розділимо фактичні наведені індекси на індекси динаміки вартості 

національної грошової одиниці – гривні (курс поточного року поділений на 

курс у попередньому році). Ланцюгові індекси курсу гривні наведено в 

табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Індекси курсу гривні у відношенні до долара США (курс поточного 

року поділений на курс попереднього року)* 

Рік Індекс Рік Індекс 

2000 100,0 2008 104,4 

2001 98,7 2009 151,4 

2002 99,3 2010 99,5 

2003 100,4 2011 100,4 

2004 99,4 2012 100,3 

2005 96,2 2013 100,0 

2006 98,6 2014 148,8 

2007 100,0 2015 183,7 

*Розраховано на основі даних джерела []. 

 

Рекордними для зниження курсу національної грошової одиниці стали 

2009, 2014 та 2015 роки, в яких співвідношення гривня:долар погіршилося 

відповідно на 51,4, 48, і 83,7 відсотків. У всі інші роки він коливався 

незначно і складав ненабагато менше-більше 100 відсотків. 

Аналіз наведених у таблиці 2.10 показників індексів цін на основні 

види продовольчих товарів з поправкою на курс національної грошової 

одиниці показав, що його динаміка виявляється принципово відмінною від 
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динаміки величин індексів при умові їх розрахунку в національній 

грошовій одиниці. Виявляється, що протягом 2002-2015 рр. скоректовані на 

курс національної грошової одиниці інтегровані індекси споживчих цін у 

середньому залишалися на тому ж рівні, що і на початок досліджуваного 

періоду. Так, скоригований інтегрований індекс цін на продукти 

харчування та безалкогольні напої протягом 2002-2015 рр. склав 100,4 

відсотків, тобто на кінець досліджуваного періоду вони були приблизно 

такими ж, як і на його початок. 

Однак у розрізі окремих груп продовольчих товарів ці тенденції були 
у значній мірі відмінним. Найвищими були темпи зростання цін на фрукти  

( на 101,3 відсотків) та на хліб і хлібопродукти (на 52,4 відсотків). 

Інтегрований індекс цін на молоко, сир та яйця протягом 2002-2015  

рр. склав 124,6 відсотків. Ціни на внутрішньому ринку знизилися на такі 

види продовольчих товарів, м'ясо та м’ясопродукти, олія та жири, цукор, і 

особливо на овочі. 

Найбільш високими темпами доларові ціни на продовольчі товари 

зростали в 2008 р. (на 30,0 відсотків) та 2004 р. (на 13,5 відсотків). Серед 

п’яти років, коли доларові ціни на продовольчі товари знижувалися, можна 

виділити 2009 р., 2014 р. та 2015 р., коли це зниження було особливо 

значним і перевищувало 20 відсотків. Базовим для визначення доларових 

індексів цін на продовольчі товари на внутрішньому ринку, наведених у 

табл. 2.10, є 2001 р. Однак для завершення процесу забезпечення 

порівнянності вітчизняних рядів динаміки цін та світових цін ФАО 

необхідно базою для порівняння обрати 2002-2004 рр. Результати 

відповідних розрахунків наведено в додатку А. 

Виявилося, що інтегрований базисний індекс доларових цін на 

продовольчі товари на внутрішньому ринку склав 82,4 відсотки, тобто був 

значно нижчим від того, яким він був при прийнятті за базу для порівняння 

показників 2001 р. Такий результат розрахунків є закономірним, оскільки в 

2001 р. порівняно з 2002-2004 рр. в середньому курс був вищим  і 

відповідно навіть за умови збереження рівня цін у гривнях у 2002-2004 рр. 

на тому ж рівні, що і в 2001 р., доларові ціни неодмінно зросли. Оскільки 

насправді в 2002-2004 рр. ціни у гривнях зростали, це призвело до ще 

більшого зростання доларових цін. Встановити, наскільки змінилася база 

для порівняння можна, розділивши інтегрований індекс цін у 2005 р, 

розрахований при базі для порівняння 2001 р., на такий же індекс, але роз- 
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Таблиця 2.10 

Індекси споживчих цін на основні групи продовольчих товарів 

з поправкою на курс гривні до долара США 

(до попереднього року), %* 

 
2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

2002- 
2015 

Індекси цін на 

продукти 

харчування та 

безалкогольні 

напої 

 

 

100,4 

 

 

106,6 

 

 

113,5 

 

 

111,3 

 

 

102,3 

 

 

109,7 

 

 

130,0 

 

 

73,9 

 

 

111,5 

 

 

106,0 

 

 

97,6 

 

 

99,7 

 

 

75,4 

 

 

79,4 

 

 

100,4 

Хліб і 

хлібопродукти 

99,5 130,6 105,3 107,1 112,9 114,2 127,7 74,4 112,9 114,5 97,7 101,1 76,1 87,4 152,4 

М'ясо та 

м’ясопродукти 

86,7 98,5 143,2 111,6 102,7 102,5 133,5 73,8 102,5 105,6 106,8 98,1 76,2 71,5 87,6 

Молоко, сир 

та яйця 

112,1 107,4 108,9 123,7 103,2 123,0 125,7 71,9 122,5 103,0 101,9 99,9 74,5 70,0 124,6 

Олія та жири 94,9 104,0 116,3 102,5 102,2 110,3 149,2 71,3 110,2 107,3 102,6 99,6 71,6 79,2 96,6 

Фрукти 123,4 91,1 99,4 128,1 115,5 138,8 160,4 74,5 105,6 106,4 94,2 88,0 83,9 93,8 201,3 

Овочі 101,9 93,2 95,6 88,9 74,9 108,9 127,5 54,0 115,1 92,5 53,8 88,3 70,0 71,2 11,4 

Цукор 104,2 100,4 111,4 126,9 97,4 78,8 110,7 92,8 158,3 101,4 70,8 92,3 98,3 74,0 89,1 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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рахований при базі порівняння середнього показника за 2002-2004 р. 

Перший індекс складає 135,2 відсотків, а другий, як видно з додатку А, – 

111,0. Це означає, що база для порівняння зросла на 21,8 відсотків. 

Аналіз показників додатку А показує, що піку індекс доларових цін на 

продовольчі товари в Україні досяг в 2008 р, коли він складав 161,9 

відсотка. В подальшому він зростав лише в 2010-2011 рр., не досягнувши 

рівня 2008 р. Ще в 2014 р. він перевищував 100 відсотків, але в наступному 

році знизився до 82,4 відсотка. Чотири роки неухильного зниження індексу 

(2012-2015 рр.) реально понизили його рівень на 41,8 відсотка, а за 2009-2015 рр. 

він знизився на 49,1 відсотка. 

Після 2008 р. ціни на продовольчі товари в Україні в доларовому 

еквіваленті знизилися практично удвічі. В таких умовах значно знижується 

роль імпорту продовольчих товарів у структурі їх споживання, адже 

ввезення більшості їх видів з-за кордону стає економічно невигідним. 

Цінова ситуація складається таким чином, що вигідним стає експорт 

більшості видів продовольчих товарів з країни. Підтвердженням є дані 

додатку Б, на основі якого можна зробити висновок про зростання 

доларових цін майже на всі види продукції сільськогосподарських 

підприємств. Лише на овочі доларові ціни реалізації в 2015 р. були 

нижчими від середнього рівня у 2002-2004 рр. У той же час ціни на зернові 

та зернобобові зросли на 64,1 відсотків, на олійні культури – на 91,7 

відсотків, плоди та ягоди – на 156,4 відсотків, худобу та птицю (в живій 

вазі) – на 31,7 відсотків, молоко та молочні продукти – на 53,6 відсотків, 

яйця – на 62,9 відсотків. Таким чином, цінові тенденції у сфері реалізації 

продукції сільськогосподарськими підприємствами протилежні до 

тенденцій на вітчизняному продовольчому ринку. Це свідчить про 

покращання економічного становища сільськогосподарських підприємств у 

взаємовідносинах переробними підприємствами АПК, з одного боку, і про 

нарощування їх експортного потенціалу, з іншого боку. 

Дані додатку В свідчать про надзвичайно нерівномірний характер змін 

у часі на реалізаційні доларові ціни на продукцію сільськогосподарських 

підприємств упродовж 2000-2015 рр. Рекордним виявилося зростання цін 

реалізації олійних культур у 2007 р. – на 85,3 відсотків порівняно з 

попереднім роком. Що стосується рекордного зниження рівня цін, то 

рекордним виявилося зниження ціни на ті ж олійні культури у 2000 р. 

порівняно з 1999 р. 
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Характерно, що у 2014-2015 рр. ціни реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами знижувалися, але не такою мірою, 

як ціни на продовольчі товари. Однак навіть у таких умовах у 2015 р. 

зросли ціни на олійні культури, а також на плоди і ягоди. 

У додатку В наведено динаміку цін основні види продукції 

сільськогосподарських підприємств. Проте відсутні дані про їх динаміку по 

всій сукупності виробленої продукції. Для отримання цих даних у табл. 

2.11 проведено необхідні розрахунки доларових цін на продукцію 

сільського господарства загалом, у тому числі продукцію рослинництва і 

тваринництва. 

Встановлено, що інтегрований індекс доларових цін реалізації 

продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами впродовж 2000-2015 рр. склав 239,2 відсотка, у тому числі 

продукції рослинництва – 249,7 відсотка, а продукції тваринництва – 258,9 

відсотка. При цьому ступінь зростання цін на сільськогосподарську 

продукцію у сприятливі роки був вищим порівняно зі ступенем зростання 

цін на продовольчі товари, а ступінь зниження в несприятливі роки – 

нижчим. Це стало базою для позитивної динаміки цін на продукцію сіль- 

ськогосподарських підприємств порівняно з динамікою цін на продовольчі 

товари. 

Відмінності спостерігаються також у тривалості періодів зниження 

цін. Якщо останній період зниження цін на продовольчі товари розпочався 

в 2012 р., то на продукцію сільськогосподарських підприємств цей період 

розпочався на рік пізніше. Так само упродовж 2002-2003 рр., коли 

спостерігалася цінова «яма» на продовольчі ціни, на продукцію сільського 

господарства вона тривала лише один рік. Результатом таких відмінностей 

у динаміці показників стало зростання цін реалізації продукції сільського 

господарства в умовах, коли ціни на продовольчі товари за період 2002- 

2015 рр. знизилися. 

Для приведення ряду динаміки доларових цін до  порівнянного 

вигляду відносно цін ФАО та споживчих цін на продовольство (табл. 2.12) 

змінено базу порівняння, в якості якої вибрано середні показники за 2002- 

2004 рр. і проведено необхідні розрахунки. Оскільки ця база значно більша 

порівняно з показниками 1999 р., то й інтегровані індекси отримано значно 

нижчими. Загалом по сільському господарству він склав 119,4 відсотків, у 
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Таблиця 2.11 

Індекси доларових цін реалізації продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами, % до попереднього року* 

 

 

Рік 

 
Всього 

У тому числі 

Продукція 

рослинництва 

Продукція 

тваринництва 

До попе- 

реднього 

року 

Інтегро- 

ваний 

До попе- 

реднього 

року 

Інтегро- 

ваний 

До попе- 

реднього 

року 

Інтегро- 

ваний 

2000 155,8 155,8 168,2 168,2 138,5 138,5 

2001 106,4 165,8 91,2 153,4 135,0 187,0 

2002 88,0 145,9 88,4 135,6 87,2 163,0 

2003 120,1 175,2 133,2 180,6 104,4 170,2 

2004 106,3 186,2 93,9 169,6 135,0 229,8 

2005 112,3 209,1 99,3 168,4 134,6 309,3 

2006 103,9 217,3 115,7 194,9 90,1 278,7 

2007 138,0 299,9 157,7 307,3 115,8 322,7 

2008 105,7 317,0 91,2 280,3 141,2 455,7 

2009 70,3 222,8 72,1 202,1 67,0 305,3 

2010 130,7 291,2 140,5 283,9 114,9 350,8 

2011 113,1 329,4 115,2 327,1 108,8 381,7 

2012 106,5 350,8 105,3 344,4 107,7 411,0 

2013 97,1 340,6 91,8 316,1 102,4 420,9 

2014 83,5 284,4 86,8 274,4 80,0 336,7 

2015 84,1 239,2 91,0 249,7 76,9 258,9 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Таблиця 2.12 

Індекси доларових цін реалізації продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами, % до середнього показника 

за 2002-2004 рр.* 

 

 

 
Рік 

 
Всього 

У тому числі 

Продукція 

рослинництва 

Продукція 

тваринництва 

До 

попе- 

ред- 

нього 

року 

Інтегро- 

ваний 

до 2002- 

2004 

 

До попе- 

реднього 

року 

Інтегро- 

ваний 

до 2002- 

2004 

 

До попе- 

реднього 

року 

Інтегро- 

ваний 

до 2002- 

2004 

2002 84,0 84,0 84,0 84,0 80,1 80,1 

2003 114,6 91,7 126,6 106,3 95,9 76,8 

2004 101,4 93,0 89,3 95,0 124,0 95,3 

2005 112,3 104,4 99,3 94,3 134,6 128,2 

2006 103,9 108,5 115,7 109,1 90,1 115,5 

2007 138,0 149,7 157,7 172,1 115,8 133,8 

2008 105,7 158,2 91,2 156,9 141,2 188,9 

2009 70,3 111,2 72,1 113,1 67,0 126,5 

2010 130,7 145,4 140,5 159,0 114,9 145,4 

2011 113,1 164,4 115,2 183,1 108,8 158,2 

2012 106,5 175,1 105,3 192,8 107,7 170,4 

2013 97,1 170,0 91,8 177,0 102,4 174,5 

2014 83,5 142,0 86,8 153,6 80,0 139,6 

2015 84,1 119,4 91,0 139,8 76,9 107,3 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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тому  числі по  рослинництву  – 139,8 відсотків, а по  тваринництву  – 107,3 

відсотків. 

Зазначимо, що базові (інтегровані) індекси цін реалізації продукції 

сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами тісно 

пов’язані з ланцюговими індексами. Добуток останніх за певний період 

завжди рівний величині базисного індексу. Так, інтегрований індекс у 2015 

р. отримано в результаті здійснення дії множення серед усіх ланцюгових 

індексів за 2002-2015 рр. 

Табличний метод аналізу статистичних даних дозволяє встановити 

основні тенденції в цінах на світовому і вітчизняному агропродовольчих 

ринках як чиннику корекції економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств. Візуалізація цих даних забезпечує краще розуміння 

співвідношень між цими тенденціями. Для цього на рис 2.1 зобразимо 

величини індексів цін (показник поточного року у відношенні до показника 

попереднього року). 

На основі порівняння трьох рядів динаміки можна зробити висновок 

про високий рівень їхньої нестабільності впродовж всього періоду 

дослідження. Однак при цьому всі три індекси чітко демонструють 

однозначну взаємозалежність. Якщо ключовий серед них – індекс цін ФАО 

певного року зростав чи знижувався порівняно з попереднім роком, то 

разом з ним зростали чи знижувалися й інших два індекси. Якщо це не 

відбувалося того ж року, то відбувалося з лагом в один рік. 

Однак особливо значний розмах диференціації показників до 2012 р. 

спостерігався в динаміці реалізаційних цін на продукцію 

сільськогосподарських підприємств. Якщо вони певного року зростали,  то 

в значно більшій мірі, ніж ціни ФАО чи ціни вітчизняного продовольчого 

ринку. Якщо ж вони знижувалися, то теж значно вищими темпами. Однак 

починаючи з 2013 р. ступінь їхнього коливання став середнім між ступенем 

коливання цін ФАО та цін національного продовольчого ринку. 

Порівняння ж динаміки тих самих трьох індексів цін за базисного 

методу їх розрахунку показало дещо інші співвідношення. Протягом 2002- 

2016 р. реалізаційні ціни на продукцію сільськогосподарських підприємств 

зростали значно нижчими темпами порівняно з темпами зростання світових 

цін ФАО на продовольство та цін на продовольчі товари на національному 

агропродовольчому ринку (рис. 2.2). 
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Рис. 2.1. Ланцюгові (показник поточного року до показника минулого 

року) індекси світових цін ФАО, споживчих цін продовольчого ринку 

України та реалізаційних цін продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Упродовж 2008-2010 рр. вони то перевищували їх, то були нижчими. 

Починаючи з2009-2010 рр. відстежується чітко означена тенденція: темпи 

зростання реалізаційних цін на продукцію сільського господарства, 

вироблену сільськогосподарськими підприємствами, приблизно є 

середньою арифметичною з темпів зростання світових цін ФАО та цін на 

продовольчі товари на національному агропродовольчому ринку. 

Ця тенденція є стійкою впродовж останніх п’яти років. Реагуючи на 

такі зміни, сільськогосподарські підприємства нарощують експортний 

потенціал, оскільки очікують, що означена тенденція спостерігатиметься й 

надалі і вигоди від експорту продукції сільського господарства 

переважатимуть можливості отримання прибутків у результаті її реалізації 

на внутрішньому ринку. Така економічна поведінка сільськогосподарських 
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підприємств є цілком логічною, незважаючи на закиди багатьох 

вітчизняних вчених про надмірну експортну спрямованість виробництва 

насамперед у великих сільськогосподарських підприємствах. 

Рис. 2.2. Базисні (показник поточного року до середнього показника в 

2002-2004 рр.) індекси світових цін ФАО, споживчих цін продовольчого 

ринку України та реалізаційних цін продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Для невеликих за розмірами сільськогосподарських підприємств наро- 

щування експортного потенціалу є надскладним завданням, оскільки їм 

важко витримати всі необхідні вимоги до якості експортованої продукції та 

її контролю. У зв’язку з цим формується ситуація, за якої постачання 

продукції сільського господарства на внутрішній ринок стає справою 

дрібних сільськогосподарських підприємств, а її експорт – справою 

великих підприємств. 
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2.3. Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств у сфері 

матеріально-технічного забезпечення 

 

Основним видом продукції сільськогосподарських підприємств у 

сучасних умовах є зернові та зернобобові культури. Порівняно з іншими 

видами продукції сільського господарства їх виробництво має значні 

переваги. Насамперед, це стабільно високий рівень рентабельності 

виробництва (у крайньому випадку за несприятливих соціально- 

економічних умов – відносно нижчий рівень збитковості порівняно з 

іншими видами продукції). По-друге, високий рівень ліквідності – зернові 

культури легше продати, ніж, наприклад, овочеву продукцію чи м’ясну. По-

третє, легко освоюваними є сучасні технології виробництва зернових 

культур, які не вимагають особливих специфічних знань і вмінь персоналу. 

По-четверте, для освоєння цих технологій є розвинена система 

інфраструктури, зокрема системи постачання необхідних матеріально- 

технічних ресурсів. По-п’яте, природно-кліматичні умови країни є 

сприятливими для вирощування зернових та зернобобових культур. У 

зв’язку з цим потенціал вітчизняних сільськогосподарських підприємств у 

цій галузі є значним. Вітчизняні економісти та практики не вважають 

чимось неможливим нарощування обсягів виробництва зерна в Україні до 

100 млн. т порівняно з досягнутим рівнем в 50-60 млн. т. 

З технологічної точки зору досягнення таких показників цілком 

реальне. Але в умовах ринкової економіки не так важливим є використання 

можливостей виробництва певного виду продукції, як забезпечення її 

реалізації. Як на національному, так і на світовому ринку складаються 

тенденції, які справляють негативний вплив на можливості реалізації зерна 

та на ціни на нього. Зокрема, значно загострилася соціально-політична та 

фінансова ситуація у країнах-традиційних основних покупцях українського 

зерна – країнах Близького Сходу, насамперед у Єгипті та Лівії. Є всі ознаки 

того, що аналогічні проблеми у зв’язку зі значним зниженням цін на нафту 

можуть виникнути в Саудівської Аравії. Ринки зернових культур Західної 

Європи та інших розвинутих країн світу перенасичені. Основна відмітна 

риса світового ринку зерна – перевищення пропозиції над попитом, у 

зв’язку з чим ціни на нього у світі знижують впродовж останніх  п’яти 

років. 
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Потужного імпульсу розвитку ринку зерна міг би дати прискорений 

розвиток тваринництва в Україні. Однак відповідні галузі продовжують 

занепадати не лише в сільськогосподарських підприємствах, але й у 

господарствах населення. Таким чином скорочується попит на комбіновані 

корми насамперед для виробництва продукції молочного та м’ясного 

скотарства.При цьому попит на хліб і хлібні продукти всередині країни є 

стабільним. Цей ринок є досить вагомим, але на ньому реалізується не 

більше 10-12 відсотків виробленого у країні зерна. Тому він не може бути 

визначальним щодо формування цін на продукцію зерновиробництва  

навіть в умовах посилення чи, навпаки, зниження рівня державного 

регулювання ринку хліба і хлібопродуктів. 

Слід зазначити, що одним з важливих чинників ціноутворення на 

світовому ринку зерна є ціна на нафту та нафтопродукти. За даними 

спеціально проведених досліджень, які базуються на використанні моделі 

часткової рівноваги, зниження глобальних цін на нафту призводить до 

зниження цін на рослинні олії на 3 відсотки, на пшеницю – на 4 відсотки, 

на цукор – на 5 відсотків, на шроти масляних культур – на 6 відсотків, на 

етанол – на 13 відсотків і на мінеральні добрива – на 14 відсотків 

[249].Якщо ж ціни на нафту на світовому ринку знижуються майже утричі, 

як це відбулося впродовж 2013-2016 рр., то рівень зниження цін на 

продукцію сільського господарства виявляється ще більшим. Реальну 

динамікуланцюгових (показник поточного року до середнього показника в 

2002-2004 рр.) індексів світових цін ФАО на зерно, споживчих цін 

продовольчого ринку України на хліб і хлібопродукти та реалізаційних цін 

зернових культур сільськогосподарськими підприємствами країни видно з 

рис. 2.3. 

Слід зазначити, що часові зміни у відповідних цінах були у значній 

мірі відмінними від загальних змін у цінах на продукцію сільського 

господарства та продовольство загалом. Піковими для зростання цін 

реалізації зернових та зернобобових культур сільськогосподарськими 

підприємствами стали 2003 р. та 2007 р. Піковим щодо рівня зниження ціни 

став 2009 р. Загалом розмах варіації реалізаційних цін на зерно в 

сільськогосподарських підприємствах упродовж досліджуваного періоду 

був значно вищим порівняно з темпами зміни цін ФАО та цін на 

внутрішньому ринку зерна, зокрема цін на хліб і хлібопродукти. Дані рис. 

2.3    дозволяють   зробити    висновок   про    те,    що сільськогосподарські 
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підприємства протягом 2002-2015 рр. були суб’єктом, на якого зміни у 

кон’юнктурі внутрішнього та світового ринків зерна мали більший вплив, 

ніж на інших ринкових агентів – переробні та торговельні підприємства, 

ринкові посередники тощо. 

Рис. 2.3. Ланцюгові (показник поточного року до середнього 

показника в 2002-2004 рр.) індекси світових цін ФАО на зерно, 

споживчих цін продовольчого ринку України на хліб і хлібопродукти 

та реалізаційних цін зернових культур сільськогосподарськими 

підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
 

Аналіз базисних (показник поточного року до середнього показника в 

2002-2004 рр.) індексів світових цін ФАО на зерно, споживчих цін 

продовольчого ринку України на хліб і хлібопродукти та реалізаційних цін 

зернових культур сільськогосподарськими підприємствами показав, що 

індекс реалізаційних цін на зерно та зернові культури упродовж 2002-2015 

рр. коливався, будучи, як правило, дещо вищим від обох інших індексів, 

починаючи з 2010 р. став у значній мірі «прив’язаним» до динаміки цін на 

зерно на світовому агропродовольчому ринку. З рис. 2.4 видно, що крива 

динаміки реалізаційних цін в сільськогосподарських підприємствах після 

2010 р. досить тісно почала співпадати з динамікою цін на зерно на 

світовому ринку. Це свідчить про те, що можливості вітчизняного уряду, 

незважаючи на його зусилля щодо реалізації державної політики у сфері 
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ціноутворення на ринку хліба і хлібопродуктів як одного з ключових 

елементів економічної політики із захисту найбідніших верств населення, 

були не надто успішно реалізовані, оскільки у кінцевому рахунку ці ціни у 

більшій мірі диктувалися закономірностями розвитку світового ринку 

зерна, ніж особливостями функціонування національного ринку. Водночас 

слід відзначити значно нижчі темпи зростання цін на хліб і хлібопродукти 

на внутрішньому ринку порівняно з темпами зростання світових цін на 

зерно. 

 
Рис. 2.4. Базисні (показник поточного року до середнього показника в 

2002-2004 рр.) індекси світових цін ФАО на зерно, споживчих цін 

продовольчого ринку України на хліб і хлібопродукти та реалізаційних 

цін зернових культур сільськогосподарськими підприємствами* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Тенденції в цінах на олійні культури та продукти їх переробки на 

внутрішньому та світовому ринках у значній мірі відрізнялися від цінових 

тенденцій на ринках зерна та хлібопродуктів. Упродовж 2002-2015 рр. ціни 

на рослинні олії на внутрішньому ринку за цей час дещо знизилися при 

майже півтораразовому їх зростання на світовому ринку (рис. 2.5). Ціни ж 

реалізації сировини сільськогосподарськими підприємствами зросли майже 

у два рази. 
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Рис. 2.5. Базисні (показник поточного року до середнього показника в 

2002-2004 рр.) індекси світових цін ФАО на рослинні олії, споживчих 

цін продовольчого ринку України на рослинні олії та реалізаційних цін 

олійних культур сільськогосподарськими підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
 

Таке співвідношення цінових тенденцій свідчить про певну 

перенасиченість внутрішнього ринку рослинних олій, а також про 

переважання попиту над пропозицією на вітчизняну сировину олійних 

культур з боку світового ринку. Особливо це стосується ріпаку, одним з 

основних постачальників якого на світовий ринок наша країна стала 

протягом досліджуваного періоду. Зусилля урядів розвинутих країн  світу  

зі впровадження «зелених» технологій в енергетичному секторі значно 

розширили попит на ріпакову олію. 

Виявлені позитивні тенденції в цінах на продукцію олійних 

культур (з точки зору формування сприятливого цінового середовища для 

сільськогосподарських підприємств) упродовж 2002-2015 рр. склалися зі, 

здавалося б, хаотичних змін у ланцюгових індексах. З даних рис. 2.6 видно, 

що ціни на вироблену в сільськогосподарських підприємствах продукцію 

олійних культур то випереджали ціни на кінцеву продукцію на 

внутрішньому і світовому ринках, то, навпаки, були нижчими. Вирішальне 

значення для формування величин базисних індексів цін та співвідношень 
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між ними мали рекордні зростання ланцюгових індексів у 2004 р. та 2007 р. 

Вклад інших років у цій сфері був значно нижчим. Характерно, що після 

кожного значного зростання цін вже через рік чи через два обов’язково 

наставало їх значне зниження. 

 
Рис. 2.6. Ланцюгові (показник поточного року до показника 

попереднього року) індекси світових цін ФАО на олійні культури, 

споживчих цін продовольчого ринку України на рослинні олії та 

реалізаційних цін олійних культур сільськогосподарськими 

підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Цінові тенденції на національному та світовому ринках цукру та 

цукросировини протягом 2002-2015 рр. суттєво відрізнялися від цінових 

тенденцій на зернових ринках та ринках олійних культур (рис 2.7). У 

більшості років ціни на цукрові буряки на внутрішньому ринку зростали 

значно нижчими темпами порівняно з цінами ФАО, а нерідко й порівняно  

зі внутрішніми цінами на цукор. Таким чином сільськогосподарські 

підприємства протягом досліджуваного періоду опинялися у значно гірших 

цінових умовах порівняно з виробниками зернових і зернобобових та 

олійних культур. У періоди рекордного зростання цін на цукор на 

світовому (2006 р.) та на національному (2010 р.) ринках, ціни на 
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сільськогосподарську цукросировину, навпаки, знижувалися. Усі вигоди 

від зростання цін на цукор отримали переробні та торговельні 

підприємства. 

Рис. 2.7. Ланцюгові (показник поточного року до показника 

попереднього року) індекси світових цін ФАО на цукор, споживчих цін 

продовольчого ринку України на цукор та реалізаційних цін цукрових 

буряків сільськогосподарськими підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Аналіз базисних індексів цін цукор і цукросировину на вітчизняному і 

світовому ринках за 2002-2015 рр. показав, що продукція 

сільськогосподарських підприємств чітко займає проміжне місце, 

починаючи з 2005 р. (рис. 2.8). Це свідчить про відкритість відповідних 

ринків. Ціни на цукор на вітчизняному ринку коливалися узгоджено з 

коливаннями цін на світовому ринку цукру. Однак протягом 2002-2015 рр. 

у доларовому еквіваленті вони знизилися у зв’язку обмеженістю ринку та 

низькою платоспроможністю населення. Разом з тим, сільськогосподарські 

підприємства, які займалися виробництвом цукрових буряків, зуміли 

скористатися тими економічними вигодами, які були породжені ціновими 

тенденціями на світовому ринку цукру. Крім усього іншого це свідчить про 

високий рівень інтегрованості вітчизняного агропродовольчого ринку до 

світового ринку, а також про вміння керівників вітчизняних сільсько- 
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господарських підприємств, переробних підприємств АПК, різноманітних 

ринкових посередників формувати власну економічну політику в 

мінливому економічному середовищі. Внутрішній ринок цукру, як і ринок 

рослинних олій, пережили часи активного втручання держави у процес 

ціноутворення, однак ідеї економічного лібералізму у кінцевому рахунку 

перемогли. 

 
Рис. 2.8. Базисні (показник поточного року до середнього показника в 

2002-2004 рр.) індекси світових цін ФАО на цукор, споживчих цін 

продовольчого ринку України на цукор та реалізаційних цін цукрових 

буряків сільськогосподарськими підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Вітчизняний ринок м’яса та м’ясопродуктів так само протягом 2002- 

2015 рр. демонстрував такі зміни в цінах, які до певної міри копіювали 

тенденції на світовому ринку (рис. 2.9). Однак крива ланцюгових індексів 

цін ФАО значно менш варіабельна порівняно з кривими індексів цін на 

м'ясо і м’ясопродукти на вітчизняному ринку і цін реалізації 

сільськогосподарськими підприємствами. Серед трьох аналізованих 

індексів рекордними були коливання останнього 2004-2005 рр. та у 2008 р., 

а також у 2009 р., коли або значно перевищував за абсолютною величиною 

інші два індекси, або, навпаки, був значно нижчим. Лише після 2010 р. він 

зайняв проміжне місце між індексами цін ФАО та цін внутрішнього ринку 

на м'ясо і м’ясопродукти. 
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Рис. 2.9. Ланцюгові (показник поточного року до показника 

попереднього року) індекси світових цін ФАО на м'ясо, споживчих цін 

продовольчого ринку України на м'ясо та м’ясопродукти та 

реалізаційних цін на худобу і птицю сільськогосподарськими 

підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Характерною особливістю функціонування вітчизняного ринку м’яса 

та м’ясопродуктів протягом досліджуваного періоду було значне 

скорочення обсягу пропозиції продукції скотарства у зв’язку зі 

скороченням чисельності поголів’я корів при її нарощуванні щодо обсягу 

продукції свинарства і надзвичайно високих темпів у розвитку 

птахівництва. Такі структурні зрушення мали великий вплив на цінову 

динаміку на ринку. 

Попит на м'ясо і м’ясопродукти є еластичним відносно рівня грошових 

доходів населення. Оскільки упродовж 2002-2012 рр. вони у нашій країні 

зростали високими темпами, це спричинило значне зростання обсягів 

придбання домогосподарствами м’яса і м’ясопродуктів на ринку. У цей час 

вітчизняні сільськогосподарські підприємства не могли постачати на ринок 

такі обсяги продукції, які були необхідними. Перевищення попиту над 

пропозицією призводило до випереджаючого зростання цін на м’ясну 

сировину. Коли ж у 2014-2015 рр. відбулося значне зниження реальних 
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грошових доходів домогосподарств і відповідно попиту на м'ясо і 

м’ясопродукти, при збереженні обсягів їх пропозиції це спричинило різкий 

обвал цін на продукцію сільськогосподарських підприємств. Якщо в 2004- 

2012 рр. відповідний індекс цін був значно вищим від двох інших індексів, 

то в 2014-2015 рр. він зайняв проміжне місце між індексом цін ФАО і 

індексом цін на м'ясо і м’ясопродукти на внутрішньому ринку. 

Рис. 2.10. Базисні (показник поточного року до середнього показника в 

2002-2004 рр.) індекси світових цін ФАО на м'ясо, споживчих цін 

продовольчого ринку України на м'ясо та м’ясопродукти та 

реалізаційних цін худоби і птиці сільськогосподарськими 

підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
 

Найбільш закритим серед ринків різних агропродовольчих товарів є, 

напевне, ринок молока і молокопродуктів. Ринки йогуртів, тваринного 

масла, твердих і м’яких сирів є відкритими. Однак значну питому вагу у 

продукції молочного скотарства займає питне молоко, імпорт-експорт 

якого є проблемним. Кон’юнктура ринку питного молока формується 

насамперед під впливом особливостей національного ринку, а не світового. 

Разом з тим, порівняння ланцюгових індексів, відображених на рис. 2.11, 
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показує, що ціни на молокосировину, вироблену вітчизняними 

сільськогосподарськими підприємствами упродовж 2002-2015 рр., 

демонстрували високий рівень взаємозв’язку з динамікою цін на молоко і 

молокопродукти на світовому ринку. Причому рівень співпадіння цінових 

тенденцій був значно тіснішим порівняно з іншими видами продукції 

сільськогосподарських підприємств, аналіз яких проведено вище. Це 

означає, що закономірності функціонування ринку питного молока мають 

незначний вплив на цінові тенденції на ринку молока і молокопродуктів 

загалом. Відмітну роль при цьому відіграє національна особливість ринку 

питного молока, на якому пропозиція формується, в основному, не 

сільськогосподарськими підприємствами, а господарствами населення. 

Схожа ситуація склалася також на внутрішніх ринках картоплі та овочів, 

основними виробниками яких упродовж тривалого періоду залишаються 

господарства населення. 

Рис. 2.11. Ланцюгові (показник поточного року до показника 

попереднього року) індекси світових цін ФАО на молочні продукти, 

споживчих цін продовольчого ринку України на молоко, сир та яйця 

та реалізаційних цін на молоко та молочні продукти 

сільськогосподарськими підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Аналіз базисних індексів цін на молоко і молокопродукти упродовж 

2002-2015 рр. показав, що на кінець періоду індекси цін  реалізації 

продукції сільськогосподарськими підприємствами співпали з величиною 

індексу цін ФАО, хоча протягом 2004-2014 рр. вони значно випереджали  

їх. Що ж стосується динаміки споживчих цін на молоко і молокопродукти 

на внутрішньому ринку, то у доларовому еквіваленті відповідний індекс 

був найнижчим серед трьох аналізованих індексів і в 2015 р. виявився 

навіть нижчим порівняно з 2002 р. 

Рис. 2.12. Базисні (показник поточного року до середнього показника 

в 2002-2004 рр.) індекси світових цін ФАО на молочні продукти, 

споживчих цін продовольчого ринку України на молоко, сир та яйця 

та реалізаційних цін на молоко та молочні продукти 

сільськогосподарськими підприємствами.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

З метою поглиблення аналізу цінового середовища розвитку 

сільськогосподарських підприємств використаємо статистичні показники 

варіації та кореляції. Коефіцієнт варіації як відношення середнього 

квадратичного відхилення до величини середньої арифметичної, виражене 

у відсотках, показує рівень однорідності певної сукупності статистичних 

показників. Найчастіше у статистиці таким чином аналізують абсолютні 

величини. Оскільки відносні величини цін, виражені в індексах, є 

співвідношеннями між абсолютними рівнями цін в певні періоди, то для їх 
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аналізу так само можна використовувати коефіцієнт варіації. Однак ступінь 

варіабельності індексів можна визначати лише для ланцюгової їх форми, 

оскільки при використанні базисних індексів відбувається поступове 

нагромадження в їх рівні на певний час тенденцій в минулі періоди. У табл. 

2.13 наведено величини коефіцієнтів варіації ланцюгових індексів цін для 

всієї сукупності агропродовольчої продукції та для окремих її видів, 

виділених ФАО, упродовж 2002-2015 рр. 

Таблиця 2.13 

Коефіцієнти варіації ланцюгових індексів цін ФАО, споживчих 

цін на внутрішньому продовольчому ринку та цін реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами за 2002-2015 рр.* 

 
 

Види продукції 

 
Індекси 

цін ФАО 

Індекси 

споживчих цін 

внутрішнього 

продовольчого 
ринку 

Індекси цін 

реалізації 

продукції с/г 

підприємствами 

Агропродовольчі 

товари 

14,0 14,9 17,4 

Хліб і хлібопродукти, 

зернові та зернобобові 
 

18,6 
 

15,2 
 

28,0 

Рослинні олії, олійні 

культури 
 

21,7 
 

18,8 
 

24,8 

Цукор, цукрові 

буряки 

24,0 21,3 16,8 

М'ясо та 

м’ясопродукти, 

худоба і птиця 

 

10,7 
 

18,9 
 

23,8 

Молоко і молочні 
продукти 

 

25,7 
 

17,9 
 

27,9 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Наведені в табл. 2.13 коефіцієнти варіації характеризують ступінь 

однорідності цін на визначені види агропродовольчої продукції в часі, 

тобто ступінь їх стабільності протягом досліджуваного періоду. 

Проведений аналіз показав досить високий рівень нестабільності 
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продовольчих цін ФАО, коефіцієнт варіації індексів яких по всій їх 

сукупності склав 14,0 відсотків. Величина цього коефіцієнта була б значно 

вищою, якби не відносна стабільність у часі цін на м'ясо і м’ясопродукти, 

які займають помітну питому вагу у складі світового агропродовольчого 

ринку. По всіх інших видах продукції коефіцієнт варіації був або дещо 

нижчим або вищим від 20 відсотків. Серед наведених видів товарів 

найменш стабільними в часі протягом 2002-2015 рр. були ціни на молоко та 

молокопродукти. Не набагато нижчим був ступінь варіабельності індексів 

світових цін на цукор. 

Величина коефіцієнта варіації індексів цін на національному продо- 

вольчому ринку була дещо вищою порівняно з цінами ФАО. Якщо по 

більшості видів продукції рослинництва вони не надто відрізнялися між 

собою, то на ринку продукції тваринництва ці відмінності в показниках 

були значно більшими і перевищували 8 відсоткових пунктів. При цьому 

вітчизняний ринок м’яса та м’ясопродуктів відзначався значно вищим 

рівнем нестабільності цін порівняно зі світовими цінами, а ринок молока і 

молочних продуктів, навпаки, – нижчим. 

Ціни реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами 

протягом 2002-2015 рр. коливалися у значно більшій мірі, ніж ціни 

світового ринку ФАО та ціни вітчизняного продовольчого ринку. Лише в 

цінах на цукор ця тенденція була протилежною. А на таких ринках, як 

ринок зернових та зернобобових культур та ринок молока, величина 

коефіцієнта варіації досягла 28 відсотків, що є дуже високим показником 

(відповідно до теорії статистики, статистична сукупність, по якій 

коефіцієнт варіації перевищує 30-33 відсотки вважається неоднорідною). За 

такої ситуації виробникам цих видів продукції украй важко адаптуватися 

до цінових тенденцій, вони змушені звикати до такої ж нестабільності 

отриманих прибутків чи збитків. Позитивним чинником нерідко виступає 

неочікувано високий обсяг отриманих прибутків, як це відбувається в роки 

рекордного зростання цін на певні види продукції сільськогосподарських 

підприємств. 

У процесі кореляційного аналізу рядів індексів продовольчих цін 

ФАО, споживчих цін на вітчизняному продовольчому ринку та цін 

реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами отримують 

дані про ступінь взаємозв’язку між цими рядами. Відповідні величини 

коефіцієнтів кореляції наведено в табл. 2.14. 
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Таблиця 2.14 

Коефіцієнти кореляції між ланцюговими індексами цін ФАО, 

споживчих цін на внутрішньому продовольчому ринку та цін 

реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами 

за 2002-2015 рр.* 

 

 

 
Вид продукції 

 

Індекси цін 

ФАО : індекси 

споживчих цін 

внутрішнього 

продовольчого 

ринку 

Індекси цін 

ФАО : 

індекси цін 

реалізації 

продукції с.- 

г. підприєм- 

ствами 

Індекси 

споживчих цін 

внутрішнього 

продовольчого 

ринку : індекси 

цін реалізації 

продукції с.-г. 
підприємствами 

Агропродовольчі товари 0,843 0,810 0,728 

Хліб і хлібопродукти, 

зернові та зернобобові 

 
0,801 

 
0,468 

 
0,620 

Рослинні олії, олійні 

культури 

 
0,624 

 
0,708 

 
0,275 

Цукор, цукрові буряки 0,497 0,817 0,640 

М'ясо та м’ясопродукти, 

худоба і птиця 

 
0,808 

 
0,790 

 
0,939 

Молоко і молочні 

продукти 

 
0,644 

 
0,894 

 
0,851 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Коефіцієнт кореляції між індексами цін ФАО та індексами споживчих 

цін вітчизняного продовольчого ринку протягом 2002-2015 рр. склав 0,843. 

Коефіцієнт детермінації складав 0,711, тобто зміни в цінах на продовольчі 

товари у нашій країні визначалися їх змінами на світовому ринку на 71,1 

відсотків. Іншими чинниками визначалися лише 28,9 відсотків цих змін. 

Образно кажучи, вітчизняний агропродовольчий ринок є невеликим 

кораблем в океані світового агропродовольчого ринку, і всі цінові вітри та 

бурі переважно й визначають напрям руху цього корабля. Коефіцієнти 

кореляції між іншими двома рядами індексів за абсолютною величиною 

дещо нижчі, але теж високі. Таким чином, ступінь залежності цінової 
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ситуації в АПК країни загалом найтіснішим чином пов’язана з її динамікою 

на світовому агропродовольчому ринку. 

Слід зазначити, що на ринках конкретних видів агропродовольчих 

товарів означений ступінь взаємозалежності протягом 2002-2015 рр. 

суттєво різнився. Зокрема, часова динаміка споживчих цін на світовому й 

національному ринках хліба і хлібопродуктів була тісно пов’язаною 

(коефіцієнт кореляції склав 0,801). Однак ступінь взаємозалежності цінових 

тенденцій на національних ринках хліба і хлібопродуктів та зернових і 

зернобобових культур була значно нижчою (коефіцієнт кореляції складав 

0,620). У ще меншій мірі динаміка цін на зернові й зернобобові на 

національному ринку залежала від динаміки цін на світовому ринку 

(коефіцієнт кореляції складав 0,468, а коефіцієнт детермінації – 0,219). 

Отже, якщо ціни на хліб і хлібопродукти на національному ринку 

визначалися рівнем і динамікою цін на світовому ринку, то їхня динаміка 

всередині продуктових ланцюжків залежала від світових цін значно менше. 

Це означає, що в кінцевому рахунку ціни на зернові та зернобобові, 

реалізовані сільськогосподарськими підприємствами, незрівнянно більше 

залежали від специфіки економічних відносин кожного конкретного року 

всередині країни, ніж від їх динаміки у світовому масштабі. 

Ще строкатішими впродовж 2002-2015 рр. були співвідношення між 

ціновими тенденціями на ринках рослинних олій та олійних культур. 

Коефіцієнт кореляції між індексами цін на рослинні олії на світовому й 

національному ринках складав 0,624. У той же час цей показник в динаміці 

цін на світовому ринку і цін на продукцію сільськогосподарських 

підприємств був значно вищим і складав 0,708. А ступінь взаємозалежності 

між динамікою цін на рослинні олії на внутрішньому ринку та динамікою 

цін на олійні культури в сільськогосподарських підприємствах був 

настільки низьким, що ним можна було б нехтувати. Динаміка 

реалізаційних цін на соняшник, ріпак і сою, вироблені й реалізовані 

сільськогосподарськими підприємствами, визначалися аж ніяк не 

динамікою цін на продукти їх переробки на національному ринку, а 

динамікою цін на світовому ринку. 

Дещо схожа ситуація впродовж досліджуваного періоду 

спостерігалася й на ринках цукру. Динаміка цін на цукрові буряки, 

реалізовані сільськогосподарськими підприємствами країни, упродовж 

2002-2015 рр. демонструвала значно тісніший рівень залежності від 
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світових цін ФАН на цукор, ніж від динаміки цін на цукор на 

внутрішньому ринку. 

Найвищі показники взаємозалежності між ціновими тенденціями на 

світовому й національному ринках спостерігаються на ринках м’яса і 

м’ясопродуктів. На відміну від інших видів продукції, динаміка 

реалізаційних цін на худобу і птицю, реалізовані сільськогосподарськими 

підприємствами, визначається насамперед динамікою цін на м'ясо і 

м’ясопродукти на вітчизняному споживчому ринку, який, у свою чергу, 

демонструє високі показники залежності від динаміки цін на світовому 

ринку. 

Приблизно така ж ситуація щодо цінових співвідношень впродовж 

2002-20015 рр. спостерігалася на ринках молока і молокопродуктів. Однак 

цей національний ринок протягом досліджуваного періоду був значно 

автономнішим у відношенні до світового ринку. 

Статистична обробка даних про динаміку цін на продовольчі товари 

загалом та їх окремі види з використанням дисперсійного та кореляційного 

аналізу дозволяє зробити висновок про те, цінове середовище розвитку 

сільськогосподарських підприємств у більшій мірі визначається ціновими 

тенденціями на світовому ринку, ніж на ринку національному. Така 

ситуація свідчить про слабкість вітчизняного уряду в можливостях 

активізації впливу на цінову ситуацію. Однак це зовсім не значить, що її 

треба зберігати і в майбутньому. Очевидно, що уряд, який дбає про рівень 

доходів вітчизняних товаровиробників у сільськогосподарській сфері, а 

також про рівень життя населення, зобов’язаний впливати на цінові 

тенденції, оскільки це є одним з його основних завдань. 

Слід зазначити, що середні ціни реалізації продукції 

сільськогосподарських підприємств змінюються не лише в часі, але і в 

просторі. Регіональні відмінності в цінах, незважаючи на високий рівень 

компактності території країни, є значними, свідченням чого є дані додатку 

В. Так, середні ціни реалізації пшениці у грудні 2015 р. коливалися від 

2465,7 грн/т в Чернівецькій області до 3592,5 грн/т – у Кіровоградській. 

Меншим масштаб коливань цін був лише по такому виду продукції, як соя. 

А найбільшими були міжрегіональні відмінності в цінах на птицю 

(коефіцієнт варіації склав 27,3 відсотків), а також на ріпак (коефіцієнт 

варіації – 17,1 відсотків). По всіх інших видах продукції цей показник не 

перевищував 6,4-10,8 відсотків. 
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Серед чинників, які призводять до формування регіональних 

відмінностей в цінах реалізації продукції сільськогосподарськими 

підприємствами, слід виділити: 

1. Відмінності у ринковій кон’юнктурі на локальних ринках 

конкретних видів продукції сільського господарства, викликані 

особливостями співвідношення попиту і пропозиції. 

2. Розвиток ринкової інфраструктури в регіоні, яка  визначає 
ступінь включення регіону в міжрегіональні та міждержавні економічні 

зв’язки в АПК. Особливо важливе значення має розвиток транспортної 

інфраструктури. 

3. Регіональні відмінності в формуванні собівартості продукції в 

сільськогосподарських підприємствах, викликані, серед іншого, місцевими 

природно-кліматичними умовами. 

4. Переважаючі розміри сільськогосподарських підприємств у 

регіоні, викликані особливостями розселення сільського населення та 

рівнем його земле забезпечення. 

5. Особливості регіональної структури виробництва в сільсько- 

господарських підприємствах, насамперед галузевої структури. 

 

2.4. Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств у сфері 

матеріально-технічного забезпечення 

 

У процесі адаптації до мінливого соціально-економічного середовища 

сільськогосподарські підприємства змінюють свою економічну поведінку 

не лише у сфері структури виробництва й реалізації продукції сільського 

господарства, але й у сфері матеріально-технічного забезпечення. 

Раціоналізація економічної поведінки тут зводиться до пошуку 

оптимальних варіантів придбання матеріально-технічних засобів і послуг. 

Прийняті управлінські рішення в цій сфері мають визначальне значення  

для формування рівня собівартості продукції , а в кінцевому рахунку – 

величини отриманого прибутку. 

За розрахунками П.Т.Саблука та М.М.Могилової, «у 2011 р. питома 

вага основних засобів (за середньорічною проіндексованою вартістю) і 

довгострокові біологічні активи (за справедливою вартістю) у структурі 

аграрного капіталу сільськогосподарських підприємств складала 28,32 

відсотків, а питома вага оборотних засобів (за поточною вартістю) – 20,93 
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відсотків (262, с.5). Загальна вартість цих двох складових складала 

приблизно таку ж частку, як і вартість іншої частини аграрного капіталу – 

вартості сільськогосподарських угідь за нормативною грошовою оцінкою. 

Це означає, що придбані в поточному році та в минулому матеріально- 

технічні засоби наполовину визначають і рівень собівартості одиниці 

виробленої сільськогосподарської продукції. 

Державним статистичним спостереженням за формою 50-сг «Основні 

економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» 

передбачений збір інформації про купівлю матеріально-технічних ресурсів 

для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами. 

Інформацію, відповідно до програми статистичного спостереження, 

подають ті сільськогосподарські підприємства країни, які мають понад 200 

га сільськогосподарських угідь, або понад 50 голів худоби, або понад 500 

голів птиці, або чистий дохід від реалізації сільськогосподарської продукції 

та надання послуг у сільському господарстві складає понад 150 тис. грн., 

або кількість працівників у сільському господарстві складає понад 20 осіб. 

Менші за розмірами підприємства такої звітності не подають. 

Слід зазначити, що сформована таким чином вибіркова сукупність 

сільськогосподарських підприємств забезпечує адекватне відображення 

розвитку генеральної сукупності. Однак програма статистичного 

спостереження, яка передбачає збір інформації про обсяги купівлі 

сільськогосподарськими підприємствами матеріально-технічних засобів, 

діє лише з 2011 р. Тому період аналізу змін у цій сфері не може бути таким 

довготривалим, як у процесі аналізу цінового середовища розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

Кернасюк Ю.В. наводить дані про те, що сукупний обсяг придбаних 

товарів, а також робіт і послуг з ремонту сільськогосподарської техніки, 

зоотехнічного та ветеринарного обслуговування на ринку матеріально- 

технічних ресурсів для АПК становить близько 88,3 млрд. грн. За 

середньозваженим річним курсом НБУ у 2015 р. ця сума становила майже 

4,0 млрд. доларів США [109, с.6]. Як для вітчизняного АПК, це – значна 

сума грошей, раціоналізація витрат яких є одним з чинників підвищення 

економічної ефективності виробництва. Основну питому вагу у структурі 

придбаних сільськогосподарськими підприємствами матеріально-технічних 

ресурсів займали товари виробничого призначення – 87,2 відсотків. Питома 
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вага куплених у 2015 р. технічних засобів складала 10,1 відсотків, а інших 

товарів, робіт і послуг – 2,7 відсотків. 

Найбільшу питому вагу в сукупній вартості придбаних сільсько- 

господарськими підприємствами матеріально-технічних ресурсів займають 

мінеральні добрива. У 2015 р. вони витратили на їх придбання 27,5 млрд. 

грн., а в натуральному вигляді – 3,9 млн. т. Частка азотних добрив у 

структурі придбаних добрив складала 69,2 відсотків (2702,9 тис. т), а їхня 

вартість склала 16,7 млрд. грн. Таким чином, майже кожна третя гривня, 

витрачена сільськогосподарськими підприємствами на придбання 

матеріально-технічних ресурсів, була потрачена на купівлю мінеральних 

добрив, а кожна п’ята – азотних добрив. 

На другому місці за обсягом і вартістю придбаних 

сільськогосподарськими підприємствами добрив у 2015 р. перебували 

комплексні добрива – відповідно 1,1 млн т і 9,8 млрд грн. Питома вага 

калійних (88,8 тис. т і 667,1 млн грн) і фосфатних добрив (81,7 тис. т і 266,6 

млн грн) була незрівнянно нижчою. 

Надзвичайно висока питома вага мінеральних добрив у структурі 

придбання сільськогосподарськими підприємствами матеріально-технічних 

ресурсів є відображенням викривленої галузевої структури, надто низьким 

рівнем розвитку тваринництва, і є результатом їх економічної поведінки в 

цій сфері. За інших економічних умов ця частка була б значно меншою. 

Протягом 2011-2015 рр. обсяги купівлі сільськогосподарськими під- 

приємствами мінеральних добрив змінювалися незначно. Зокрема, обсяги 

придбання азотних добрив зросли з 2,4 до 2,7 млн. т, комплексних добрив – 

з 1019 до 1081 тис. т, фосфатних добрив – з 29,4 до 31,7 тис. т, калійних – з 

74,9 до 88,8 тис. т (табл. 2.13). Зважаючи на те, що посівні площі 

сільськогосподарських культур за досліджуваний період скоротилися з 19,5 

до 18,7 млн. га, а вартість валової продукції рослинництва в 

сільськогосподарських підприємствах країни зросла з 89,6 до 99,6 млрд.  

грн (у постійних цінах 2010 р.). 

Це означає, що для досягнення кращого результату ними було 

витрачено менше мінеральних добрив з розрахунку на одиницю продукції. 

У 2015 р. з розрахунку на 1 га посівної площі було придбано 208 кг 

мінеральних добрив, вартість яких склала 4709 грн. 

 

 

127 



Аналіз змін у зовнішньому середовищі та в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств 
 

 

Таблиця 2.13 

Обсяги купівлі сільськогосподарськими підприємствами окремих видів матеріальних засобів, 

робіт і послуг, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю* 

Вид 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Бензин, тис. т 206,3 196,5 175,4 149,3 132,8 

Дизпаливо, тис. т 1255,6 1320,1 1314,2 1412,6 1255,6 

Оливи мастильні, тис. т 257,4 232,5 227,1 212,8 221,7 

Природний газ, млн. м3 433,4 407,9 473,4 397,4 285,0 

Добрива, тис. т: 

Азотні 

2444,6 2474,2 2676,0 2640,9 2702,9 

Фосфатні 29,4 34,4 24,3 27,8 31,7 

Калійні 74,9 92,6 102,9 85,0 88,8 

Комплексні 1018,8 986,8 1094,6 952,1 1081,3 

Гербіциди 3752,7 3895,5 3522,1 2913,4 3164,2 

Трактори всіх видів 2983 3010 2788 1822 2095 

Комбайни 

зернозбиральні 

804 541 524 336 479 

Автомобілі вантажні: 

Дизельні 

610 463 390 288 359 

Бензинові 79 54 40 17 32 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Таблиця 2.14 

Середні ціни купівлі сільськогосподарськими підприємствами окремих видів матеріальних 

засобів, робіт і послуг, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю* 

Вид 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Бензин, грн/т 6658,5 9202,1 9882,0 9932,7 14346,5 17575,5 

Дизпаливо, грн/т 5736,0 8242,6 8686,0 8539,3 12895,0 14970,3 

Оливи мастильні, грн/т 984,9 1361,2 1592,0 1707,8 2333,6 3468,2 

Природний газ, грн/тис. м3 2352,3 3130,9 3818,5 3782,6 4684,1 6764,7 

Добрива, грн/ц: 

азотні 
 

190,4 
 

262,0 
 

274,9 
 

274,4 
 

319,1 
 

618,6 

Фосфатні 255,2 381,0 388,0 375,2 463,4 840,5 

Калійні 292,5 421,8 406,5 363,5 445,9 751,2 

Комплексні 306,5 417,5 426,7 404,7 478,4 908,5 

Гербіциди, грн/кг 190,5 211,8 202,4 216,6 323,1 408,3 

Трактори всіх видів, грн/шт 325875 453374 488997 542566 716533 1254125 

Комбайни зернозбиральні, грн/шт 1096863 1418244 1482984 1538600 2004757 3285475 

Автомобілі вантажні, грн/шт: 

Дизельні 
 

242904 
 

292213 
302471 337592 429063 810124 

Бензинові 84707 97752 136795 145258 151853 253946 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Упродовж 2010-2015 рр. відбулися значні зміни в цінах на придбані 

сільськогосподарськими підприємствами мінеральні добрива. Якщо на 

початок періоду середня ціна азотних добрив складала 190,4 грн/ц, то на 

його кінець – 618,6 грн/ц, тобто зросла в 3,2 разів (табл. 2.14). За цей час 

середня ціна фосфатних добрив зросла з 255,2 до 840,5 грн/ц (у 3,3 разів), 

калійних – з 292,5 

до 751,2 грн/ц (у 2,6 разів), комплексних добрив – з 306,5 до 908,5 

грн/ц (у 3,0 раза). Слід зазначити, що ціни на всі види мінеральних добрив, 

куплених сільськогосподарськими підприємствами, зростали не лише у 

гривневому, але й доларовому еквіваленті. Особливо високими протягом 

2010-2015 рр. були темпи зростання доларових цін на найбільш необхідний 

для сільськогосподарських підприємств вид – азотних. Вони зросли з 23,98 

до 28,32 дол./ц, тобто на 18,1 відсотків (див.табл. 2.14). Разом з тим, 

доларові ціни на калійні добрива впродовж досліджуваного періоду 

знижувалися. 

Однією з відмітних рис динаміки доларових цін на азотні та інші види 

мінеральних добрив стало їх прискорене зростання в 2011 р., і певною 

мірою у 2012 р. Очевидно, що в тих політичних умовах, які складалися в 

нашій країні в той час, робилося все для збагачення групи власників 

вітчизняних підприємств з виробництва мінеральних добрив, а також їх 

імпортерів. Однак якщо в 2012 р. темпи зростання цін на добрива 

приблизно співпадали з темпами зростання середніх доларових цін 

реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами, то в 2011 р. 

вони від них відрізнялися кардинально. Це наочно видно з даних рис. 2.13. 

Постачальники мінеральних добрив у своїй ціновій політиці певною мірою 

орієнтуються на прогнозні фінансові результати діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Так, у відповідь на зниження цін 

реалізації продукції вони знизили й ціни на основні види мінеральних 

добрив. Однак у 2015 р. при погіршенні цінових умов реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами вони підвищили ціни на 

мінеральні добрива. 

Ланцюгові індекси не дають чіткої відповіді на запитання про темпи 

зростання цін загалом за досліджуваний період. Тому проведено 

розрахунок базисних індексів цін за 2011-2015 рр. (2010 р.=100%). 

Виявилося, що величина базисного індексу цін купівлі 

сільськогосподарськими підприємствами азотних добрив склала 118,0 
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відсотків, а індексу цін реалізації сільськогосподарської продукції 

сільськогосподарськими підприємствами – 82,1 відсотків. Таким чином, 

упродовж 2011-2015 рр. ціни на добрива зросли на 18,0 відсотків при 

аналогічних темпах зниження реалізаційних цін на сільськогосподарську 

продукцію. Це значно погіршує економічне середовище розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

 
Рис. 2.13. Індекси цін на азотні добрива та середніх цін реалізації 

продукції сільськогосподарськими підприємствами 

у доларах США, %* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

На другому місці за вартістю придбаних видів матеріально-технічних 

ресурсів у сільськогосподарських підприємствах країни перебувають 

паливно-енергетичні ресурси. У 2015 р. вони витрати на їх купівлю 23,9 

млрд. грн, з них18,8 млрд. грн на дизельне пальне, 2,3 млрд. грн –  на 

бензин і 1,9 млрд. грн – на природний газ. Отже, загальні витрати 

сільськогосподарських підприємств на купівлю мінеральних добрив і 

дизельного пального складають більше половини усіх їхніх витрат на 

купівлю матеріально-технічних ресурсів. Тому ціни на них мають значний 

вплив на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств та на 

результати їх фінансово-господарської діяльності. 

Протягом 2011-2015 рр. сільськогосподарські підприємства країни 

скоротили обсяги купівлі на ринку бензину (з 206,3 до 132,8 тис. т), 
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мастильних олив (з 257,4 до 221,7 тис. т), природного газу (з 433,4 до 285,0 

тис. т) (див.табл. 2.13). Обсяги придбання дизельного пального, незначно 

коливаючись упродовж досліджуваного періоду, в 2015 р. залишалася на 

такому ж рівні, як і в 2011 р. – 1255,6 тис. т. 

Зважаючи на те, що вартість продукції сільського господарства у 

постійних цінах 2010 р. за цей час зросла, можна відмітити скорочення 

витрат дизельного пального з розрахунку на одиницю виробленої 

продукції. Як у витратах мінеральних добрив, так і у витратах дизельного 

пального сільськогосподарські підприємства чітко дотримуються режиму 

економії. Цьому сприяє процес удосконалення технологій виробництва 

продукції рослинництва і тваринництва, зокрема впровадження 

ресурсоощадних технологій, а також удосконалення системи контролю за 

витратами. 

Ціни на паливно-енергетичні ресурси, придбані 

сільськогосподарськими підприємствами, протягом 2010-2015 рр. зростали 

темпами, дещо вищими від темпів зростання цін на мінеральні добрива. 

Так, на бензин вони зросли з 6658,5 до 17575,5 грн/т (у 2,6 разів), на 

дизпаливо – з 5736,0 до 17575,5 грн/т (у 2,6 разів), на мастильні оливи – з 

984,9 до 3468,2 грн/т (у 3,6 разів) (див.табл. 2.14). Ціна на природний газ 

зросла з 2352,3 до 6764,7 грн/м. куб.(у 2,9 разів). У доларовому еквіваленті 

ціни на бензин та дизельне пальне знизилися відповідно на 4,0 і 5,0 

відсотків. Ціни ж на мастильні оливи та на природний газ  зросли 

відповідно на 28,0 і на 4,6 відсотків. 

Порівняння динаміки індексів цін на дизельне пальне та середніх цін 

реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами у доларах США протягом 2011-2015 рр. показало значне 

погіршення цінового середовища розвитку в 2011 р. та в 2014 р. Однак у 

2015 р. воно значно покращилося (рис. 2.14). На кожній тонні дизпалива 

сільськогосподарські підприємства у 2015 р. економили 400 дол. США 

порівняно з ціною в попередньому році. У перерахунку на весь обсяг 

придбаного дизпалива економія склала 753,4 млн. доларів. 

У 2015 р. сільськогосподарські підприємства країни витратили 16,6 

млрд. грн на придбання засобів захисту рослин. Найбільшу питому вагу у 

структурі цієї статті грошових витрат займали гербіциди – 53,6 відсотків 

(8,9 млрд. грн), фунгіциди – 24,6 відсотків (4,1 млрд. грн) та інсектициди – 

10,6 відсотків (1,8 млрд. грн). 
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Рис. 2.14. Індекси цін на дизельне пальне та середніх цін реалізації 

продукції сільськогосподарськими підприємствами у доларах США, 

%.* 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Протягом 2011-2015 рр. загальний обсяг придбаних сільськогос- 

подарськими підприємствами країни гербіцидів скоротився з 3752,7 до 

1081,3 тис. т (табл. 2.13). Середня ціна придбаних гербіцидів зросла з 190,5 

до 408,3 грн/т (в 2,1 разів). У доларовому еквіваленті ціна знизилася з 23,99 

до 18,70 доларів, тобто на 22,1 відсотків. Змушені 

економити,сільськогосподарські підприємства віддають перевагу 

дешевшим видам гербіцидів. 

Важливою складовою матеріально-технічного забезпечення 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах є купівля 

сільськогосподарської техніки. У 2015 р. загальна сума витрачених коштів 

за цією статтею в сільськогосподарських підприємствах країни складала 8,9 

млрд. грн. Із цієї суми 2,6 млрд. грн було витрачено на придбання тракторів 

усіх видів (29,4 відсотків), 1,2 млрд. грн (13,7 відсотків) – на сівалки, 1,1 

млрд. грн (12,7 відсотків) – на різні види ґрунтообробної техніки, 0,9 млрд. 

грн (10,8 відсотків) – на запасні частини, 0,8 млрд. грн (8,8 відсотків) – на 

інші технічні засоби для рослинництва тощо. 

 

133 



Аналіз змін у зовнішньому середовищі та в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств 
 

Протягом 2011-2015 рр. сільськогосподарські підприємства країни 

поступово скорочували кількість придбаних тракторів усіх видів – з 2983 

до 2095 одиниць. Основним видом куплених тракторів (900 одиниць) були 

трактори потужністю понад 10 кВт. На їх придбання витрачено 2,0 млрд. 

грн, з них 634,3 млрд. грн на трактори марки JohnDeere (185 одиниць). 

Дещо менше у 2015 р. було придбано тракторів марок «ХТЗ», «Case» та 

«Белорус» і «NewHolland». 

Тракторів потужністю від 60 до 100 кВт у 2015 р. було придбано 884 

одиниці,  з  яких  517  одиниць  (58,5  відсотків)  складали  трактори  марки 

«Белорус». На другому місці за обсягами купівлі були трактори марки МТЗ 
– 138 одиниць (15,6 відсотків). 

Трактори «Белорус» переважали і в сегментах менш потужних їх 

видів. Загалом у 2015 р. сільськогосподарські підприємства нашої країни 

придбали тракторів цієї марки 746 одиниць (35,6 відсотків від загальної 

кількості). Якщо до цієї величини додати 190 придбаних тракторів марки 

МТЗ, то загальна кількість придбаних білоруських тракторів склала 936 

одиниць (44,7 відсотків). Враховуючи те, що у світі кожний  десятий 

трактор є білоруським, така економічна поведінка сільськогосподарських 

підприємств нашої країни є не випадковою. Співвідношення ціна/якість у 

тракторів з Білорусії є досить привабливим. 

У 2015 р. сільськогосподарські підприємства країни придбали 479 

зернозбиральних комбайнів, 9 – кукурудзозбиральних, 30 – 

картоплезбиральних, 3 – бурякозбиральні. Основними марками придбаних 

зернозбиральних комбайнів були John Deere (77 одиниць), Claas (40 

одиниць). Якщо відстежити динаміку кількості куплених зернозбиральних 

комбайнів у 2011-2015 рр., то вона скоротилася з 804 до 479 одиниць, тобто 

на 40,6 відсотків. 

Так само скорочувалися обсяги придбання сільськогосподарськими 

підприємствами країни вантажних автомобілів – з 689 одиниць у 2011 р. до 

391 одиниці у 2015 р. (на 43,3 відсотків). При цьому обсяг купівлі 

вантажних автомобілів з дизельним двигуном скоротився з 610 до 359 

одиниць (на 41,1 відсотків), а з бензиновими двигунами – з 79 до 32 

одиниць (у 2,5 раза). 

Суттєво змінилися протягом 2011-2015 рр. ціни придбання 

підприємствами сільськогосподарської техніки. Так, середня ціна трактора 

зросла з 325,9 до 1254,1 тис. грн (у 3,8 разів), зернозбирального комбайна – 
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з 1096,9 до 3285,5 тис. грн (у 3,0 разів), вантажного автомобіля з дизельним 

двигуном – з 242,9 до 810,1 тис. грн (у 3,3 разів), з бензиновим двигуном – з 

84,7 до 253,9 тис. грн (у 3,0 разів). 

Оскільки основна частина сільськогосподарської техніки, придбаної 

сільськогосподарськими підприємствами, іноземного виробництва, то 

основним чинником зростання цін на неї стала девальвація національної 

грошової одиниці по відношенню до долара США та інших світових валют. 

Однак аналіз динаміки цін у доларовому еквіваленті також показав їх 

зростання протягом 2011-2015 рр. (табл. 2.15). 

Середня ціна трактора за цей час зросла з 41,0 до 57,4 тис. доларів (на 

40,0 відсотків), зернозбирального комбайна – з 138,1 до 150,4 тис. доларів 

(на 8,9 відсотків), вантажного автомобіля з дизельним двигуном – з 30,6 до 

37,1 тис. доларів (на 21,2 відсотків), з бензиновим двигуном – з 10,7 до 11,6 

тис. доларів (на 8,4 відсотків). 

Певною мірою значне зростання цін на основні види 

сільськогосподарської техніки можна пояснити намаганням дилерів 

встановити ціни «з запасом», тобто з урахуванням ймовірного подальшого 

зниження курсу національної грошової одиниці. Це убезпечує їх від 

отримання непередбачуваних збитків. 

Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств на ринку 

сільськогосподарської техніки протягом досліджуваного періоду теж 

змінювалася. По-перше, вони скоротили обсяги закупок і відклали їх до 

кращих часів, коли з’являться ознаки стабільності національної грошової 

одиниці. Такі рішення приймалися непросто, зважаючи на нарощування 

обсягів виробництва продукції сільського господарства. По-друге, аналіз 

динаміки структури придбаної сільськогосподарської техніки дозволяє 

зробити висновок про те, що сільськогосподарські підприємства все більше 

купують нехай дорожчі, але значно потужніші і відповідно продуктивніші 

їх види. Це дозволяє знизити питомі витрати з розрахунку на одиницю 

виробленої продукції. 

Крім купівлі матеріально-технічних ресурсів, сільськогосподарські 

підприємства формують потужний попит на різноманітні роботи і послуги. 

Хоча обсяг витрачених на це коштів на порядок менший, ціни на  них 

мають важливе значення в формуванні показників ефективності сільського 
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Таблиця 2.15 

Середні ціни купівлі сільськогосподарськими підприємствами окремих видів матеріальних 

засобів, робіт і послуг, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю у доларах США* 

Вид 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Бензин, дол/т 838,60 1154,59 1236,80 1243,14 1206,60 804,74 

Дизпаливо, дол/т 722,42 1034,20 1087,11 1068,75 1084,52 685,45 

Оливи мастильні, дол/т 124,04 170,79 199,25 213,74 196,27 158,80 

Природний газ, дол/тис. м3 296,26 392,84 477,91 473,42 393,95 309,74 

Добрива, дол/ц: 

азотні 

23,98 32,87 34,41 34,34 26,84 28,32 

Фосфатні 32,14 47,80 48,56 46,96 38,97 38,48 

Калійні 36,84 52,92 50,88 45,49 37,50 34,40 

Комплексні 38,60 52,38 53,40 50,65 40,24 41,60 

Гербіциди, дол/кг 23,99 26,57 25,33 27,11 27,17 18,70 

Трактори всіх видів, дол/шт 41042,19 56885,07 61,201,13 67905,63 60263,50 57423,31 

Комбайни зернозбиральні, дол/шт 138143,95 177947,80 185605,01 192565,71 168608,66 150433,84 

Автомобілі вантажні, дол/шт: 

Дизельні 

30592,44 36664,12 37856,20 42251,81 36086,04 37093,59 

Бензинові 10668,39 12264,99 17120,78 18179,97 12771,49 11627,56 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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господарства. Аналіз відповідних цін, проведений в табл. 2.16, показав 

дещо нижчі темпи їх зростання порівняно з темпами зростання цін на 

мінеральні добрива, паливно-енергетичні ресурси та сільськогосподарську 

техніку. Так, середня ціна робіт із захисту сільськогосподарських культур 

протягом 2011-2015 рр. зросла з 86,7 до 162,3 грн/га (на 87,2 відсотків), з 

оранки – з 138,6 до 423,3 грн/га (у 3,1 разів). 

При цьому ціни на послуги з культивації зросли з 94,2 до 251,4 грн/га 

(у 2,7 разів), зі збору врожаю сільськогосподарських культур – з 285,0 до 

674,8 грн/га (у 2,4 разів), зі внесення добрив – з 123,2 до 276,4 грн/га (у 2,2 

разів), з перевезення вантажів – з 1,0 до 1,6 грн/т.км (на 60,0 відсотків). Цей 

ринок можна вважати більш еластичним від доходів сільськогосподарських 

підприємств. Тому ціна на ньому формується не тільки через собівартість 

виконаних робіт і послуг, але й через співвідношення попиту й пропозиції 

на їх виконання. 

Сільськогосподарські підприємства купують і інші види матеріально- 

технічних ресурсів та робіт і послуг, крім тих, аналіз яких проведено вище. 

Ціни на них, а також зміни в економічній поведінці сільськогосподарських 

підприємств аналогічні тим процесам, які відбуваються в основній сфері їх 

матеріально-технічного забезпечення. 

На основі аналізу цінових тенденцій на ринках матеріально-технічних 

ресурсів для сільськогосподарських підприємств можна зробити висновок 

про величезний обсяг потенційного попиту на продукцію вітчизняного 

сільськогосподарського машинобудування. За умови його розвитку сільські 

товаровиробники були б значно менш залежними від динаміки 

макроекономічних показників, зокрема валютного курсу гривні. У 2014- 

2015 рр. у цій сфері вони опинилися у значно гіршому економічному 

середовищі порівняно з попередніми періодами. Налагодження власного 

сільськогосподарського машинобудування значно примножило б загальний 

економічний потенціал нашої країни. 

Середні ціни на матеріально-технічні ресурси для 

сільськогосподарських підприємств суттєво різняться в розрізі 

адміністративних регіонів країни. Так, у 2015 р. при середній ціні 1 т 

бензину 17,6 тис. грн по країні вона коливалася від 16,7 тис. грн у 

Черкаській області до 19,9 тис. грн у Львівській (додаток Є). Ціна на 

дизельне пальне виявилася найнижчою в Закарпатській області – 
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Таблиця 2.16 

Середні ціни на роботи і послуги для сільськогосподарських підприємств* 

Вид 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Захист сільськогосподарських 

культур, грн/га 
86,7 92,2 96,3 86,2 115,3 162,3 

Оранка, грн/га 138,6 181,4 218,3 222,4 298,4 423,3 

Культивація, грн/га 94,2 106,0 129,7 133,1 167,1 251,4 

Збір урожаю 
сільськогосподарських культур, 
грн/га 

 

285,0 
 

321,2 
 

305,0 
 

312,4 
 

412,4 
 

674,8 

Внесення добрив, грн/га 123,2 145,8 151,9 145,6 186,5 276,4 

Перевезення вантажів, грн/т.км 1,0 1,0 0,9 1,0 1,3 1,6 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Таблиця 2.16 

Середні ціни на роботи і послуги для сільськогосподарських підприємств* 

Вид 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Захист сільськогосподарських 

культур, грн/га 
 

86,7 
 

92,2 
 

96,3 
 

86,2 
 

115,3 
 

162,3 

Оранка, грн/га 138,6 181,4 218,3 222,4 298,4 423,3 

Культивація, грн/га 94,2 106,0 129,7 133,1 167,1 251,4 

Збір урожаю сільськогосподарських 

культур, грн/га 
 

285,0 
 

321,2 
 

305,0 
 

312,4 
 

412,4 
 

674,8 

Внесення добрив, грн/га 123,2 145,8 151,9 145,6 186,5 276,4 

Перевезення вантажів, грн/т.км 1,0 1,0 0,9 1,0 1,3 1,6 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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13,4 тис. грн/т. Як не дивно, але найвищою вона склалася в сусідній Івано- 

Франківській області і становила 15,9 тис. грн/т. 

Ще більші регіональні відмінності спостерігаються в цінах на аміачну 

селітру. Вони в 2015 р. коливалися від 233,4 грн/ц у київській області до 

706,0 грн/ц – у Луганській. Однак диференціація цін на виконані роботи і 

послуги в розрізі адміністративних регіонів країни виявилася ще більшою. 

Зокрема, ціна на оранку, яка в 2015 р. була найвищою в Закарпатській 

області (900, грн/га), була у 3,2 разів вищою, ніж в Херсонській області, в 

якій вона була найнижчою (275,3 грн/га). Такі відмінності у вартості  

оранки закономірні – Закарпатська область належить до найменш 

землезабезпечених регіонів країни, а Херсонська – до найбільш 

землезабезпечених. Невеликі розміри локальних земельних ділянок в 

Закарпатській області призводить до значного подорожчання надання 

послуг з оранки. 

Найменш диференційованими в розрізі адміністративних регіонів 

країни у 2015 р. були ціни на такий вид послуг для сільськогосподарських 

підприємств, як перевезення вантажів. Найнижчим був тариф у 

Кіровоградській області і складав 1,0 грн/т. км, при середньому показнику 

по країні 1,6 грн/т.км. Найвищим цей показник у 2015 р. був у 

сільськогосподарських підприємствах Донецької області (4,4 грн/ т. км), що 

не виглядає дивним в умовах проведення АТО, за яких ризики у процесі 

надання послуги є незрівнянно вищими порівняно з іншими регіонами 

країни. 

Проведений аналіз свідчить про те, що сільськогосподарським 

підприємствам країни у своїй економічній поведінці слід адаптовуватися не 

тільки до змін у складі й цінах на матеріально-технічні ресурси, що 

пропонуються на відповідних ринках, але й до міжрегіональних 

відмінностей у цій сфері. Тому тільки ті підприємства, які в таких умовах 

приймають оптимальні управлінські рішення, здатні вистояти в 

конкурентному середовищі і досягти в ньому успіху. 

Однією з важливих проблем сільськогосподарського виробництва в 

нашій країні, яка постійно дискутується на сторінках найавторитетніших 

вітчизняних економічних видань, і яка має безпосередній вплив на 

формування економічної поведінки сільськогосподарських підприємств у 

умовах мінливого соціально-економічного середовища ринкової економіки, 

є проблема цінового паритету. Її активно досліджують упродовж багатьох 
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років вітчизняні науковці, насамперед науковці ННЦ ІАЕ НААНУ. Так, 

Саблук П.Т. та Могилова М.М. зробили висновок «про чітко виражений 

вплив міжгалузевих цінових відносин на технічний стан сільського 

господарства. Саме еквівалентність цін, на їхню думку, в 

агропромисловому комплексі є економічним підґрунтям техніко- 

технологічного переоснащення аграрного виробництва. З огляду на це, 

державна аграрна політика щодо техніко-технологічного переоснащення 

сільського господарства має спрямовуватися на створення 

інституціональних умов для забезпечення паритетності цін у сфері АПК та 

формування платоспроможного попиту сільськогосподарських виробників. 

Необхідний комплексний підхід до врегулювання міжгалузевих цінових 

відносин в АПК, який би враховував економічні інтереси всіх суб’єктів 

господарювання і сприяв справедливому обміну результатами їхньої 

діяльності. Досягти паритетності цін на сільськогосподарську продукцію та 

технічні засоби можливо шляхом державного регулювання процесів 

відтворення через дотування і субсидування аграріїв, пільгове 

кредитування та пряме бюджетне фінансування придбання 

сільськогосподарської техніки» [262, с.9]. 

Означена проблема має надзвичайно важливе значення для 

сільськогосподарських підприємств, як і для підприємств інших галузей 

АПК. На нашу думку, саме значне порушення цінових пропорцій на 

продукцію сільськогосподарських підприємств та споживані ними 

матеріально-технічні ресурси на початку 90-х років минулого століття 

стало чи не головною причиною реального банкрутства більшості 

колективних сільськогосподарських підприємств. Однак динаміка цінових 

співвідношень на вітчизняному ринку в поточному столітті має принципові 

відмінності порівняно з тим періодом, коли ринок проходив процес 

становлення. Економічна поведінка окремих суб’єктів ринку в сучасних 

умовах виявляється у значно більшій мірі взаємопов’язаною і 

взаємоузгодженою, ніж на стадії формування ринкових відносин. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що різноманітні 

суб’єкти ринку, насамперед ті, які зацікавлені в продукції 

сільськогосподарських підприємств та в постачанні їм матеріально- 

технічних ресурсів, в не меншій мірі зацікавлені в успішності їхньої 

діяльності, ніж самі сільськогосподарські підприємства в їхній. Такий 
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симбіоз інтересів створює ситуацію економічного партнерства суб’єктів 

ринку, які взаємопов’язані між собою. 

Упродовж досліджуваного періоду ціновий паритет в сільському 

господарстві то був сприятливим для сільськогосподарських підприємств, 

то, навпаки, мав несприятливий характер. Але загалом слід відзначити 

високий рівень взаємної узгодженості економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств та постачальників матеріально- 

технічних ресурсів для забезпечення їхньої діяльності. У зв’язку з цим на 

даному етапі вважаємо процес втручання держави в економічні відносини 

сільськогосподарських підприємств з іншими економічними суб’єктами не 

доцільним. Відповідно до цього висновку, недостатньо обґрунтованою була 

б політика держави щодо компенсації сільським товаровиробникам 

зростаючої вартості матеріально-технічних ресурсів. 

 

2.5. Галузева структура виробництва в сільськогосподарських 

 

На основі аналізу, проведеного в попередніх  підрозділах 

дисертаційної роботи можна зробити висновок про надзвичайно високий 

рівень важливості тих тенденцій, які відбуваються на світовому 

продовольчому ринку, для вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств. Особливе значення має цінове середовище, але не менш 

важлива роль різноманітних бар’єрів на шляху товаропросування товарів  

на міждержавному рівні. 

Загалом у світі каналами міждержавної торгівлі перерозподіляється 

приблизно 25 відсотків виробленої у світі продукції АПК. Левову частку в 

цій торгівлі займають розвинуті країни світу як основні імпортери та 

експортери продовольства. Саме ці країни й виступають своєрідними 

диригентами світового продовольчого ринку, реалізуючи через нього свої 

власні економічні інтереси. Доля країн, що розвиваються, до яких належить 

і Україна, полягає в адаптації до правил торгівлі, вироблених розвинутими 

країнами. Одним з інструментів їх реалізації є Світова організація торгівлі. 

Слід зазначити, що за останні чотири десятиліття питома вага 

продукції сільського господарства у структурі обсягу міжнародної торгівлі 

знизилася з 16,6 до 7,5 відсотків, а продовольчих товарів – з 13,1 до 5,1 

відсотків. Але цей світовий ринок характеризується величезним обсягом. 

Якщо зважити на те, що наша країна у 2015 р. на цьому ринку продала в 4,2 
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разів більше агропродовольчих товарів, ніж купила, то для вітчизняних 

підприємств цей ринок є насамперед місцем зосередження величезного за 

обсягом попиту на продовольство. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних економістів вважають,що 

основною сферою національної економіки, яка потенційно може 

забезпечити прорив нашої країни до числа розвинути країн світу, є АПК, 

який повинен нарощувати свої експортні можливості. Основними 

порівняльними перевагами національного АПК перед іншими країнами є 

сприятливі для розвитку сільського господарства природно-кліматичні 

умови, насамперед грунти високої родючості, а також дешева робоча сила. 

Важливість експортного напряму діяльності сільськогосподарських 

підприємств підтверджується даними статистики. Так, у 2015 р. продукції 

АПК було експортовано на суму в 14563 млн. доларів США, що складало 

38,2 відсотків від загального експорту товарів і послуг з країни (38,1 млрд. 

доларів). Натомість вартість імпортованої продукції АПК складала 3484 

млрд. доларів, тобто 9,3 відсотків від загального обсягу імпорту (37,5 млрд. 

доларів). 

У тому ж 2015 р. обсяг роздрібного товарообороту продовольчих 

товарів у торговій мережі складала 200,2 млрд. грн, що за середньорічним 

курсом гривні складало 9,2 млрд. доларів США. Отже, можна відзначити як 

факт те, що вітчизняний АПК у 2015р. на зовнішніх ринках реалізував 

продукції в 1,6 разів більше, ніж на внутрішньому ринку. У зв’язку з цим 

логічним є висновок, що для вітчизняного АПК, зокрема 

сільськогосподарських підприємств, тенденції на світовому ринку 

важливіші від тенденцій на внутрішньому ринку, хоча вони тісно між 

собою переплетені. 

Як відомо, значна частина сільськогосподарської продукції (а по 

деяких позиціях й основна) споживається, оминаючи ринок. Це більша 

частина продукції господарств населення, яка в них і виробляється, і 

споживається. Визначити вартість всієї виробленої продукції сільського 

господарства у господарствах населення і сільськогосподарських 

підприємствах загалом можна на основі статистики домогосподарств, яких 

у країні у 2014 р. налічувалося 16,6 млн. Оскільки на час виконання даного 

підрозділу дисертаційної роботи дані за 2015 р. ще не є доступними,то 

скористаємося даними статистики домогосподарств за 2014 р. Сукупні 

витрати одного домогосподарства на той час складали 4048,9 грн у місяць, 
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з них на продукти харчування 51,9 відсотків, тобто 2101 грн. Зазначимо, що 

сукупні витрати домогосподарства на продукти харчування включають в 

себе грошові витрати на їх придбання на ринку та вартість вироблених і 

спожитих всередині господарств продуктів за ринковими поточними 

цінами. 

Розрахунки показали, що сукупна вартість куплених і вироблених 

всередині домогосподарств продуктів харчування в 2014 р. складала 418 

млрд. грн. За тодішнім середньорічним курсом це складало 418:21,84=19,1 

млрд. доларів США. Підсумовування вартості спожитої всередині країни 

продукції АПК та реалізованої за її межі показує, що сукупна вартість 

складає приблизно 33,7 млрд. доларів США, з яких приблизно 43 відсотки 

експортується. Країн з таким високим рівнем експортоорієнтованості АПК, 

крім України, у світі практично немає. Тому якщо пов’язувати перспективи 

розвитку країни з перспективами розвитку АПК, це означає перспективу 

зростання рівня її експортоорієнтованості та нарощування рівня залежності 

від тенденцій на світовому агропродовольчому ринку. 

Протягом попереднього десятиліття в середовищі здійснення 

сільськогосподарськими підприємствами (прямо чи опосередковано) 

зовнішньоекономічної діяльності відбулися значні зміни. Знаковою подією 

став вступ країни до Світової організації торгівлі в 2008 р. кілька років 

перед тим в політичних та наукових колах країни точилися дискусії щодо 

потенційних вигод і втрат країни після її вступу до цієї організації. 

Прихильники вступу до неї наводили масу аргументів, які свідчили про 

великі вигоди, які виникнуть в результаті реалізації такого кроку. Їхні 

опоненти залякували суспільство банкрутством цілих  секторів 

національної економіки, зокрема у сфері АПК й у сільському господарстві. 

Реалії ж виявилися такими, що після вступу України до СОТ у кінці 

2008 р. у світі сталася важка фінансова криза, яка завдала значної шкоди 

зовнішньоекономічним відносинам, зокрема в нашій країні. Скоротилися за 

обсягами й вартістю як експорт, так і імпорт товарів у країну. 

Сільськогосподарським підприємствам довелося змінювати свою 

економічну поведінку з тим, щоб адаптуватися до нових економічних 

реалій. Однією з реакцій вітчизняного аграрного бізнесу на нові виклики 

стало формування крупних агрохолдингів, які почали демонструвати кращі 

можливості адаптації до складного економічного середовища порівняно з 

невеликими за розмірами сільськогосподарськими підприємствами. 
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Однак загалом наслідки вступу країни до СОТ виявилися 

позитивними. Як зазначила Головачова О.С., уже протягом першого року 

перебування в СОТ Україна майже вдвічі збільшила експорт 

сільськогосподарської продукції. Фінансово-економічна криза 

продемонструвала, що в період стрімкого зниження активності майже на 

всіх ринках, а отже відсутності попиту на продукцію, зменшення обсягів 

експорту сільського господарства порівняно зі зменшенням в  інших 

галузях було незначним. Саме протягом 2009 р. частка 

сільськогосподарських товарів у загальному експорті країни зросла на 6,2 

в.п. порівняно з попереднім роком. Відбулось зростання частки 

сільськогосподарської продукції в загальному експорті країни [52, с.66]. 

Другою знаковою подією, яка мала значний вплив на формування 

середовища здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

сільськогосподарськими підприємствами країни, стало підписання Угоди 

про Асоціацію з ЄС. Відповідно до цієї угоди, Україна отримала значні 

преференції в торгівлі з країнами-членами ЄС, зокрема у сфері торгівлі 

продовольчими товарами та сільськогосподарською продукцією. Угодою 

були встановлені квоти на безмитну торгівлю України з ЄС двох типів. 

Першим типом є квоти за принципом «перший прийшов-першим 

обслуговуєшся», за яким передбачена безмитна торгівля на 27 груп 

агропродовольчих товарів. 

Другим принципом здійснення безмитної торгівлі з ЄС є принцип 

ліцензування. Цей принцип вибраний для тих 11 груп агропродовольчих 

товарів (яловичини, свинини, курчатини, яєць, пшениці, ячменю, 

кукурудзи, молока, вершків, згущеного молока, йогуртів, сухого молока, 

вершкового масла і молочних паст), імпорт яких в Європейський Союз 

регламентується дуже жорстко. 

Згідно з цим принципом, українські підприємства для того, щоб 

отримати дозвіл на експорт своєї продукції в ЄС повинні пройти тривалу 

процедуру сертифікації і отримати «єврономер». До середини 2016 р. цю 

процедуру зуміли пройти лише окремі підприємства, які виробляють 

курятину. Таким чином, ЄС виділив нашій країні фактично лише полегшені 

квоти на експорт окремих видів продукції рослинництва. 

Після підписання Угоди вітчизняні сільськогосподарські підприємства 

активно включилися в процес використання виділених квот. Зокрема, наша 

країна повністю вичерпала виділені квоти як у 2014 р., так і в 2015 р. по 
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таких позиціях, як поставки зерна кукурудзи (400 тис. т), оброблених 

томатів (10 тис. т), виноградного та яблучного соків (10 тис. т), меду (5 тис. 

т), пшениці (950 тис. т). Зазначимо, що більшість із цих квот були освоєні 

задовго до закінчення календарного року. 

Квоти на поставку вівса (4 тис. т) у 2014 р. були освоєні лише на 1,6 

відсотків, а у 2015 р. – на 100 відсотків. Такий самий показник по курятині 

був освоєний відповідно на 47,5 і 70,0 відсотків, на солод – на 28,5 і 73,0 

відсотки. У той же час експорт крохмалю у 2015 р. складав 9,6 відсотків від 

квоти, цукрової кукурудзи – 0,4 відсотків, етанолу – 4,5 відсотків,часнику – 

8,8 відсотків. Очевидно, що на названі види продукції АПК квоти були 

настільки незначними, що вони не викликали інтересу у вітчизняних 

підприємницьких структур. 

Підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, безперечно, є важливою віхою 

у процесі поглиблення економічних відносин вітчизняних виробників 

агропродовольчої продукції. Однак, на нашу думку,вони далеко не 

повністю реалізують можливості продажу продукції поза умовами Угоди. 

Як справедливо зазначили експерти в цій сфері, можливості українського 

експорту до Євросоюзу не обмежуються обсягом квот на безмитне 

ввезення. За більшістю товарних груп чинні митні ставки ЄС не є 

серйозною перешкодою для експорту з України. Саме тому в Україні 

потрібні нові інструменти сприяння і захисту експорту, ніж захист квот. 

Поки що ці інструменти існують лише на папері, проте вже цього року  

вони мають працювати на практиці. Від реалізації цих планів і залежить 

динаміка українського експорту, в тому числі й до ЄС [176]. 

Третьою за важливістю впливу на тенденції в зовнішньоекономічній 

діяльності подією стала агресія з боку Росії, анексія Криму і пряме 

військове втручання у конфлікт на Донбасі. США, країни ЄС для 

стримування агресора запровадили ембарго на поставки багатьох видів 

товарів у Росію, зокрема продовольчих товарів. Україна підтримала 

рішення США і ЄС і також ввела санкції, період дії яких спершу 

передбачався до ІІ півріччя 2016 р. У зв’язку з тим, що ситуація на Сході 

України залишалася неврегульованою, ЄС прийняв рішення про 

продовження до 23 червня 2017 р. обмежувальних заходів, накладених у 

зв’язку з окупацією Криму Росією. Кабінет Міністрів України постановою 

№1147 заборонив ввезення у країну російських товарів. Постановою уряду 

Російської  Федерації з  1 січня 2016 р. Україна була включена  до переліку 
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країн, з яких заборонено ввезення до Росії сільськогосподарської продукції, 

сировини та продовольства. Згодом ця заборона була продовжена до 31 

грудня 2017 р. 

Війна реальна та війна торгова, яким не видно кінця, докорінно 

змінили середовище здійснення вітчизняними сільськогосподарськими 

підприємствами зовнішньоекономічної діяльності, адже Росія була 

основним покупцем українського продовольства. Якщо попередні дві 

названі важливі події мали, в основному, позитивний характер, то остання 

– дуже негативний для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
сільськогосподарських підприємств. 

Протягом 2001-2015 рр. загальний обсяг експорту  продукції 

сільського господарства та продовольчих товарів з України зріс з 1823,9 до 

14563,1 млн. доларів США, або ж у 8,0 разів (табл. 2.17). Якщо ще півтора 

десятиліть тому українська продовольча продукція була малопомітною на 

світовому ринку, то на сьогоднішній день наша країна відноситься до числа 

найкрупніших світових експортерів продовольства. 

Такі успіхи стали результатом проведеної в кінці минулого століття 

аграрної реформи, якою були приведені у відповідність до європейських 

норм форми господарювання в сільському господарстві та врегульовані 

відносини власності. Власники та керівники сільськогосподарських 

підприємств зуміли значно розширити масштаби бізнесу завдяки освоєнню 

сучасних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва, 

а також завдяки значному покращенню системи управління 

підприємствами. Вітчизняний АПК перетворився в сектор національної 

економіки, який найдинамічніше розвивається. 

Відбулися значні зміни у структурі експорту продовольчих товарів і 

сільськогосподарської продукції. Оскільки найвищими темпами зростав 

експорт жирів та олій тваринного або рослинного походження (насамперед 

соняшникової олії) – з 225,5 до 3299,8 млн. доларів США (у 14,6 разів), то 

їх питома вага у структурі аграрного експорту також зросла з 26,5 до 41,6 

відсотків. 
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Таблиця 2.17 

Товарна структура експорту основних видів продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції, 

млн. доларів США* 
 2001 р. 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Усього         

І. Живі тварини, продукти 

тваринного походження 

454,5 732,2 771,4 936,6 961,3 1014,5 1084,1 823,4 

01 живі тварини 1,8 2,8 3,6 9,8 7,8 14,5 13,0 25,6 

02 м’ясо та їстівні субпродукти 159,3 154,5 90,2 197,9 315,9 381,8 348,6 377,7 

04 молоко та молочні продукти, яйця 

птиці; натуральний мед 

265,6 553,7 648,8 703,8 612,4 575,4 691,7 386,5 

ІІ. Продукти рослинного походження 693,3 1695,9 3976,3 5532,0 9213,9 8736,1 8875,9 7971,5 

10. зернові культури 483,7 1384,1 2467,1 3617,1 6999,9 6544,1 6371,3 6057,5 

12. насіння і плоди олійних рослин 153,9 135,5 1085,7 1434,8 1854,0 1687,7 2048,1 1475,5 

ІІІ. Жири та олії тваринного або 

рослинного походження 

225,5 587,2 2617,3 3396,4 4211,5 3822,0 3507,1 3299,8 

ІV. Готові харчові продукти 450,6 1291,7 2571,1 2939,1 3493,9 3096,3 3557,2 2468,4 

23. Залишки і відходи харчової 

промисловості 

62,0 139,8 479,1 626,6 877,7 1108,3 923,4 995,8 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Загальна питома вага зернових та олійних культур і рослинних олій у 

структурі експорту в 2015 р. склала 74,4 відсотки – тобто 10832,8 млн. 

доларів в абсолютному вимірі. На даний час можна вважати нашу країну 

глибоко спеціалізованою саме на експорті цих видів продукції 

рослинництва та продуктів її переробки. 

У кінці минулого століття наша країна була крупним експортером 

живих тварин. Згодом обсяги поставок скоротилися, а протягом 2001-2015 

рр. вони зросли з 454,5 до 823,4 млн. доларів (у 1,8 разів). 

До негативних сторін вітчизняного аграрного експорту слід віднести 

низьку питому вагу готових харчових продуктів у його структурі. Хоча в 

абсолютному вимірі протягом 2001-2015 рр. він зріс з 450,6 до 2468,4 млн. 

доларів (у 5,5 разів), питома вага харчових продуктів у загальному обсязі 

експорту знизилася з 24,7 до 16,9 відсотків. Орієнтація на експорт 

продукції сільського господарства сировинного характеру з низькою 

доданою вартістю призводить до значних фінансових втрат вітчизняного 

АПК. 

За наявності значних позитивних тенденцій в експорті продовольчих 

товарів та сільськогосподарської продукції в довгостроковій ретроспективі 

слід відмітити наявність негативних тенденцій у короткостроковій 

перспективі. У 2015 р. загальний обсяг експорту скоротився майже на 2,2 

млрд. доларів порівняно з 2014 р.(на 14,5 відсотків). За теперішнім курсом 

гривні це майже 60 млрд. грн. 

Левова частка скорочення обсягу експорту продовольчих товарів і 

сільськогосподарської продукції склалася за рахунок згортання торгівля з 

Російською Федерацією. Протягом 2011-2015 рр. загальний  обсяг 

аграрного експорту з України в РФ скоротився з 2024,7 до 276,3 млн. 

доларів, тобто в 7,3 разів (табл. 2.18). 

Характерною особливістю аграрного експорту в Росію була висока 

питома вага готових харчових продуктів. У 2011 р. їх питома вага 

перевищувала 50 відсотків. Основними статтями експорту були молоко та 

молочні продукти і какао та продукти з нього (насамперед шоколад). 
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Таблиця 2.18 

Товарна структура експорту основних видів продовольчих товарів до РФ, млн. доларів США* 
 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1 2 3 4 5 6 

01 Живі тварини 2,1 1,3 1,1 1,5 1,3 

02 М'ясо та їстівні субпродукти 125,5 227,3 159,9 71,0 125,4 

03 риба і ракоподібні 15,4 13,0 11,6 17,2 2,1 

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний 

мед 

443,2 356,0 381,9 122,0 9,8 

05 інші продукти тваринного походження 0,9 1,9 2,0 1,5 0,9 

06 живі дерева та інші рослини 0,8 0,6 0,7 0,2 0,1 

07 овочі 61,8 53,8 49,6 44,1 8,6 

08 їстівні плоди та горіхи 27,9 26,1 12,8 11,0 2,2 

09 кава, чай 0,9 1,1 2,3 1,8 1,3 

10 зернові культури 27,9 8,3 18,2 15,9 0,0 

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості 23,2 21,2 26,9 11,8 3,6 

12 насіння і плоди олійних культур 21,9 24,0 89,3 21,7 0,4 

15 жири та олії тваринного або рослинного походження 215,7 110,4 56,6 28,8 5,1 

16 продукти з м’яса, риби 36,4 50,7 43,9 19,4 1,0 

17 цукор і кондитерські вироби з цукру 95,7 80,3 68,4 19,3 5,9 

18 какао та продукти з нього 427,0 441,7 336,6 122,1 28,3 
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Продовження таблиці 2.18 

1 2 3 4 5 6 

19 готові продукти із зерна 110,6 137,5 153,9 133,3 8,1 

20 продукти переробки овочів 140,3 170,1 175,7 79,8 10,5 

21 різні харчові продукти 40,0 64,6 103,3 76,2 18,9 

22 алкогольні та безалкогольні напої, оцет 196,8 206,8 230,8 90,0 35,7 

23 залишки і відходи харчової промисловості 8,8 4,7 12,1 16,2 5,6 

24 тютюн і промислові замінники тютюну 1,9 0,7 3,4 6,6 1,5 

Усього 2024,7 2002,1 1941,0 911,4 276,3 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Таблиця 2.19 

Товарна структура експорту продовольчих товарів до основних економічних партнерів, млн. доларів 

США* 

 
 

Група товарів 

РФ Польща Італія 

2011 р. 2015 р. 2011 р. 2015 р. 2011 р. 2015 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Живі тварини 2,1 1,3 - 0,1 - - 

02 М'ясо та їстівні субпродукти 125,5 125,4 - 1,3 - 0,8 

03 риба і ракоподібні 15,4 2,1 0,6 0,2 - - 

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; 
натуральний мед 

443,2 9,8 2,5 13,1 - 0,1 

05 інші продукти тваринного походження 0,9 0,9 2,3 2,2 0,1 - 

06 живі дерева та інші рослини 0,8 0,1 - - - - 

07 овочі 61,8 8,6 3,3 4,5 4,1 0,2 

08 їстівні плоди та горіхи 27,9 2,2 16,2 17,0 12,5 7,6 

09 кава, чай 0,9 1,3 0,9 0,2 0,1 0,1 

10 зернові культури 27,9 0,0 30,0 23,5 120,6 317,2 
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Продовження таблиці 2.19 

1 2 3 4 5 6 7 

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості 23,2 3,6 - 1,3 - 0,1 

12 насіння і плоди олійних культур 21,9 0,4 171,9 56,0 159,6 26,1 

15 жири та олії тваринного або рослинного походження 215,7 5,1 77,8 47,8 96,3 150,6 

16 продукти з м’яса, риби 36,4 1,0 - - - - 

17 цукор і кондитерські вироби з цукру 95,7 5,9 7,9 5,8 - - 

18 какао та продукти з нього 427,0 28,3 0,1 2,2 - - 

19 готові продукти із зерна 110,6 8,1 4,2 2,8 - 0,9 

20 продукти переробки овочів 140,3 10,5 2,1 78,8 - 0,1 

21 різні харчові продукти 40,0 18,9 4,9 4,5 - - 

22 алкогольні та безалкогольні напої, оцет 196,8 35,7 3,2 13,9 0,7 0,5 

23 залишки і відходи харчової промисловості 8,8 5,6 117,7 91,7 24,0 55,5 

24 тютюн і промислові замінники тютюну 1,9 1,5 - 0,4 - - 

Усього 2024,7 276,3 445,6 367,3 418,0  

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Саме по цих статтях до 2015 р. нанесено найважчий удар в результаті 

ембарго – обсяг реалізації молочних продуктів скоротився в 45,2 разів, а 

какао та продуктів з нього – в 15,1 разів. Загалом протягом 2011-2015 рр. 

питома вага Росії у структурі українського експорту продовольчих товарів і 

сільськогосподарської продукції знизилася з 15,8 до 1,9 відсотків. Росія 

перестала належати до важливих покупців вітчизняної аграрної продукції. 

Загальні втрати українських підприємств можна оцінити приблизно в 3 

млрд. доларів (1 млрд. в 2014 р. і 2 млрд. – у 2015 р.). 

Слід зазначити, що негативні тенденції в експорті спостерігалися і в 

2016 р. За перше півріччя 2016 р. він скоротився  на 10 відсотків порівняно 

з аналогічним періодом минулого року. Експорт країни у країни ЄС у І 

півріччі зріс на 7,5 відсотків, але, на жаль, знизився на 22,0 відсотків 

порівняно з аналогічним періодом 2013 р. Може це виглядає курйозом, але 

це факт. Експорт України в ЄС був більшим до підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС і створення зони вільної торгівлі, ніж зараз [241]. 

Основними покупцями українських продовольчих товарів і 

сільськогосподарської продукції серед країн ЄС є Польща та Італія. З даних 

табл. 2.19 видно, що Італія протягом 2011-2015 рр. збільшила імпорт  з 

418,0 до 559,8 млн. доларів, а Польща, навпаки, знизила з 445,6 до 367,3 

млн. доларів. Основними статтями експорту в Італію в 2015 р. були зернові 

культури та жири і олії тваринного або рослинного походження. У Польщу 

експортувалися найбільше продукти переробки овочів і відходи харчової 

промисловості. 

Загалом, втрати від скорочення експорту в РФ не були компенсовані 

його нарощуванням у країни ЄС. У зв’язку з цим не можемо погодитися із 

заявами урядовців про вигідність продовольчого ембарго України з боку 

Росії, зокрема міністра аграрної політики та продовольства О.Павленка, 

який заявив, що економічна війна зіграла на руку Україні. «Ми не особливо 

відчули, по суті справи, економічну війну, яку веде Росія проти України, її 

ембарго і наші відповідні санкції, оскільки наші поставки на російський 

ринок становили лише два відсотки всього аграрного експорту України» 

[296]. 

Значне скорочення обсягів експорту в РФ при практичній 

неможливості його нарощування у країни ЄС змушують уряд і бізнес 

шукати нові напрями реалізації продовольчих товарів і 

сільськогосподарської продукції за кордон. У табл. 2.20 наведено основні 
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Таблиця 2.20 

Основні країни-імпортери української аграрної продукції 

за І півріччя 2016 р. млн. доларів США* 

Країна Обсяг Країна Обсяг 

Пшениця  Кукурудза  

Єгипет 209,5 Китай 373,1 

Індонезія 124,0 Єгипет 206,3 

Бангладеш 122,1 Іспанія 204,0 

Олія соняшникова  Яйця птиці  

Індія 53,3 ОАЕ 10,6 

Китай 23,0 Ірак 6,5 

Нідерланди 20,7 Катар 1,6 

Насіння соняшнику  ВРХ, жива  

Португалія 7,2 Єгипет 9,2 

Туреччина 5,9 Узбекистан 1,8 

Німеччина 1,8 Азербайджан 0,6 

Яловичина морожена  Цукор  

Казахстан 5,9 Румунія 10,3 

Азербайджан 3,5 Казахстан 10,3 

Грузія 0,9 Азербайджан 2,4 

Мед натуральний  Шоколад  

Німеччина 13,1 Казахстан 8,0 

США 5,7 Грузія 4,3 

Польща 4,7 Білорусь 4,2 

Масло вершкове  М'ясо птиці  

Грузія 2,2 Ірак 37,5 

Марокко 1,3 Нідерланди 14,3 

Єгипет 1,2 Єгипет 13,9 

Сир    

Казахстан 4,5   

Молдова 2,9   

Єгипет 1,0   

*Складено на основі джерела [137]. 
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країни-імпортери окремих видів продукції з України в першому півріччі 

2016 р. 

З більшості позицій – це країни, що розвиваються: Китай, Індія, 

Єгипет, Грузія, Ірак, Казахстан. Причому в торгівлі з цими країнами 

віддається перевага продукції рослинництва. Продукція тваринництва 

реалізується на зовнішніх ринках украй важко. За низької 

платоспроможності вітчизняних домогосподарств при збереженні існуючої 

ситуації тваринництво як галузь сільського господарства не матиме 

стимулів до розвитку, насамперед молочне скотарство. 

Якщо відкинути політичні, військові, правові аспекти міжнародних 

відносин, а керуватися лише економічними аспектами, можна зробити такі 

висновки щодо зовнішньоекономічної діяльності нашої країни у сфері 

торгівлі продовольчими товарами та сільськогосподарською продукцією: 

1. На світовому ринку протягом відносно короткого періоду 

з’явився новий суб’єкт – Україна, – який має величезні потенційні 

можливості нарощування обсягів виробництва та експорту продовольчих 

товарів і сільськогосподарської продукції. Володіючи багатьма суттєвими 

перевагами перед АПК насамперед розвинутих країн, які диктують умови 

функціонування цього ринку, він представляє велику загрозу їхнім 

виробникам аграрної продукції. Тому в них виникає потреба в нейтралізації 

можливостей цього нового суб’єкта. 

2. Агропромисловий комплекс України реально на сьогоднішній 

день є єдиним сектором економіки, здатним в сучасних економічних 

умовах динамічно розвиватися. Однак основне його слабке місце полягає в 

тому, що він розвивається в найбіднішій країні Європи. Місцеві 

домогосподарства не в змозі придбати у зв’язку з низькими доходами 

більшу частину виробленого продовольства і сільськогосподарської 

продукції. Тому вітчизняний АПК змушений її експортувати у великих 

масштабах. Це на даний час найбільш економічно розвинутий, але й 

одночасно найбільш уразливий сектор вітчизняної економіки. Якщо хтось 

має на меті завдати якомога болючішого удару українській економіці, його 

основний удар повинен зосереджуватися на АПК. Підтвердженням вірності 

такого висновку є неодноразові санкції з боку Російської Федерації щодо 

імпорту до РФ продукції вітчизняного АПК упродовж останніх 15-20 років. 

3. Політична ситуація в Україні на сьогоднішній день виявилася 

дуже невизначеною. З одного боку, країна докладає титанічних зусиль для 
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того, щоб вийти з-під історичного впливу Росії,з іншого, її не приймають  

до свого кола розвинуті європейські країни. Однак якщо в політичній сфері 

ситуацію аж ніяк не можна визнати однозначною, то в економічній, 

насамперед у сфері розвитку АПК, вона дуже однозначна: своїми діями як 

Росія, так і розвинуті європейські країни і СШІ свідомо руйнують 

українське сільське господарство і весь АПК. У цьому відношенні цілі Росії 

та західного світу співпадають. Вони разом витіснили нового потужного 

гравця на світовому агропродовольчому ринку на поле діяльності азійських 

та африканських країн. Це поле надзвичайно ризикове, адже в більшості 

наших сучасних торгових партнерів у сфері АПК склалася нестабільна 

соціально-економічна і політична ситуація. 

4. Уряду нашої країни слід негайно значно збільшити зусилля в 

пошуку нових стабільних напрямів реалізації виробленої вітчизняним АПК 

продукції. Якщо цього не буде зроблено найближчим часом, Україні до 

числа інших криз додасться криза надвиробництва продовольства та 

сільськогосподарської продукції. Її ознаки вже проявляються в 2015 р.– на 

початку 2016 р. Основна причина полягає в тому, що при загальному 

скороченні у 2015 р. порівняно з попереднім роком валового виробництва 

продукції сільського господарства в постійних цінах 2010 р. на 5,2 

відсотків, обсяг експорту в експортоорінтованій економіці скоротився на 

15,5 відсотків. Ці процеси продовжуються в першому півріччі 2016 р. 

Наступним етапом в розвитку ситуації на вітчизняному агропродовольчому 

ринку стане значне зниження середніх реалізаційних цін на багато видів 

продукції сільськогосподарських підприємств, а також дефляція на 

продовольчому ринку. Єдиним виходом з такої ситуації є інтенсифікація 

пошуку нових ринків збуту для вітчизняних агропродовольчих товарів. 

Зміни в економічній поведінці вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств повинні спрямовуватися на запровадження жорсткого режиму 

економії виробничих затрат, інтенсифікацію відносин з фірмами та 

організаціями, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, або на 

інтенсифікацію власної діяльності в цій сфері, адаптацію галузевої 

структури виробництва до нових економічних умов. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Одним з головних чинників зовнішнього середовища, які 

впливають на зміни в економічній поведінці сільськогосподарських 

підприємств, є рівень та динаміка цін на їхню продукцію. В умовах 

відкритості національної економіки вони формуються під впливом цін 

світового агропродовольчого ринку. Інтегрований індекс цін реалізації 

продукції сільськогосподарськими підприємствами країни протягом 2000- 

2015 рр. склав 9,6 разів, у тому числі продукції рослинництва –18,3 разів і 

продукції тваринництва – 10,7 разів. Це означає значне покращення  

цінових умов сільськогосподарських товаровиробників порівняно з 

підприємствами інших сфер АПК. Найвищими були темпи зростання цін на 

олійні культури (в 14,3 разів) і фрукти та ягоди (в 14,9 разів). Темпи 

зростання цін на всі види продукції тваринництва були значно нижчими. 

2. Визначальний вплив на динаміку цін на продовольчі товари та 

продукцію сільського господарства справляє курс національної грошової 

одиниці – гривні. Протягом 2000-2015 рр. він знизився з 5,44 до 21,84 грн. 

за один долар США. Загалом динаміка доларових цін на продукцію 

сільськогосподарських підприємств співмірна з динамікою цін ФАО. 

Незважаючи на високий рівень нестабільності в розрізі окремих років, 

величини індексів цін ФАО,цін на продовольчі товари і 

сільськогосподарську продукцію на національному агропродовольчому 

ринку в доларах США протягом 2000-2015 рр. демонстрували високий 

рівень взаємозалежності. 

3. Аналіз співвідношення цінових тенденцій на світовому та 

національному агропродовольчих ринках по окремих видах продукції 

показав, що індекс цін на зернові та зернобобові, реалізовані 

сільськогосподарськими підприємствами протягом 2000-2015 рр.,  був  

дещо вищим порівняно з індексами цін ФАО на зерно та індексами цін на 

хліб та хлібопродукти на внутрішньому ринку. Рівень і динаміка цін на 

зернові та зернобобові на внутрішньому ринку в цей період визначалися їх 

рівнем і динамікою на світовому ринку зерна. Регуляторні дії збоку 

держави практично не мали впливу на ці показники. Коефіцієнт кореляції 

між ланцюговими індексами цін ФАО та реалізаційними цінами в 

сільськогосподарських підприємствах перевищив 0,8. Цінова ситуація на 
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вітчизняному агропродовольчому ринку на 2/3 визначається ціновою 

ситуацією на світовому ринку. 

4. Порівняння показників динаміки обсягів придбаних добрив у 

натуральному вигляді з величиною посівних площ показало, що 

сільськогосподарським підприємствам в досліджуваний період вдалося 

досягти кращих показників урожайності сільськогосподарських культур 

при зменшенні обсягу внесення добрив на 1 га. Це свідчить про те, що 

питання ефективного використання добрив перебуває в центрі формування 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. 

5. Вступ країни до СОТ та підписання Угоди про асоціацію з ЄС 

значно змінили умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємствами АПК. Якщо вступ до СОТ змінив головним чином правила 

здійснення торгових операцій, то складовою частиною Угоди стало 

виділення країні квот на постачання окремих видів продукції АПК в ЄС на 

пільгових умовах та вимог до неї. Обсяги цих квот такі малі, що майже не 

впливають на обсяги торгівлі країни продукцією АПК. 
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Зміни у внутрішньому середовищі сільськогосподарських підприємств, 

їх аналіз на мезо- та мікрорівні 
 

РОЗДІЛ 3 

ЗМІНИ У ВНУТРІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, 

ЇХ АНАЛІЗ НА МЕЗО- ТА МІКРОРІВНІ 

 

3.1. Галузева структура виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах як результат довготривалих змін в економічній 

поведінці 

 

Галузева структура сільського господарства в умовах командно- 

адміністративної системи та в умовах ринкової  економіки складається на 

дії принципів, які докорінно відрізняються між собою. За планово- 

централізованої економіки будь-яке сільськогосподарське підприємство, 

незалежно від того, чи воно було державним, чи колективним, не мало 

права вибору виробництва тих чи інших видів продукції, формування 

структури посівних площ сільськогосподарських культур та поголів’я 

тварин. Вони доводилися підприємству вищестоящим органом управління і 

воно було зобов’язане виконувати план посівів,утримання поголів’я  

тварин, урожайності, продуктивності, виходу продукції тощо. 

В умовах ринкової економіки галузева структура виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах складається як результат 

індивідуального вибору кожного з підприємств відповідно до його уявлень 

про можливості реалізації наявного виробничого потенціалу задля 

отримання якомога більшої маси прибутку, тобто є наслідком його 

довготривалої економічної поведінки. Одночасно вона є індикатором 

сприятливості зовнішнього середовища для розвитку підприємств, оскільки 

в несприятливому середовищі виникають значні диспропорції в розвитку 

галузей сільського господарства. 

Головними крупними галузями сільського господарства є 

рослинництво і тваринництво. У світовій та вітчизняній аграрній науці не 

прийнято розробляти певні рекомендації щодо  оптимального 

співвідношення між цими галузями, адже воно залежить від багатьох 

чинників: традицій у харчуванні населення певної країни чи регіону, рівня 

життя населення, спеціалізації на експортних поставках продукції 

сільського господарства за кордон тощо. Якщо Нідерланди, Данія чи Нова 

Зеландія експортують за кордон, головним чином, продукцію 
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тваринництва, то вона й переважатиме у структурі валової продукції 

сільського господарства. 

Однак у більшості розвинутих країн світу зі збалансованим 

харчуванням населення, експортом та імпортом продовольчих товарів це 

співвідношення між двома головними галузями складається приблизно як 

1:1. Звичайно ж, воно може змінюватися в ту чи іншу сторону залежно від 

природно-кліматичних та економічних умов окремого року, але, як 

правило, воно не значно відхиляється від наведеного співвідношення. 

Так, за даними статистичних органів Республіки Польщі, загальна 

вартість виробленої продукції сільського господарства у країні в 2015 р. 

склала 105,3 млрд. злотих, у тому числі продукції рослинництва – 53,8 

млрд. злотих і продукції тваринництва – 51,5 млрд. злотих. Потягом 2005- 

2015 рр. в окремі роки більше вироблялося продукції тваринництва 

порівняно з вартістю виробленої продукції рослинництва. Але окреслене 

нами співвідношення між галузями приблизно витримувалося. 

В Україні в 1990 р. питома вага рослинництва у валовому виробництві 

продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у 

постійних цінах 2010 р. складала 51,5 відсотків, а тваринництва – 48,5 

відсотків. У сільськогосподарських підприємствах ці показники складали 

відповідно 59,2 і 40,8 відсотків. Зате в господарствах населення питома  

вага продукції тваринництва (67,0 відсотків) більше ніж удвічі 

перевищувала частку продукції рослинництва (33,0 відсотків) (табл. 3.1). 

У 2015 р. співвідношення між двома головними галузями сільського 

господарства в Україні стало зовсім іншим. Питома вага галузі 

рослинництва зросла до 70,3 відсотків у всіх категоріях господарств, а 

частка продукції тваринництва знизилася до 29,7 відсотків. У 

сільськогосподарських підприємствах у 2015 р. ці показники складали 

відповідно 75,5 і 24,5 відсотків, а в господарствах населення – 64,0 і 36,0 

відсотків. Такі значні диспропорції в розвитку двох головних галузей 

сільського господарства слід вважати надзвичайно негативним явищем, яке 

свідчить про те, що далеко не все гаразд у середовищі розвитку галузі. 

Характерно, що співвідношення між вартістю виробленої продукції 

рослинництва і тваринництва має значні регіональні відмінності. У 2015 р. 

єдиної областю країни, в якій питома вага тваринництва у загальній 

вартості валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 

р. у сільськогосподарських підприємствах була вищою, ніж частка 
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рослинництва, була Івано-Франківська область. Ще у трьох областях 

(Волинській, Київській та Черкаській) вона перевищувала 40 відсотків. У 

всіх інших адміністративних областях країни цей показник  був 

надзвичайно низьким. А в чотирьох областях (Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській та Одеській) частка тваринництва в загальному обсязі 

виробленої валової продукції сільського господарства в 

сільськогосподарських підприємствах у 2015 р. була нижчою від 10 

відсотків. Усі чотири області відносяться до областей з розвинутим 

зерновиробництвом, однак розвиток цієї галузі аж ніяк не 

спрямовуватиметься на збільшення виробництва продукції свинарства і 

птахівництва. Цілком очевидно, що експортоорієнтована економічна 

поведінка місцевих сільськогосподарських підприємств у цих регіонах, на 

думку їхніх керівників, є вигіднішою. 

Таблиця 3.1 

Частка продукції рослинництва і тваринництва у виробництві валової 

продукції сільського господарства, %* 

 
Рік 

Усі категорії 

господарств 

Сільськогосподарськ 

і підприємства 

Господарства 

населення 

рослин- 

ництво 

тварин 

ництво 

рослин- 

ництво 

тварин 

ництво 

рослин- 

ництво 

тварин 

ництво 

1990 51,5 48,5 59,2 40,8 33,0 67,0 

2000 61,5 38,5 79,0 21,0 50,6 49,4 

2005 63,7 36,3 76,5 23,5 55,7 44,3 

2010 63,9 36,1 71,0 29,0 57,3 42,7 

2015 70,3 29,7 75,5 24,5 64,0 36,0 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Виникнення диспропорцій у розвитку галузей можу бути наслідком 

прискореного розвитку однієї з них, або в результаті занепаду іншої. Аналіз 

статистичних даних показує, що в даному випадку йдеться про занепад 

обох галузей в сільськогосподарських підприємствах, лише галузь 

тваринництва занепадала більш високими темпами (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Базисні індекси обсягів виробництва валової продукції 

сільського господарства (1990 р. =100 відсотків)* 

 
Рік 

Усі категорії 

господарств 

Сільськогосподарськ 

і підприємства 

Господарства 

населення 

рослин 

ництво 

тварин 

ництво 

рослин 

ництво 

тварин 

ництво 

рослин 

ництво 

тварин 

ництво 
1991 83,3 90,5 79,8 86,5 98,4 96,3 

2000 63,8 42,4 38,8 15,0 170,7 82,0 

2005 78,7 47,4 47,2 21,0 213,3 85,7 

2010 85,6 51,2 56,7 33,6 209,5 76,8 

2015 121,0 53,7 88,6 41,5 256,6 71,2 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Якщо прийняти обсяг виробництва валової продукції сільського 

господарства в сільськогосподарських підприємствах у 1990 р. за 100 

відсотків, то в наступні 25 років цей показник то знижуючись, то 

зростаючи, так і не досяг рівня 1990 р. У 2015 р. він складав 69,3 відсотків, 

у тому числі продукції рослинництва 88,6 відсотків і продукції 

тваринництва – 41,5 відсотків. У той же час у господарствах населення ці 

показники складали відповідно 256,6 і 71,2 відсотків. Отже, випереджаюче 

скорочення обсягів виробництва продукції тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах відбувалося паралельно з 

аналогічним процесом в господарствах населення. Лише його темпи були 

значно вищими. 

Основні причини скорочення чисельності поголів’я тварин і обсягів 

виробництва продукції тваринництва в господарствах населення вбачаємо в 

небажанні молодшого покоління сільських жителів утримувати поголів’я 

корів, свиней, кіз, овець, птиці, оскільки в сучасному суспільстві це не 

лише не престижно, але й вимагає надмірних трудових зусиль. У зв’язку з 

цим чисельність поголів’я тварин в господарствах скорочується і в часи 

загальноекономічного спаду, коли воно, здавалось би, не повинно 

відбуватися, і в часи загальноекономічного піднесення. Очевидно, що цей 

процес в господарствах населення продовжуватиметься й надалі. 
 

163 



Зміни у внутрішньому середовищі сільськогосподарських підприємств, 

їх аналіз на мезо- та мікрорівні 
 

В основі довготривалого скорочення обсягів виробництва продукції 

тваринництва лежать зовсім інші чинники. Якщо виходити з того, що 

сільськогосподарські підприємства свою економічну поведінку 

спрямовують на пошук найефективніших галузей, в які будуть вкладатися 

ресурси, то слід визнати, що галузь тваринництва все більшою мірою не є 

сферою їх економічних зацікавлень. Галузь загалом вважається 

малоприбутковою, а то й збитковою. За даними статистики сільського 

господарства, така ситуація продовжується вже багато років. 

До зовнішніх чинників виникнення такої ситуації слід віднести украй 

обмежені можливості експорту вітчизняної продукції тваринництва. 

Основним її імпортером впродовж багатьох років була Російська 

Федерація, яка ніколи не відзначалася стабільністю в економічних 

відносинах з Україною, а останніми роками взагалі до мінімуму скоротила 

імпорт української тваринницької продукції. А як вже зазначалося, експорт 

в інші країни світу налагоджується дуже непросто. 

Місткість вітчизняного внутрішнього ринку продукції тваринництва 

не є достатньою для покращання ситуації у тваринництві. Чи не головною 

причиною цього є низький рівень доходів більшої частини 

домогосподарств країни. За даними А. Ревенка, протягом 2008-2015 рр. 

питома вага домогосподарств, які вважали, що мають достатній рівень 

доходів і навіть робили заощадження, знизилася з 12,7 до6, 2 відсотків; 

яким було достатньо доходів, але заощаджень вони робити не змогли – з 

51,8 до 45,7 відсотків. У той же час частка домогосподарств, які постійно 

відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, зросла з 32,9 до 43,2 

відсотків; домогосподарств, яким не вдавалося забезпечити навіть достатнє 

харчування – з 2,6 до 4,9 відсотків [253]. 

Протягом 2000-2015 рр. домогосподарства країни збільшили 

споживання м’яса і м’ясопродуктів з 3,3 до 4,6 кг на одну особу в місяць, 

молока і молокопродуктів – з 17,1 до 19,8 кг, яєць – з 18 до 19 штук. До 

2013 р. ці показники практично щорічно зростали. Однак починаючи з 2014 

р. вони неухильно погіршуються. Якщо така тенденція зберігатиметься й 

надалі, то розраховувати на покращення умов розвитку тваринництва не 

приходиться. 

Інвестиції в розвиток тваринництва в сільськогосподарських 

підприємствах мають довготривалий характер, оскільки основну їх частину 

повинні складати вкладення в формування матеріально-технічної бази, 
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насамперед будівництво тваринницьких приміщень та купівлю обладнання. 

Крім того, період біологічного відтворення у тваринництві значно 

триваліший порівняно з рослинництвом. Необхідною умовою для 

здійснення таких інвестицій є довготривала стабільність економічного 

середовища. В умовах, коли воно не відзначається стабільністю, зростають 

економічні ризики, і підприємства свідомо не йдуть на них. 

За роки незалежності країни були досить довготривалі періоди 

загального економічного зростання. Зокрема, це період з 2000 р. по 2008 р., 

коли валовий національний продукт зріс на 81,8 відсотків, тобто на 7,8 

відсотків в середньому за рік. До означеного періоду макроекономічні 

показники погіршувалися. 

У результаті світової фінансової кризи ВВП скоротився у 2009 р. на 

14,7 відсотків, але протягом 2010-2013 рр. він зріс на 10,0 відсотків, так і не 

досягнувши рівня 2008 р. Загалом за роки незалежності країни ВВП зростав 

протягом 13 років, а скорочувався протягом 12 років. У середньому за весь 

період на один рік загального економічного зростання припадав один рік 

економічного спаду. 

Очевидно, що в будь-якій країні світу навіть теоретично не можуть 

виникнути такі умови, коли окрема галузь економіки, на продукцію якої є 

певного обсягу попит, виявлялася б хронічно збитковою упродовж чверті 

століття. Адже згідно з постулатами економічної науки рано чи пізно 

повинна виникати точка беззбитковості, яка зрівноважує інтереси покупця 

й виробника продукції. 

У тенденціях в розвитку вітчизняної галузі тваринництва ми вбачаємо 

конфлікт між неможливістю забезпечити прибутковий характер галузі на 

старій технологічній основі і надто високою ризиковістю інвестицій, які 

повинні привести до її якісного оновлення. Ключовим чинником при цьому 

виступає загальна економічна нестабільність у країні, зокрема той факт, що 

валовий внутрішній продукт, то зростаючи, то знижуючись за роки 

незалежності країни так і не досяг рівня 1990 р. 

У 2015 р. обсяг ВВП складав 58,7 відсотків від рівня 1990 р. 

Найвищим показник був у 2008 р. і складав 74,2 відсотків. Неспроможність 

країни підтримувати стабільний характер розвитку економіки є 

визначальним чинником занепаду галузі тваринництва. Адже в таких 

умовах формується комплекс невпевненості в майбутньому як в суб’єктів 

аграрного бізнесу, так і в споживачів його продукції. 
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Галузеву структуру виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах характеризують не лише співвідношення між двома 

головними галузями сільського господарства – рослинництвом і 

тваринництвом, але й співвідношення між підгалузями. У цій сфері 

протягом досліджуваного періоду теж відбувалися значні зміни. Зокрема, з 

даних додатку Е видно, що посівні площі зернових та зернобобових 

культур протягом 2000-2015 рр. скоротилися з 11975 до 10719 тис. га, 

цукрових буряків – з 786 до 214 тис. га, картоплі – з 27 до 23 тис. га, овочів 

відкритого грунту – з 134 до 35 тис. га. Зате посівні площі під соняшником 

як основною олійною культурою в сільськогосподарських підприємствах 

країни зросли з 2671 до 4093 тис. га. 

Певне скорочення посівних площ зернових та зернобобових культур 

спричинене насамперед тим, що подальше їх розширення практично 

неможливе у зв’язку з тим, що їхня питома вага у структурі посівних площ 

перевищила 50 відсотків і прийшла в суперечність з необхідністю 

дотримання сівозмін. По-друге, сільськогосподарські підприємства 

перейшли до переважного використання інтенсивних методів нарощування 

обсягів валового збору зернових і зернобобових культур на противагу 

екстенсивним методам. 

З балансу зернових і зернобобових культур (включаючи продукти 

переробки зерна в перерахунку на зерно), що незважаючи на скорочення 

посівних площ, валовий збір зріс з 24459 тис. т у 2000 р. до 63859 тис. т у 

2015 р., тобто в 2,6 раза. Темпи зростання врожайності як результат 

використання інтенсивних методів були ще вищими. 

Свідченням зростання ролі інтенсивних методів у виробництві 

зернових та зернобобових культур, а також використання сучасних 

технологій є скорочення показника витрат насіння на посів у більшій мірі 

порівняно з темпами скорочення посівних площ. У 2014 р. застосовувалися 

ощадні норми висіву порівняно з 2000 р. 

Досить високими були темпи скорочення споживання населенням 

хліба і хлібопродуктів, що свідчить також про раціоналізацію витрат 

домогосподарств. У той же час протягом 2000-2014 рр. зросли витрати 

зернових та зернобобових на корм (майже в 1,5 разів) та  на нехарчові цілі 

(у 12,8 разів). Незважаючи на це, загальний обсяг експорту зерна зріс з  

1330 до 33423 тис. т. Якщо в 2000 р. питома вага експорту в усіх ресурсах 

зернових та зернобобових культур складала 5,4 відсотків, то в 2014 р. – 54,6 
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відсотків. Спрямовуючи на експорт більше половини виробленого зерна, 

країна стає, як зазначалося, залежною від кон’юнктури світового ринку 

зерна. 

Усередині підгалузей теж відбуваються значні структурні зрушення. 

Протягом 2000-2015 рр., незважаючи на загальне скорочення посівних 

площ зернових та зернобобових культур, зросли посівні площі пшениці – 

культури, продукція якої користується найбільшим попитом на світовому 

агропродовольчому ринку (табл. 3.3). Її питома у структурі посіві зернових 

та зернобобових культур досягла 50 відсотків у 2015 р., хоча раніше була 

нижчою. Але ще більшими темпами зростали посівні площі під кукурудзою 

– з 947,4 до 3142,6 тис. га, тобто в 3,3 разів. Якщо в 2000 р. питома вага 

кукурудзи у структурі посівних площ зернових та зернобобових культур 

складала 7,9 відсотків, то в 2015 р. – 29,3 відсотків. Стимулом для 

прискореного розвитку підгалузі зерновиробництва стали високий попит з 

боку вітчизняної комбікормової промисловості та розширення експортних 

можливостей,зокрема збільшення експорту зерна кукурудзи в Китай. 

Посівні площі таких культур, як ячмінь, овес, гречка, зернобобові 

протягом 2000-2015 рр. скорочувалися високими темпами. Особливо 

високими були темпи скорочення посівів гречки (у 5,5 разів) та вівса (у 4,9 

разів). Внаслідок скорочення площ посівів ячменю більш ніж удвічі ця 

культура перестала бути другою за важливістю зерновою культурою 

країни. Її місце зайняла кукурудза. 

За досліджуваний період у відповідь на зміни в економічному 

середовищі розвитку зерновиробництва сільськогосподарські підприємства 

значно інтенсифікували свою діяльність в найбільш перспективних його 

напрямах. Вони не тільки розширили посівні площі під пшеницею й 

кукурудзою, але інтенсифікували їх виробництво завдяки інвестиціям в 

освоєння нових технологій. Результатом стало випереджаюче зростання 

урожайності саме цих двох культур порівняно з іншими культурами. 

Протягом 2000-2015 рр. середня врожайність зернових та 

зернобобових культур в сільськогосподарських підприємствах зросла з 18,3 

до 43,8 ц/га, у тому числі пшениці – з 19,3 до 39,9 ц/га, кукурудзи – з 25,9 

до 61,1 ц/га. За аналогічний період урожайність менш перспективних 

культур зростала значно нижчими темпами: жита – з 14,6 до 26,0 ц/га, 

ячменю – з 17,7 до 30,9 ц/га, вівса – з 18,3 до 23,2 ц/га, гречки – з 9,1 до  

10,0 ц/га, зернобобових – з 17,0 до 20,4 ц/га. Концентрація ресурсів і 
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трудових зусиль на інтенсифікації виробництва найбільш перспективних 

зернових культур з точки зору кращих можливостей їх реалізації на 

внутрішньому і зовнішніх ринках свідчить про високий рівень 

раціональності економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 

у мінливому середовищі. 

Таблиця 3.3 

Посівні площі зернових та зернобобових культур 

в сільськогосподарських підприємствах, тис. га* 

 
Рік 

 
Всього 

У тому числі 

пше- 

ниця 
ячмінь 

куку- 

рудза 
овес 

греч- 

ка 

зерно- 

бобові 

2000 11975,2 5228,6 3305,2 947,4 475,6 550,4 373,4 

2005 11507,6 5430,7 3270,4 1046,5 345,5 370,2 379,8 

2010 11280,3 5089,2 2978,3 2075,2 211,4 201,1 389,2 

2011 11742,5 5338,4 2311,9 2884,1 171,9 268,1 328,2 

2012 11449,4 4519,4 2035,6 3645,1 187,0 259,8 267,7 

2013 11947,5 5141,0 1999,7 3898,6 127,5 140,1 232,5 

2014 10643,4 4512,0 1770,5 3681,1 127,2 103,9 182,3 

2015 10719,4 5376,1 1586,5 3142,6 96,1 101,3 202,8 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Значне скорочення площ посіву цукрових буряків,льону-довгунця та 

інших технічних культур спричинене скороченням попиту. Упродовж 

багатьох десятиліть у складі колишнього СРСР Україна була 

постачальником цукру для інших республік країни, а також ля так званих 

країн соціалістичного табору. Із часом усі країни-покупці українського 

цукру зуміли налагодити власне його виробництво. Оскільки колись 

розширений ринок для вітчизняних цукрових заводів звузився до суто 

внутрішнього, то закономірно скоротилися й посівні площі під цукровими 

буряками. Скорочення посівних площ під кормовими культурами 

закономірне в умовах скорочення обсягів виробництва продукції 

тваринництва. 
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Докорінні зміни протягом 2000-2015 рр. відбулися в розвитку 

підгалузі з виробництва олійних культур. З даних табл. 3.4 видно, що 

посівні площі під ними зросли з 2981,7 до 6885,2 тис. га, тобто в 2,3 разів. 

При цьому найвищими були темпи зростання площ посівів сої – з 64,4 до 

2002,5 тис. га (в 31,0 разів), а також під ріпаком – з 213,1 до 665,8 тис. га (в 

3,1 разів). Дещо нижчими темпами зростали посівні площі соняшнику. 

Таблиця 3.4 

Посівні площі олійних культур 

в сільськогосподарських підприємствах, тис. га* 

Рік Всього 
У тому числі 

соняшник соя ріпак 

2000 2981,7 2670,7 64,4 213,1 

2005 3697,1 2953,0 412,6 202,9 

2010 5740,3 3667,3 1032,2 864,4 

2011 5869,3 3850,2 1075,5 836,9 

2012 6265,2 4217,6 1382,2 557,7 

2013 6472,0 4094,2 1277,6 993,0 

2014 6908,8 4230,9 1691,1 855,8 

2015 6885,2 4092,6 2002,5 665,8 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

У результаті аналізу регіональних відмінностей в темпах зростання 

посівних площ сої встановлено, що вони дуже сильно диференційовані 

(табл. 3.5). У 2000 р. ця культура була малопоширеною майже у всіх 

адміністративних регіонах країни. 

Таблиця 3.5 

Площа, з якої зібрано сою, тис. га* 

Регіон 2000 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Україна 60,6 1036,6 1110,3 1412,4 1351,0 1792,9 2135,6 

Вінницька 4,7 86,9 155,5 133,4 114,7 164,9 218,9 

Волинська 0,0 8,3 12,0 18,3 22,7 32,6 47,0 
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Продовж. т абл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дніпропетровська 2,8 18,1 12,7 13,9 4,7 5,8 7,0 

Донецька 1,4 1,1 1,9 2,3 0,8 0,9 0,8 

Житомирська 0,1 37,8 38,7 65,6 77,9 124,0 173,0 

Закарпатська 0,0 0,1 0,1 1,4 0,6 2,1 4,6 

Запорізька 1,6 8,3 8,4 8,7 7,2 10,1 12,0 

Івано- 

Франківська 

 
0,0 

 
2,3 

 
5,6 

 
6,6 

 
7,7 

 
14,8 

 
22,8 

Київська 2,0 114,6 105,8 135,6 146,0 189,2 214,4 

Кіровоградська 3,1 112,9 124,2 158,2 124,0 150,2 174,7 

Луганська 0,6 0,7 0,7 1,0 0,7 - 0,1 

Львівська - 3,1 10,2 9,3 15,6 22,7 38,9 

Миколаївська 5,0 17,9 21,4 31,3 15,2 16,4 20,1 

Одеська 2,4 4,8 6,1 8,6 6,4 10,7 7,3 

Полтавська 10,1 170,0 140,1 183,2 163,9 206,3 215,3 

Рівненська - 17,5 23,7 21,7 34,9 54,4 76,7 

Сумська 0,8 49,6 42,3 64,1 63,9 92,6 104,0 

Тернопільська 0,1 24,5 27,9 37,7 49,9 68,6 104,5 

Харківська 1,3 54,9 45,3 54,1 36,9 38,3 34,3 

Херсонська 16,6 86,7 91,8 100,7 87,4 101,7 98,5 

Хмельницька 0,4 71,4 114,8 140,6 162,1 225,5 266,5 

Черкаська 5,2 78,6 77,7 111,4 98,0 133,4 139,6 

Чернівецька 0,3 32,9 41,3 47,4 47,5 59,1 71,7 

Чернігівська 0,3 21,8 26,5 40,0 48,4 68,6 82,9 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Практично половина всіх посівів у країні була сконцентрована у двох 

областях – Полтавській та Херсонській. У 2015 р. лідерами за величиною 

площ посівів сої стали Вінницька, Київська, Полтавська та Хмельницька 

області. У кожній з цих чотирьох областей розмір площ посівів сої 

перевищував 200 тис. га, а їхня питома вага у загальній площі по країні 

досягла 43,0 відсотків. 

Виробництво ріпаку по території країни розосереджене рівномірніше 

порівняно з соєю (табл. 3.6). Найбільшого рівня розвитку виробництво 
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ріпаку досягнуло у Вінницькій, Львівській, Одеській та Тернопільській 

областях. 

Керівники сільськогосподарських підприємств уважно стежать за 

ринковими тенденціями з тим, щоб вишукати нові напрями вдосконалення 

галузевої структури виробництва, зокрема в галузі рослинництва. Тому 

активні пошуки нових ринкових ніш і в майбутньому змінюватимуть 

структуру посівів в сільськогосподарських підприємствах країни та її 

регіонів. 

В умовах значного занепаду розвитку тваринництва всередині галузі 
протягом 2000-2015 рр. були підгалузі, які, навпаки, динамічно 

розвивалися. Підтвердженням цього є дані, наведені в табл. 3.7. 

Якщо чисельність поголів’я великої рогатої худоби в 

сільськогосподарських підприємствах станом на 1 січня протягом 2001- 

2016 рр. скоротилося з 5037,3 до 1270,5 тис. голів, то чисельність поголів’я 

свиней зросла з 2414,4 до 3704,0 тис. голів, а птиці всіх видів – з 25,5 до 

112,0 млн. голів, тобто в чотири рази. Птахівництво як підгалузь 

тваринництва за досліджуваний період розвивалося дуже високими 

темпами. Основними чинниками таких тенденцій стали:швидший оборот 

залучених у підгалузь виробничих ресурсів порівняно зі свинарством, і 

особливо м’ясним скотарством;значно нижча собівартість м’яса птиці 

порівняно з собівартістю свинини і яловичини, що є основою для нижчих 

роздрібних цін. В умовах бідності населення це забезпечує розширений 

попит на цю продукцію;дієтичний характер більшості видів м’яса 

птиці;значний попит на курячі яйця, зокрема у зв’язку зі скороченням 

обсягів їх постачання на ринок господарствами населення;досить 

обґрунтовані перспективи збільшення обсягів постачання м’яса птиці та 

пташиних яєць на зовнішні ринки. 

Всередині підгалузі птахівництва також спостерігаються неоднакові 

тенденції в розвитку вирощування окремих видів птиці. При зростанні 

загальної кількості поголів’я птиці в чотири рази чисельність поголів’я 

курей та півнів зросла в 4,5 разів, а індиків – в 90 разів (табл. 3.8). При 

цьому протягом 2001-2016 рр. чисельність поголів’я качок залишалася 

практично незмінною, а поголів’я гусей скоротилося майже утричі. 

Населення все більшою мірою надає перевагу дієтичним сортам м’яса 

птиці. 
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Таблиця 3.6 

Площа, з якої зібрано ріпак, тис. га* 

Регіон 2000 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Україна 156,7 862,5 832,8 547,0 996,1 865,3 671,1 

Вінницька 27,9 44,0 71,9 52,6 91,0 75,3 67,9 

Волинська 4,0 15,9 17,2 17,4 25,7 24,8 25,1 

Дніпропетровська 2,4 27,6 34,6 18,6 77,8 57,6 41,6 

Донецька 0,5 4,3 2,9 0,9 6,5 8,7 3,3 

Житомирська 5,4 14,2 23,0 24,4 27,1 21,4 19,1 

Закарпатська 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 0,3 0,5 

Запорізька 5,5 34,0 10,8 8,3 38,8 30,6 23,2 

Івано-Франківська 6,1 10,0 16,3 20,8 25,6 29,8 26,8 

Київська 6,1 15,6 21,6 32,9 46,7 40,1 35,8 

Кіровоградська 4,4 72,6 48,3 23,1 52,3 49,5 23,3 

Луганська 0,1 4,0 0,9 1,6 1,4 1,9 0,7 

Львівська 13,9 42,3 36,8 45,7 55,9 51,7 52,7 

Миколаївська 3,3 72,3 63,4 11,8 50,7 44,4 20,7 

Одеська 6,4 176,4 156,2 26,6 95,5 120,5 65,3 

Полтавська 5,1 8,5 16,4 9,2 18,9 8,2 8,7 

Рівненська 7,2 22,1 26,6 25,9 22,0 19,1 20,1 

Сумська 2,4 27,8 20,5 25,5 37,4 22,0 10,0 

Тернопільська 14,8 52,7 52,9 43,9 59,8 47,5 53,5 

Харківська 1,1 1,6 5,6 8,6 14,4 15,3 14,0 

Херсонська 8,9 74,0 48,5 10,8 58,7 52,3 32,8 

Хмельницька 10,6 50,1 74,7 48,2 64,7 63,8 68,2 

Черкаська 4,7 41,1 33,3 42,0 58,9 42,1 37,3 

Чернівецька 4,5 7,2 11,6 7,7 12,8 10,6 7,5 

Чернігівська 7,7 26,3 18,8 33,7 44,5 27,8 13,0 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Таблиця 3.7 

Поголів’я худоби та птиці в сільськогосподарських 

підприємствах, на 1 січня, тис. голів* 

Вид тварин 2001 р. 2011 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Велика 

рогата 

худоба - 

всього 

 

 

5037,3 

 

 

1526,4 

 

 

1437,5 

 

 

1310,2 

 

 

1270,5 

У тому числі 

корови 

 
1851,0 

 
589,1 

 
565,4 

 
529,2 

 
505,1 

Свині 2414,4 3625,2 3878,9 3732,8 3704,0 

Вівці – 

усього 
 

413,3 
 

298,4 
 

248,5 
 

205,5 
 

186,9 

Коні 249,8 41,6 29,1 23,8 21,2 

Птиця всіх 

видів 

 

25352,9 
 

110561,3 
 

132072,5 
 

122077,8 
 

112008,7 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
 

Таблиця 3.8 

Чисельність поголів’я птиці за видами в 

сільськогосподарських підприємствах (на 1 січня, тис. голів)* 

 2001 р. 2011 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Птиця усіх 

видів 

25353 110561 132073 122078 112009 

Кури та півні 24192 108056 129391 120058 110013 

Гуси 700 486 303 255 240 

Качки 399 517 481 360 401 

Індики 9 392 770 746 813 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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У тваринництві, як і в рослинництві, паралельно з процесом адаптації 

галузевої структури до змін в оточуючому середовищі відбувається процес 

інтенсифікації виробництва. Так, витрати кормів на 1 ц приросту свиней 

протягом 2000-2015 рр. скоротилися з 17,90 до 4,46 ц к.о., тобто в 4,0 разів, 

а з розрахунку на 1 ц молока – з 1,63 до 1,0 ц к.о. Разом з тим, витрати 

кормів на 1 ц приросту великої рогатої худоби скорочувалися дуже 

низькими темпами. Це стало результатом використання застарілих 

технологій у м’ясному скотарстві. 

Наслідком інтенсифікації галузі тваринництва стало покращення 

показників продуктивності тварин. Протягом 2000-2015 рр. середньорічний 

надій молока від однієї корови в сільськогосподарських підприємствах зріс 

з 1588 до 5352 кг. Високими були також темпи зростання показника 

середньої несучості курей. Підвищення продуктивності тварин є основним 

шляхом зниження собівартості одиниці продукції завдяки скороченню 

питомих постійних витрат. 

Одним з важливих показників якості продукції тваринництва  є 

середня забійна вага однієї голови худоби, реалізованої на забій. Протягом 

2000-2015 рр. середня забійна вага реалізованої голови великої рогатої 

худоби зросла з 134 до 220 кг. Так само високими були темпи зростання 

цього показника у свинарстві та вівчарстві. 

Орієнтація сільськогосподарських підприємств на інтенсифікацію 

виробництва як у рослинництві, так і в тваринництві призвели до значного 

зростання показника вартості валової продукції сільського господарства на 

100 га сільськогосподарських угідь. Протягом 2000-2015 рр. він зріс з 297,2 

до 649,4 тис. грн. (табл. 3.9). 

Однак цей показник дуже різниться в розрізі адміністративних 

областей країни. У 2015 р. найвищим він виявився в Івано-Франківській 

області (1290,5 тис. грн), а найнижчим – у Луганській (251,4 тис. 

грн).Навіть якщо відкинути показники Донецької та Луганської областей, в 

яких здійснюється АТО, все одно не допустимим є перевищення 

найкращого показника більш ніж утричі порівняно з найгіршим як для 

відносно невеликої за територією і компактної за розміщенням країни. 

Такий стан свідчить про значні відмінності в якості управління 

сільськогосподарськими підприємствами. 
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Таблиця 3.9 
Валова продукція сільського господарства на 100 га 

сільськогосподарських угідь,тис. грн.* 

Роки Усього У тому числі 

рослинництва тваринництва 

2000    

2010 440,5 314,7 125,8 

2011 574,0 439,0 135,0 

2012 541,7 396,0 145,7 

2013 653,9 495,5 158,4 

2014 688,0 522,1 165,9 

2015 649,1 490,0 159,1 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Загалом, слід відзначити, високий потенціал адаптивності економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств відносно мінливого 

середовища їх розвитку. Враховуючи у своїй діяльності ринкові сигнали, 

сільськогосподарські підприємства протягом досліджуваного періоду 

покращили своє вміння змінювати власну структуру, зокрема галузеву 

структуру виробництва, знижувати собівартість продукції через його 

інтенсифікацію і підвищення якості продуктів рослинництва і 

тваринництва. Характерною ознакою стала концентрація ресурсів на 

визначених пріоритетних галузях і підгалузях сільськогосподарського 

виробництва. 

 

3.2.  Зміни в розмірах сільськогосподарських підприємств 

як реакція на дію чинників зовнішнього середовища 

 

Будь-яке підприємство, незалежно від того, в якій галузі економіки 

воно функціонує, у своїй діяльності прагне отримати якомога більшу масу 

прибутку. Одним із засобів досягнення цієї мети є набуття такого обсягу 

виробництва, за якого мінімізуються середні виробничі затрати. 

Сільськогосподарські підприємства, на відміну від підприємств багатьох 

інших галузей, не надто жорстко прив’язані до власних існуючих 

виробничих потужностей, що пов’язано зі специфікою їхніх виробничих 
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ресурсів. Вони мають можливість швидко змінювати свої розміри в умовах 

ринкової економіки. 

В умовах планово-централізованої економіки розміри сільськогоспо- 

дарських підприємств-колишніх колгоспів і радгоспів залишалися 

незмінними впродовж десятиліть. Рішення про зміну їхніх розмірів мали 

право прийняти лише вищестоячі органи державного управління. 

На даний час немає суттєвих перешкод для реалізації власниками та 

керівниками сільськогосподарських підприємств курсу на оптимізацію 

їхніх розмірів через скорочення чи навпаки розширення обсягів 

виробництва. Ринки усіх видів виробничих ресурсів для здійснення 

господарської діяльності є відкритими. Як правило, не виникають 

нездоланні перешкоди на шляху додаткового залучення у виробничий 

процес трудових, земельних, фінансових ресурсів, а також основних і 

оборотних засобів. Хоча мінімальні середні виробничі затрати для кожного 

конкретного          сільськогосподарського          підприємства глибоко 

індивідуалізовані з огляду на особливості використовуваних ними 

виробничих ресурсів, кожне з них намагається досягнути їх у своїй 

діяльності. Важливу роль при цьому відіграє досягнення оптимального 

масштабу виробництва. 

Відповідно до вітчизняної наукової та практичної традиції в 

сільському господарстві, вважається, що у випадку нарощування масштабів 

виробництва автоматично спрацьовує позитивний економічний ефект. 

Разом з тим, світовий науковий і практичний досвід зовсім не підтверджує 

однозначність таких висновків. Як і будь-які інші явища та процеси, ефект 

масштабу виробництва, у тому числі і у сільському господарстві має 

позитивні, негативні та незмінні аспекти. Позитивний ефект масштабу 

виробництва проявляється у скороченні середніх виробничих затрат в міру 

його збільшення. У галузі тваринництва це досягається за рахунок 

зниження вартості одного ското-місця, більш ефективного використання 

засобів механізації тваринництва, оптимізації ветеринарного 

обслуговування та використання праці. Як правило, постійні витрати у 

тваринництві зростають значно нижчими темпами порівняно з темпами 

зростання обсягів виробництва, що дозволяє знижувати собівартість 

одиниці продукції. 

На початку 90-х років минулого століття в аграрній економічній науці 

значна увага була приділена визначенню оптимальних розмірів 
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фермерських господарств, які тоді лише розпочинали процес формування. 

Переважна більшість економістів-аграрників на той час сходилася на тому, 

що ці розміри повинні бути такими, щоб забезпечити найефективніше 

використання вироблюваної вітчизняними підприємствами 

сільськогосподарської техніки в рослинництві, а також наявних 

виробничих потужностей у тваринництві. Незважаючи на певну наївність з 

сучасної точки зору таких розрахунків, вони спрямовувалися на вирішення 

серцевинної проблеми зниження собівартості одиниці продукції за рахунок 

використання ефекту масштабу – зниження питомих постійних витрат. 

Однією з суттєвих економічних вигод, які дарує збільшення обсягів 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах, є створення 

передумов для спеціалізації виробництва. Лише крупні 

сільськогосподарські підприємства здатні забезпечити умови такого 

поєднання галузей сільського господарства, за якого забезпечується 

високий рівень прибутковості (звичайно ж, якщо всі інші умови однакові). 

Спеціалізація виробництва серед всього іншого передбачає й спеціалізацію 

праці, яка однозначно приносить суттєвий економічний ефект. 

Суттєвим ефектом масштабу виробництва є те, що великі сільсько- 

господарські підприємства мають можливість використовувати такі види 

високопродуктивного обладнання й техніки, які не можуть собі дозволити 

менші за розмірами підприємства. Якщо розміри підприємства 

забезпечують їх повне завантаження, це знижує витрати на виробництво 

одиниці продукції. 

Великі сільськогосподарські підприємства володіють і іншими 

економічними перевагами порівняно з середніми і дрібними – вони мають 

можливість купувати більші обсяги необхідних виробничих ресурсів, а 

також формувати більші обсяги реалізованої продукції, що робить 

відповідні ціни привабливішими. Вони, крім усього іншого, здатні 

працювати не лише на внутрішньому, але й на зовнішніх ринках. 

Серед суттєвих переваг великих сільськогосподарських підприємств 

слід відзначити особливі методи банківського кредитування. Вони, як 

правило, незрівнянно сприятливіші порівняно з середніми та дрібними 

сільськогосподарськими підприємствами. Особливо це стосується 

можливості зовнішніх грошових запозичень, зокрема Світового банку та 

Європейського банку реконструкції та розвитку. 
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Слід зазначити, що негативні аспекти концентрації 

сільськогосподарського виробництва не менш важливі, ніж її позитивні 

аспекти. Укрупнення масштабів сільськогосподарських підприємств є 

основою для їх переходу зі статусу сімейних господарств у статус 

господарств, заснованих на використанні найманої праці. Досвід 

розвинутих країн світу засвідчує низький рівень ефективності найманої 

праці в сільському господарстві. Саме тому основою розвитку сільського 

господарства в цих країнах є фермерські господарства сімейного типу, яке 

в умовах розвинутої ринкової економіки демонструє найвищий рівень 

економічної стійкості порівняно з сільськогосподарськими підприємствами 

інших організаційно-правових форм. Їхні переваги в забезпеченні мотивації 

виробництва та надзвичайно важливого в сільському господарстві чинника 

передачі батьківського досвіду ефективного використання землі та інших 

видів виробничих ресурсів за своєю важливістю нерідко перевищують 

значення такого чинника, як масштаби виробництва. 

Чи не найголовнішим недоліком крупного сільськогосподарського 

виробництва є втрата мотивацій у процесі здійснення господарських 

операцій працівниками. Нерідко ці втрати за своїм обсягом переважають 

переваги, які надає збільшення обсягів виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах. У цих підприємствах особисті 

інтереси їхніх працівників або інтереси їхніх виробничих підрозділів 

виявляються часто несумісними із загальними економічними інтересами 

підприємств. 

Сучасна економіка, зокрема аграрна, будує свій розвиток на 

органічному поєднанні діяльності крупних, середніх та малих за розмірами 

підприємств. Роль останніх як основи формування середнього класу в 

сучасних умовах зростає. 

Основою життєздатності малих і середніх підприємств у сучасних 

умовах є їхня здатність чутливо реагувати на зміни в зовнішньому 

соціальному, економічному, правовому, екологічному тощо середовищі. 

Вони швидко впроваджують найновіші технологічні інновації, оскільки 

більшість із них орієнтована саме на використання у невеликих за 

розмірами сільськогосподарських підприємствах. 

На жаль, сучасна статистика сільського господарства в нашій країні не 

дозволяє згрупувати сільськогосподарські підприємства за обсягами 

виробництва валової та товарної продукції, величиною отриманих 
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прибутків і обсягом використовуваних ними сільськогосподарських угідь. 

Однак вона дозволяє визначати порівняльний рівень концентрації 

виробництва в сільськогосподдарських підприємствах лише за окремими 

видами продукції рослинництва і тваринництва. 

У 2015 р. серед 3405 сільськогосподарських підприємств країни 

переважали ті, посівна площа зернових та зернобобових культур в яких не 

перевищувала 50 га – 54,4 відсотків, або 18769 підприємств (табл. 3.10). 

Однак в них вироблялося лише 2,0 відсотки загального валового збору 

зерна у країні. 

Значно нижчою була питома вага підприємств з розміром посівних 

площ зернових та зернобобових культур від 50 до 100 га. Це невеликі за 

розміром підприємства, які опираються, головним чином, на працю їхніх 

власників, тобто це фермерські господарства сімейного типу. Зважаючи на 

те, що питома вага зернових та зернобобових культур у структурі посівних 

площ переважно складає приблизно 50 відсотків, можна передбачити, що 

більшість із цих господарств використовують до 200 га посівів 

сільськогосподарських культур. Це найбільш поширений  тип 

сільськогосподарських підприємств у країні. Однак їхнє значення в обсягах 

виробництва і відповідно в забезпеченні продовольчої безпеки країни є 

незначним. 

Основними виробниками зерна є крупні сільськогосподарські 

підприємства. У 2015 р. 293 підприємства зібрали зернові та зернобобові 

культури з площею посіву понад 1000 га, з них у 488 підприємствах ця 

площа перевищувала 3000 га. Реально це розміри посівів, які були 

характерними для колишніх колгоспів і радгоспів, Загалом питома вага 

великих господарств у валовому виробництві зернових та зернобобових 

культур складає 67,9 відсотків, а малих та середніх – лише 32,1 відсотків. 

Отже, зерновиробництво в нашій країні базується у великих за розмірами 

сільськогосподарських підприємствах. 

На основі даних табл. 3.10 можна зробити однозначні висновки про 

спрацювання ефекту масштабу виробництва в зерновиробництві. 

Порівняння показників урожайності зернових та зернобобових культур у 

розрізі різних за розмірами зібраної площі сільськогосподарських 

підприємств показало, що в міру зростання цих розмірів однозначно 

зростає й урожайність. Найнижчою вона виявилася в господарствах з 

зібраною площею до 50 га – 24,6 ц/га, а найвищою в тих господарствах, в 

179 



Зміни у внутрішньому середовищі сільськогосподарських підприємств, 

їх аналіз на мезо- та мікрорівні 
 

яких вона перевищувала 3 тис. га – 55,0 ц/га, тобто найвищий показник 

перевищував найнижчий в 2,3 разів, що засвідчує явні переваги 

висококонцентрованого сільськогосподарського виробництва. 

 

Таблиця 3.10 

Групування сільськогосподарських підприємств за розмірами зібраної 

площі зернових та зернобобових культур у 2015 р.* 

 
 

Розмір 

підприємств 

Кількість 

підприємств 
Валовий збір 

 
 

Урожайність, 

ц/га 
 

одиниць 

у % до 

загальної 
кількості 

 
тис. т 

у % до 
загального 

валового 
збору 

Підприємства 
– всього 

 
34505 

 
100,0 

 
46506,6 

 
100,0 

 
43,8 

З них 

площею, га 

до 50,0 

 
 

18769 

 
 

54,4 

 
 

944,2 

 
 

2,0 

 
 

24,6 

50,01-100,00 3587 10,4 786,1 1,7 30,1 

100,01-250,00 3886 11,3 2135,2 4,6 33,4 

250,01-500,00 2731 7,9 3652,8 7,9 37,1 

500,01- 
1000,00 

2539 7,3 7420,9 15,9 40,6 

1000,01- 
2000,00 

1921 5,6 11582,0 24,9 43,3 

2000,01- 
3000,00 

584 1,7 6549,4 14,1 46,6 

Більше 
3000,00 

488 1,4 13436,0 28,9 55,0 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Аналогічна ситуація склалася також у сфері вирощування цукрових 

буряків. У 2015 р. цим займалися 808 сільськогосподарських підприємств 
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(табл. 3.11). У більшій частині з них – 46,0 відсотків – зібрана площа 

цукрових буряків не перевищувала 50 га. Однак ці господарства 

забезпечували лише 2,9 відсотків загального валового збору цукрових 

буряків. 

 

Таблиця 3.11 

Групування сільськогосподарських підприємств за розмірами 

зібраної площі цукрових буряків (фабричних)у 2015 р.* 

 
 

Розміри 
підприємств 

Кількість 

підприємств 
Валовий збір 

 
 

Урожайність, 
ц/га 

 
одиниць 

у % до 
загальної 

кількості 

 
тис. т 

у % до 
загального 

валового 
збору 

Підприємства 
– всього 

 
808 

 
100,0 

 
9553,8 

 
100,0 

 
448,2 

З них площею, 

га 

     

До 50,0 372 46,0 280,6 2,9 390,3 

50,01-100,00 113 14,0 374,3 3,9 429,6 

100,01-250,00 157 19,4 1157,9 12,1 454,8 

250,01-500,00 68 8,4 1012,4 10,6 427,2 

500,01-1000,00 47 5,8 1509,8 15,8 449,4 

1000,01- 
2000,00 

27 3,4 1754,0 18,4 479,6 

Більше 
2000,00 

24 3,0 3464,8 36,3 444,6 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Як і у виробництві зернових та зернобобових культур, основними 

виробниками цукрових буряків у країні є великі сільськогосподарські 

підприємства, в яких зібрана площа перевищувала 2000 га. У 2015 р. таких 
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господарств налічувалося лише 24, але вони забезпечували 36,3 відсотків 

загального валового збору цукрових буряків. 

При виробництві цукрових буряків ефект масштабу виробництва 

проявляє себе не настільки чітко, як при виробництві зернових та 

зернобобових культур. При середній врожайності по всій сукупності 

сільськогосподарських підприємств 448,2 ц/га найнижчою у 2015 р. вона 

була в тих господарствах, в яких зібрана площа була меншою від 50 га і 

складала 390,3 ц/га. Найвищим цей показник склався в господарствах із 

зібраною площею від 1000 до 2000 га – 479,6 ц/га. У більших за розмірами 

господарствах урожайність була нижчою. 

У тваринництві спостерігаються дещо відмінні тенденції порівняно з 

рослинництвом. Так, із 2826 сільськогосподарських підприємств, які 

утримували поголів’я великої рогатої худоби, найбільше виявилося тих, в 

яких воно складає 500-999 голів (табл. 3.12). 

Питома вага господарств, які утримували понад 500 голів великої 

рогатої худоби у 2015 р. складала 28,8 відсотків. Зате питома вага 

утримуваного ними поголів’я в загальній його кількості складала 77,7 

відсотків. 

Слід зазначити, що рівень концентрації скотарства в 

сільськогосподарських підприємствах значно нижчий порівняно з рівнем 

концентрації в зерновому господарстві. У колишніх колгоспах і радгоспах 

чисельність поголів’я великої рогатої худоби, як правило, перевищувала 

1000 голів. Якщо в зерновому господарстві рівень концентрації 

виробництва був порівнянним з радянським періодом, то в скотарстві він 

значно нижчий. 

У птахівництві рівень концентрації виробництва значно вищий 

порівняно зі скотарством. З даних табл. 3.13 видно, що 97,6 відсотків 

поголів’я сконцентровано в тих сільськогосподарських підприємствах, в 

яких воно перевищує 50 тис. голів. Таких підприємств у 2015 р. 

налічувалося 144, тобто 28,0 відсотків від загальної кількості. У той же час 

34,3 відсотків підприємств утримували менше від 1 тис. голів птиці. 
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Таблиця 3.12 

Групування сільськогосподарських підприємств за наявністю 

поголів’я великої рогатої худоби на 1 січня 2016 р.* 

 

Розмір підприємств 

Кількість підприємств Чисельність поголів’я 

 

одиниць 

у % до 

загальної 

кількості 

тис. 

голів 

у % до 

загальної 

чисельності 

Підприємства - 
усього 

2826 100,0 1270,5 100,0 

З них мали голів 

до 5 

 
191 

 
6,8 

 
0,6 

 
0,1 

6-10 133 4,7 1,1 0,1 

11-15 96 3,4 1,2 0,1 

16-20 92 3,3 1,7 0,1 

21-29 104 3,7 2,6 0,2 

30-39 109 3,8 3,7 0,3 

40-49 83 2,9 3,7 0,3 

50-99 269 9,5 19,3 1,5 

100-199 357 12,7 52,6 4,1 

200-299 203 7,2 49,9 3,9 

300-399 209 7,4 72,7 5,7 

400-499 168 5,9 74,8 5,9 

500-999 457 16,2 318,3 25,1 

1000-1999 253 9,0 350,9 27,7 

2000-2999 64 2,3 155,2 12,2 

3000-3999 24 0,8 80,5 6,3 

4000-4999 5 0,2 23,1 1,8 

Більше 4999 9 0,3 58,6 4,6 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Таблиця 3.13 

Групування сільськогосподарських підприємств 

за наявністю поголів’я птиці на 1 січня 2016 р.* 

 

Розмір підприємств 

Кількість підприємств Чисельність поголів’я 

 

одиниць 

у % до 

загальної 

кількості 

 

тис. голів 

у % до 

загальної 

чисельності 

Підприємства - 
всього 

516 100,0 112051 100,0 

З них мали голів     

До 50 63 12,2 1,3 0,0 

51-999 114 22,1 38,9 0,0 

1000-1999 32 6,1 45,0 0,0 

2000-2999 28 5,5 68,8 0,1 

3000-3999 20 3,9 69,4 0,1 

4000-4999 12 2,3 53,7 0,0 

5000-6999 11 2,1 63,1 0,1 

7000-9999 10 2,0 85,3 0,1 

10000-24999 40 7,8 688,4 0,6 

25000-49999 41 8,0 1532,9 1,4 

Більше 49999 144 28,0 109361,9 97,6 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Слід зазначити,що після розпаювання майна те земель колишніх 

колективних сільськогосподарських підприємств та приведення у 

відповідність до норм європейського права вітчизняного законодавства 

щодо організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, всі 

вони фактично є заново організованими. Їхні власники та керівники самі 

визначали не тільки організаційно-правову форму, але й їх розміри та 

виробничу структуру. У зв’язку з цим сучасні розміри підприємств слід 

вважати результатами їх економічної поведінки у процесі їх формування і 

розвитку. Висококонцентроване сільськогосподарське підприємництво 
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стало відповіддю підприємств на виклики, які формує мінливе соціальне, 

політичне, економічне, правове середовище. 

Результатом концентрації виробництва стало значне покращання 

показників продуктивності полів і ферм. Так, із 2503  

сільськогосподарських підприємств, які утримували поголів’я корів, у 475 

підприємствах середньорічний удій молока перевищував 6000 кг, тобто 

майже в кожному четвертому. У господарствах з найвищою 

продуктивністю корів у 2015 р. вироблялося 55,1 відсотків загального 

валового надою молока (табл. 3.14). Водночас у 134 сільськогосподарських 

підприємствах середньорічний удій молока від корови не перевищував 

1000 кг. 

Таблиця 3.14 

Групування сільськогосподарських підприємств за середнім річним 

удоєм молока від однієї корови, що була в наявності на початок 2015 

р.* 

 

 
Розмір підприємств 

 

Кількість підприємств 

Валовий надій молока 

від корів молочного 

стада 

 

одиниць 

у % до 

загальної 
кількості 

 

тис. т 

у % до 

загального 
обсягу 

Підприємства - усього 2503 100,0 2613,7 100,0 

З них 

продуктивністю, кг 

    

До 1000 136 5,4 5,5 0,2 

1001-2000 301 12,0 30,0 1,1 

2001-3000 531 21,2 117,0 4,5 

3001-4000 437 17,5 217,5 8,3 

4001-5000 338 13,5 326,7 12,5 

5001-6000 285 11,4 477,3 18,3 

Більше 6000 475 19,0 1439,7 55,1 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Крупні сільськогосподарські підприємства в нашій країні 

функціонують як так звані агрохолдинги. Їх прискорений розвиток 

розпочався в 2005 р., коли певна частина олігархів зрозуміли ті широкі 

економічні можливості для подальшого збагачення дарує ведення крупного 

бізнесу в аграрній сфері. 

На сьогоднішній день функціонує понад півтора сотні агрохолдингів з 

середнім розміром земельного банку 60 тис. га. Вони контролюють п’яту 

частину сільськогосподарських угідь країни та майже половину угідь, 

використовуваних всією сукупністю сільськогосподарських підприємств. 

Лупенко Ю.О. та Кропивко М.Ф. відзначають таку основну особливість 

агрохолдингових формувань: «Поглиблена спеціалізація діяльності 

складових організаційної структури, за якої материнська компанія (яка 

намагається зареєструватися в офшорній зоні) спеціалізується на веденні 

фінансово-інвестиційної діяльності, головне(і) підприємство(а) – 

трейдер(и) у країні(ах)ведення діяльності спеціалізуються на маркетингово- 

торговельній діяльності, дочірні підприємства або філії – на переробці та 

зберіганні сільськогосподарської продукції, а основу агрохолдингів 

становлять поглинуті або підконтрольні сільськогосподарські підприємства 

[155, с.6]. 

Куценко В.І. виділяє такі основні переваги агрохолдингів у сільському 

господарстві порівняно з традиційними сільськогосподарськими 

підприємствами: «ефективний менеджмент – залучення досвідчених 

фахівців; економічна ефективність щодо управління власним капіталом; 

більша маневреність власного капіталу, раціоналізація використання 

ресурсного потенціалу, інтенсифікація та диверсифікація виробництва; 

доступ до фінансів – пільгові кредити та дотації; залучення приватних 

інвестицій; ефект масштабу – ефективне використання ресурсного 

потенціалу; переваги вертикальної інтеграції – поєднання виробництва з 

переробкою та реалізацією; доступ до ринків збуту – великі за обсягом 

можливості виходу на зовнішні ринки, а також більші можливості їх 

диверсифікації [140, с.66]. Однак вчений виділяє й такі недоліки 

агрохолдингів, як монокультурна спеціалізація; ігнорування теорії сівозмін, 

виснаження ґрунтів; орієнтація на економічний ефект та ігнорування 

соціального та економічно; не створюють додаткові робочі місця на селі; 

незацікавленість у створенні соціальної інфраструктури на селі; 

неефективна політика збуту – орієнтація на зовнішні ринки; 
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незацікавленість у здійсненні довгострокових інвестицій у сільсько- 

господарські угіддя внаслідок відсутності гарантій довготермінового вико- 

ристання земельних ділянок. 

Крім названих, можна виділити й інші переваги та недоліки 

агрохолдингів. Однак суттєвою також є відповідь на питання: чи процес 

утворення і розвитку агрохолдингів є закономірним результатом 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств, які таким 

чином вирішили скористатися перевагами крупномасштабного вертикально 

інтегрованого виробництва, об’єднавши свої економічні потенціали, чи 

вирішальну роль при цьому відіграли інші чинники. 

Аналіз процесів формування агрохолдингів,  ролі окремих підрозділів 

в організаційній структурі показує, що визначальним чинником став не 

сільськогосподарський капітал, а капітал, народжений в інших сферах 

економіки. Якби цей капітал був сформованим в результаті об’єднання 

фінансових ресурсів, отриманих в результаті діяльності 

сільськогосподарських підприємств, можна було б стверджувати, що 

агрохолдинги є завершальною стадією змін в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств, спрямованій на використання переваг 

великомасштабного виробництва. У такому разі сільськогосподарські 

підприємства мали б бути основою економічної піраміди, якою насправді є 

сформований агрохолдинг, і ключові економічні рішення повинні 

прийматися саме керівниками цих підприємств. Однак насправді центром 

прийняття управлінських рішень в агрохолдингах є не основа економічної 

піраміди, а її вершина, як правило, материнська компанія-ініціатор 

формування агрохолдингу та його фінансовий центр. З огляду на це, 

функціонування агрохолдингів реально є результатом не змін  в 

економічній поведінці сільськогосподарських підприємств, а змін в 

економічній поведінці певної частини фінансових груп, які визначили 

розвиток нових агропромислових формувань одним з пріоритетів свого 

розвитку. Однак при цьому не слід заперечувати й той факт, що 

сільськогосподарські підприємства у своїй більшості добровільно входили 

в такий економічний союз, що також є одним із проявів в їхній економічній 

поведінці. Втративши основну частину власної самостійності, вони як 

компенсацію отримали своєрідну парасольку економічного характеру, яка 

убезпечує їх від можливого банкрутства. Їхні економічні ризики в 

результаті входження в агрохолдинг значно знижуються. 
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Організаційна структура великих агрохолдингів є складною. Крім 

материнської компанії та сільськогосподарських підприємств з правами 

юридичної особи та без таких, входять переробні підприємства, логістичні 

та маркетингові центри. Їхня економічна поведінка часто суперечить як 

національним інтересам, так і економічним інтересам 

сільськогосподарських підприємств, які організаційно входять до них. 

В нашій країні досить вузьким є коло галузей, вкладення фінансово- 

економічних ресурсів в які практично гарантує отримання великих 

прибутків. Однією з таких сфер, як виявилося на початку поточного 

століття, є сільське господарство і пов’язані з ним галузі. Причому воно 

здатне приносити значні економічні вигоди навіть за практичної 

відсутності або дуже незначної за обсягами державної фінансової 

підтримки, що неможливе у країнах Західної Європи. Основою для цього є 

низька вартість робочої сили та землі, а також високий рівень родючості 

використовуваних сільськогосподарських угідь. Досягнення кращих 

економічних результатів від ведення сільськогосподарського  виробництва 

в Україні вимагає значно меншого за обсягом вкладення виробничих 

ресурсів порівняно з західноєвропейськими країнами. 

Крім того, материнські компанії-засновники агрохолдингів зуміли 

відшукати й інші можливості для економії виробничих і фінансових 

ресурсів. Вони стали основними споживачами державних фінансових 

ресурсів, виділених з бюджету для підтримки сільськогосподарських 

підприємств. Менші за розмірами, розрізнені підприємства не мають 

можливостей брати участь в більшості урядових програм такого характеру 

у зв’язку з труднощами виконання основних вимог щодо такої участі. 

Безперечними є істотні переваги агрохолдингів перед невеликими 

сільськогосподарськими підприємствами у сфері короткострокового і 

довгострокового кредитування, зокрема щодо пільгового кредитування, за 

якого держава компенсує частину вартості отриманого кредиту. Крім того, 

для агрохолдингів є доступними й кредити різноманітних міжнародних 

фінансових інституцій, зокрема європейського банку реконструкції й 

розвитку і Міжнародної фінансової корпорації, які надають кредити на 

значно кращих умовах порівняно з вітчизняними банківськими установами. 

Оцінюючи загалом діяльність агрохолдингів в Україні, слід зазначити, 

що її основою є капітал, який має загальноєвропейський чи 

загальносвітовий    вектор    розвитку,    але    черпає    ресурси    для   свого 
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примноження в національній економіці, її агропромисловому комплексі. 

Цей капітал має доступ до європейської системи оцінювання, 

рейтингування, кредитування, оподаткування, маркетингу, логістики тощо, 

лише його виробнича діяльність здійснюється в межах національної 

економіки. Основним мотивом її здійснення, як уже відзначалося, є 

дешевизна використовуваних ресурсів. Вся їхня діяльність свідчить про 

високий рівень винахідливості, підприємливості, здатності до адаптації до 

мінливого середовища вітчизняних підприємців у сфері АПК, але ці їхні 

риси та конкретні управлінські рішення важко узгоджуються з 

національними інтересами. 

У науковій літературі останніх років дуже часто робиться наголос на 

незацікавленості сучасних агрохолдингів у розвитку соціальної 

інфраструктури села, покращенні у сфері зайнятості сільського населення, 

підвищенні рівня його добробуту. Але ці проблеми є лише незначною 

частиною тих проблем, які породжує прискорений розвиток агрохолдингів 

у країні. У кінцевому рахунку вирішення соціальних проблем  розвитку 

села аж ніяк не може виступати однією з місій розвитку агрохолдингів, як і 

будь-яких інших видів сільського господарського чи аграрного 

підприємництва. Це завдання, які вирішуються за допомогою засобів 

державного та муніципального управління. Основні проблеми, які 

породжує процес «агрохолдингізації», значно глибші, вони стосуються 

усього сільського способу життя, формування економічної бази розвитку 

сільськогосподарського підприємництва та найважливішого для 

функціонування будь-якої країни процесу забезпечення її продовольчої 

безпеки. 

Економічні інтереси, економічна поведінка найбільших агрохолдингів 

країни мають транснаціональний характер. Якщо існуючі тренди 

спостерігатимуться й надалі, виникне реальна загроза конфлікту між 

національними інтересами в розвитку сільського господарства та транс- 

національним характером економічної поведінки основних 

товаровиробників у країні. 

Слід зазначити, що означена проблема аж ніяк не є результатом 

цілеспрямованої деструктивної економічної поведінки агрохолдингів як 

однієї зі складових вітчизняної агропродовольчої системи. Навпаки, вона є 

результатом недосконалості зовнішнього середовища, в якому ці структури 

функціонують і розвиваються. Хоча часто їм самим через відповідні 
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лобістські дії вдається сформувати сприятливе для себе середовище. Тому 

для виправлення існуючої ситуації необхідні докорінні зміни у правових, 

економічних, соціальних, політичних умовах розвитку 

сільськогосподарського підприємництва у нашій країні. 

Агрохолдинги не можна вважати злом для вітчизняної аграрної 

економіки. Вони є органічною складовою, притаманною сучасному  

способу виробництва в нашій країні. Потенційно вони можуть 

перетворитися в одного з основних локомотивів відновлення країною слави 

житниці Європи при збереженні орієнтованості на забезпечення 

пріоритетності національних інтересів. 

На нашу думку, процес концентрації сільськогосподарського 

виробництва протягом останнього десятиліття відбувався досить 

інтенсивно і приніс позитивні результати, але останнім часом він вийшов з- 

під контролю (державного і громадського) і загрожує погіршенням ситуації 

у сфері забезпечення продовольчої безпеки країни. У зв’язку з цим виникає 

необхідність у вдосконаленні умов його розвитку, насамперед 

законодавства, яке регулює розвиток підприємництва в аграрній сфері. 

 

3.3. Тіньова економічна поведінка сільськогосподарських підприємств 

як реакція на недосконалість інституційного середовища розвитку 

аграрного підприємництва 

 

Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств у умовах 

стабільної економічної системи має значні відмінності порівняно з їх 

економічною поведінкою в умовах трансформаційної економіки. 

Характерною ознакою трансформаційної економіки є наявність в 

інституційному середовищі елементів старої та нової економічних систем, 

що робить це середовище нестабільним. Тому більшість країн світу 

намагається якомога швидше пройти процес трансформації з тим, щоб 

економічним суб’єктам швидко адаптуватися до нового інституційного 

середовища. Оскільки трансформаційні процеси в економіці нашої країни 

дуже затягнулися в часі – вони розпочалися зі здобуттям політичної 

незалежності в 1991 р., але не завершилися до цих пір, то суб’єкти 

підприємницької діяльності, зокрема сільськогосподарські підприємства, 

опинилися в умовах, коли інституційне середовище їх розвитку є украй 

суперечливим та недосконалим упродовж тривалого періоду. 
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Тіньова економіка в нашій країні (і тісно пов’язана з нею корупція) 

досягла таких масштабів, що її розвиток став прямою загрозою 

національній безпеці, адже цей процес має відверто деструктивний 

характер. За величиною Індексу економічних свобод від 

EconomicFreedomIndex, Індексу сприйняття корупції від 

TransparencyInternational, міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу 

від DoingBusinessIndex, Індексу глобальної конкурентоспроможності від 

WorldCompetitivenesReportнаша країна далеко відстала не лише від 

розвинутих країн світу та більшості країн, які утворилися на теренах 

колишнього Радянського Союзу, але від мало розвинутих країн Азії, 

Африки та Латинської Америки. Дійшло до того, що вимоги щодо 

посилення боротьби з корупцією як одного з основних елементів 

функціонування тіньової економіки стали чи не основою вимогою з боку 

США та країн-членів ЄС щодо виділення кредитів та надання безвізового 

режиму для громадян нашої країни. 

За розрахунками державної служби статистики України, питома вага 

тіньової економіки в загальному обсязі виробленого валового внутрішнього 

продукту за останнє десятиріччя складала 14-19 відсотків, що утричі 

перевищує допустимі її масштаби. Однак за результатами досліджень, 

проведених з використанням так званих методів витрат населення - 

роздрібного товарообороту, електричного методу, монетарного методу, 

методу збитковості підприємств, методу сукупного попиту-сукупної 

пропозиції та ін. цей показник є значно вищим і досягає 28-50 відсотків 

ВВП. Найгірше те, що навіть у результаті двох Майданів ці показники не 

знижувалися. 

Агропромисловий комплекс, зокрема сільське господарство, активно 

включені до процесу тонізації економіки країни. Вадатурський А. вважає, 

що сільське господарство – величезний офшор, де ніхто не платить 

податків, мотивуючи це тим, що всі у світі отримують дотації, а українське 

сільське господарство – ні. За його даними,в «тіні» перебуває 40-70 

відсотків вітчизняного сільського господарства [6]. Таким чином, ступінь 

поширення тіньової економіки не нижчий, ніж в інших секторах економіки. 

Тіньова економічна діяльність спостерігається практично в усіх країнах 

світу. Однак в найбільш розвинутих серед них вона витіснена в окремі 

маргінальні сектори. При цьому її вклад в формування ВВП є незначним. У 

нашій країні вона досягла таких розмірів, що стає реальною 
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загрозою не лише національній безпеці, але й політичній незалежності 

країни. 

Мазур І.І. трактує тіньову економіку як «складне соціально- 

економічне явище, представлене сукупністю неконтрольованих і 

нерегульованих як протиправних і законних, але аморальних економічних 

відносин між суб’єктами економічної діяльності з метою отримання 

надприбутку за рахунок приховування доходів і ухилення від сплати 

податків [158]. Таке визначення суті тіньової економіки не слід вважати 

однозначним, існують й інші підходи до її розуміння. Однак виявлення 

теоретичних розбіжностей в цій царині не входить до цілей написання 

даного підрозділу дисертаційної роботи. Тому ми маємо право на 

висловлення думки про правильність сформульованого Мазур І.І. 

визначення суті тіньової економіки. 

Серед альтернатив, які постійно постають перед власниками й 

керівниками сільськогосподарських підприємств, є, зокрема, вибір стратегії 

на легалізацію, чи, навпаки, тінізацію економічної поведінки. Згідно з 

теоретичними і практичними канонами раціональності економічної 

поведінки остаточне рішення про ступінь її тінізації приймається в 

залежності від величини прогнозованого співвідношення доходів і видатків 

у процесі її здійснення. Якщо функціонування в «тіні» керівниками і 

власниками сільськогосподарських підприємств оцінюється  більш 

вигідним, ніж цілком легальне функціонування з повною прозорістю 

фінансово-економічних операцій, то приймається відповідне управлінське 

рішення. Якщо ж ні, то господарство працює у легальному правовому полі. 

У розвинутих країнах поява перед підприємствами основних сфер 

економічної діяльності такої альтернативи практично неможлива. Вона 

виникає лише перед тими особами чи їх групами, які у принципі готові 

обрати завідомо злочинний вид економічної чи неекономічної діяльності. У 

трансформаційних економіках, до яких належить і економіка нашої країни, 

така альтернатива виникає і перед законопослушними громадянами, 

зокрема підприємцями, у тому числі зайнятими в сільськогосподарському 

виробництві. Підґрунтям виникнення такої альтернативи є не лише низький 

рівень законопослушності наших співвітчизників, але й недосконалість 

інституційного середовища розвитку підприємництва, зокрема 

сільськогосподарського. 
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Автори дослідження «Тіньова економіка в Україні : причини та шляхи 

подолання», проведеного в рамках проекту «Приховані тригери 

економічного зростання у країнах Вишеградської четвірки та в Україні», 

визначили такі основні чинники тонізації економіки: неефективне державне 

регулювання економіки, неефективне адміністрування податків, проблеми 

ринку праці, недосконале грошове-кредитне регулювання, недосконалість 

бюджетної системи, недосконалість судової та правоохоронної системи, 

рівень загальної злочинності [286, с.89]. 

Неефективність державного регулювання економіки проявляє себе 

насамперед у взаємній недовірі між державою і бізнесом, у зв’язку з чим 

держава як значно потужніший партнер від будь-якої з бізнесових структур 

формує надзвичайно забюрократизоване інституційне та законодавче 

забезпечення розвитку підприємництва. Це створює умови ля розвитку 

корупції як одного зі способів вирішення проблем підприємців, зокрема 

зайнятих в сільському господарстві. Низька заробітна плата державних 

чиновників лише сприяє її поширенню. 

Слід зазначити, що рівень розвитку тіньової економіки в нашій країні 

упродовж недовгої історії її політичної незалежності завжди був високим, 

але змінювався насамперед під впливом змін в інституційному середовищі 

розвитку бізнесу, зокрема сільськогосподарського. У результаті проведення 

заходів аграрної, податкової, бюджетної,грошово-кредитної реформ він то 

підвищувався, то знижувався. Це підтверджує визначальний вплив змін в 

інституційному середовищі на ступінь тінізації економічної діяльності. Цей 

чинник тонізації слід віднести до основоположних. 

Суттєвим чинником тонізації національної економіки є неефективне 

адміністрування податків, яке виражається в надмірному  і 

несправедливому рівні оподаткування, зокрема в сільському господарстві, 

оскільки їх змушені сплачувати навіть збиткові господарства. Постійні 

зміни в податковому законодавстві спричиняють появу такого явища, як 

податковий нігілізм та низький рівень податкової  культури. 

Неефективність системи адміністрування податків посилюється у зв’язку з 

низькою платіжною дисципліною, недостатнім рівнем правової 

захищеності сільськогосподарських підприємств-платників податків, 

недосконалістю механізму покарання за ухилення від сплати податків. 

Значний вплив на тінізацію в економіці, у тому числі аграрній, 

справляють проблеми ринку праці, зокрема на сільському ринку праці. В 
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умовах надзвичайно високого рівня безробіття (явного і прихованого), 

особливо в західних і центральних областях країни, порушується 

нормальне співвідношення попиту й пропозиції на ринку робочої сили. 

Наприклад, у Львівській області майже половина загальної чисельності 

зайнятого сільського населення є зайнятою виключно в особистому 

селянському господарстві. Оскільки такий вид зайнятості не дозволяє 

членам сільських родин отримувати не тільки достатній чи достойний 

рівень доходів, але й не забезпечує його мінімальний рівень, цей вид 

зайнятості є формою прихованого безробіття, хоча статистичні органи 

відносять відповідних осіб до числа зайнятих. 

При значному переважанні пропозиції на робочу силу на сільському 

ринку праці над попитом на неї селяни погоджуються на будь-яку роботу 

навіть без офіційного оформлення трудових відносин, відсутності 

соціального пакету, відпусток та інших соціальних гарантій. В таких 

умовах часто економічна поведінка керівників сільськогосподарських 

підприємств на сільському ринку праці зводиться до найму працівників на 

таких дискримінаційних умовах. Досить поширеним явищем  стала 

частково легальна форма найму, за якої працівнику офіційно виплачується 

мінімальний розмір заробітної плати, який не оподатковується, а решта 

зароблених грошей виплачується «в конверті». В засобах масової 

інформації можна знайти інформацію про те, що така форма найму в 

сільськогосподарських підприємствах стосується 50-70 відсотків загальної 

чисельності найманих працівників. 

Непрямим доказом високого рівня поширення такого роду 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств на сільському 

ринку праці є багатократне скорочення чисельності середньорічних 

працівників, зайнятих у рослинництві і тваринництві. Показник рівня 

продуктивності праці (відношення вартості валової продукції у постійних 

цінах до середньорічної кількості працівників, зайнятих у рослинництві і 

тваринництві) в сільськогосподарських підприємствах досяг небачених 

висот навіть для розвинутих європейських країн. Це лише підтверджує 

висновки про наявність тіньових схем заниження кількості працівників у 

сільськогосподарських підприємствах. 

Така економічна поведінка підприємств особливо поширеною стає в 

умовах загострення соціально-економічної кризи. Упродовж 2014-2016 рр. 

внаслідок значного зростання інфляції, банкрутства багатьох суб’єктів 
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господарювання, зокрема в сільському господарстві, реальні доходи 

сільських жителів значно знизилися. Це створює додаткові стимули для 

дискримінації найманих працівників. Разом з тим, в кризових умовах 

зростає інтенсивність трудової міграції населення, особливо сільського, що 

в кінцевому рахунку призводить до вирівнювання співвідношення попиту й 

пропозиції на сільському ринку праці та підвищення ціни товару робоча 

сила. 

Недосконалість судової та правоохоронної систем і тісно пов’язаної з 

нею загальної злочинності мають безпосередній вплив на тонізацію 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. Оскільки 

аграрний сектор є одним з небагатьох секторів національної економіки, 

який динамічно розвивається, і на думку більшості вітчизняних та 

зарубіжних експертів має потужний потенціал подальшого зростання, він є 

об’єктом пильної уваги як з боку кланово-олігархічних груп, так і з боку 

злочинних угрупувань. В умовах, коли правова система не виконує 

функцію захисту підприємств від неправомірних зазіхань на прибутки і 

власність, сільськогосподарські підприємства у своїй економічній  

поведінці змушені враховувати цей чинник. 

Одним із видів тіньової економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств є їхня діяльність на ринку земель сільськогосподарського 

призначення. За оцінкою Голови земельної спілки України А.Кошиля, на 

даний час фактично всі земельні ресурси сільськогосподарських 

підприємств перебувають в тіні. Він вважає, що «по суті всі операції з 

сільгоспземлями держава не контролює, і вони є тіньові. Просто є тінь 

повна, а є – сіра. На земельному ринку – сіра. Бізнес пристосовується до 

ситуації, що склалася, і знайшов кілька юридичних схем, які з різним 

ступенем захищають його від наслідків напівлегальної участі в ринку. Але 

великий бізнес сюди не йде через дію мораторію та значні ризики [287]. 

Ізовіта О.М. виділив такі основні чинники, що сприяють тінізації 

ринку земель сільськогосподарського призначення: недосконалість 

нормативно-правового регулювання відносин у земельній сфері; слабку 

систему контролю за обігом земель та землекористуванням; відсутність 

повного та стабільно діючого кадастру сільгоспугідь; низькі темпи 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення; корупцію в 

органах державної влади та місцевого самоврядування [100, с.343]. 
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Схожих поглядів дотримується Шарий Г.І., який зробив висновок, що 

«особливість формування тіньового обороту землі в Україні полягає в  

тому, що лише отримання владних повноважень стосовно розпоряджання 

землею дає змогу здійснювати й контролювати тіньовий оборот земель. 

Зрощення влади й капіталу та присвоєння ними права на землю, в т.ч. через 

механізми оренди і безплатної приватизації відкрили шлях до тіньового 

обороту [314, с.37]. 

У процесі земельної реформи основна частина земель сільськогоспо- 

дарського призначення в нашій країні була розпайована і опинилася у 

приватній власності громадян, насамперед сільських жителів. Цей крок 

спрямовувався на поглиблення аграрної реформи, створення нових 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств замість 

колишніх колгоспів і радгоспів. У процесі приватизації землі, незважаючи 

на те, що величезні земельні масиви залишалися в державній формі 

власності, держава втратила контроль над оборотом земель в ринкових 

умовах. Наслідком стала тінізація земельних відносин. 

Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств 

спрямовується насамперед на забезпечення умов здійснення діяльності в 

довгостроковій перспективі в умовах мораторію на купівлю-продаж землі, 

хоча ринкова економіка об’єктивно вимагає його відміни. Відсутність 

реального ринку земель сільськогосподарського призначення перешкоджає 

нормальному розвитку сільськогосподарських підприємств, стратегічному 

плануванню їхньої діяльності, збільшує їхні ризики щодо отримання 

прибутків і здійснення інвестицій, оскільки основний засіб виробництва 

земля – виявляється у значній мірі непідконтрольним для керівників і 

власників цих підприємств. Тому вони змушені здійснювати дії, спрямовані 

на фактичну купівлю-продаж землі в обхід мораторію. 

Упродовж останніх 10-15 років у зв’язку зі змінами в земельному 

законодавстві змінювалися також способи адаптації економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств до цих змін. До 2005 р. найбільш 

поширеною схемою продажу сільськогосподарських земель в обхід 

мораторію був договір міни, оскільки чинним законодавством дозволявся 

обмін земельної ділянки на будь-яку іншу матеріальну цінність. У 2005 р. 

Верховною Радою України були прийняті зміни до попередніх положень 

Земельного кодексу, якими було значно ускладнено процес обміну, але 

незважаючи на це, певна кількість відповідних операцій здійснюється до 
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цих пір. Крім того, використовувалися можливості, закладені в Цивільному 

кодексі України щодо відчуження земель сільськогосподарського 

призначення на майбутнє і через представництво за довіреністю. Масове 

поширення таких напівлегальних оборудок з землею змусило владні 

структури прийняти у 2006 р. Закон України «Про внесення змін до 

Земельного кодексу України», який зробив їх не дійсними. 

Однак це не зупинило тіньовий оборот земель сільськогосподарського 

призначення. Більшість тіньових операцій почала здійснюватися шляхом 

узаконення договорів купівлі-продажу за рішенням суду, зокрема через 

використання договорів позики. Але найбільш поширеним методом 

фактичного продажу земель в обхід мораторію став довгостроковий 

(переважно на 49 років) договір оренди земельної ділянки з правом 

першочергового її викупу орендарем після відміни мораторію на купівлю- 

продаж. Таким чином більшість сільськогосподарських підприємств 

забезпечили собі право довгострокового використання, або ж майже 

узаконене право землеволодіння, земель для здійснення своєї господарської 

діяльності. Мільйони гектарів земель таким чином отримали своїх 

фактичних власників – сільськогосподарські підприємства. 

Процес консолідації земельних ділянок з використанням тіньових 

схем для здійснення господарської діяльності сільськогосподарськими 

підприємства є досить складним і потребує значних затрат часу й ресурсів. 

Недарма вартість перепродажу права оренди нерідко досягає величини в 

1000 доларів/га, що в багато разів перевищує реальний розмір орендної 

плати, яка виплачується справжнім орендодавцям – особам-приватним 

власникам землі, як правило, власникам особистих селянських господарств. 

Крім названих вище тіньових схем в обхід мораторію на купівлю- продаж 

земель сільськогосподарського призначення, використовуються й інші

 схеми.  Багато фермерських господарств у країні завдяки 

використанню корупційних зв’язків в органах місцевої влади отримали 

значні за розміром земельні ділянки, які перебували в державній формі 

власності, в оренду на правах довгострокової оренди (до 49 років) в обхід 

аукціонів і конкурсів та без просторових обмежень. Поширеним є явище 

реального використання фермерами та сільськогосподарськими 

підприємствами інших організаційно-правових форм земель особистих 

селянських господарств без відповідного оформлення договорів оренди. 

Згідно зі статистичною звітністю на цих земельних ділянках здійснюють 
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свою діяльність особисті селянські господарства, хоча насправді вони 

використовуються сільськогосподарськими підприємствами. З такими 

тіньовими схемами тісно пов'язаний тіньовий ринок орендної плати за 

землю. 

Тіньова економічна діяльність сільськогосподарських підприємств на 

ринку земель сільськогосподарського призначення у значній мірі має 

вимушений характер. Однак при цьому підприємствам вдається знизити 

свої виробничі й капітальні затрати, а сторонами, які отримують від цього 

економічні втрати, є держава (оскільки недоотримує величезні суми 

доходів), і реальні власники земель (оскільки при цьому значно знижується 

рівень орендної плати за землю). 

Тіньова економічна поведінка підприємств у сільському господарстві 

не обмежується ринками праці й землі. Корупційні схеми виникають також 

у тих сферах, де сільгоспвиробники можуть претендувати на певні пільги. 

Однією з таких пільг є спеціальний режим оподаткування податком на 

додану вартість. За даними міністра фінансів, у 2015 р. із 17046 

сільськогосподарських підприємств-користувачів спец режиму ПДВ 1369  

(8 відсотків) не мали ані землі в обробітку, ані найманих працівників, тобто 

аж ніяк не могли претендувати на означену пільгу. Це свідчить про 

наявність в галузі таких сільськогосподарських підприємств, які не 

являються ні підприємствами, що повинні виробляти певні види товарів чи 

послуг, ні тим більше сільськогосподарськими підприємствами. Велика 

кількість таких підприємств-привидів, одноденок є проявом того,що їх 

засновники заздалегідь спрямовані на систематичну суто тіньову, 

корупційну економічну поведінку. При цьому найбільше тіньові схеми в 

АПК використовує середня ланка виробників. Є, наприклад, великі 

зернотрейдери. Частина з них самостійно вирощує продукцію, яку потім 

експортує. Але більшість – закуповує на ринку. Оскільки вони дають 

нормальну закупівельну ціну, то є ті, хто їм формує дрібні партії. Саме ці 

посередники домовляються з дрібними сільгоспвиробниками  про 

закупівлю 5, 10 чи 1000 тонн, З ними ніхто жодних угод не укладає, 

купують за готівку. Для цього створюються фіктивні фірми або 

підробляються документи. Аналогічні схеми поширені не лише на 

зерновому ринку, але й на ринках інших видів продукції, яка експортується 

за кордон. 
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Уряд намагається вдосконалювати економічні відносини з тим, щоб 

унеможливити чи хоча б ускладнити процес здійснення тіньових оборудок. 

Одним із важелів стало вдосконалення окремих статей Податкового 

кодексу України у процесі прийняття Верховною Радою Держбюджету на 

2016 р. Однак фахівці відмічають виникнення у зв’язку з цим нових 

корупційних схем, зокрема через прийняте парламентом рішення про 

розділення публічного реєстру заявок на відшкодування ПДВ при експорті 

на дві частини: перша – для великих експортерів з часткою експорту до 

40% – згідно з чинним порядком; друга – для всіх інших (переважно 

дрібних експортерів – єдиний публічний реєстр відшкодування ПДВ. Такий 

порядок фактично позбавляє середніх і малих фермерів, а також їх 

об’єднання можливості вчасного отримання і в повному обсязі 

відшкодування ПДВ при експорті всієї своєї продукції, а не тільки  

зернових і технічних культур. Також це зберігає можливості для вимагання 

хабарів та проявів корупції при формування реєстрів [177]. 

Тіньова економічна поведінка сільськогосподарських підприємств не 

зводиться лише до схем обходу мораторію на купівлю-продаж земель 

сільськогосподарського призначення чи уникнення податків. Виникають і 

нові схеми, зокрема, спрямовані на монополізацію ринку через фізичне 

усунення підприємств-конкурентів. Президент Асоціації фермерів і 

землевласників України Томич І. на прес-конференції у серпні 2016 р. 

заявив, що в Україні за останній рік знищено 2000 фермерських 

господарств [30]. За його словами, знищення фермерських господарств 

здійснюється чотирма способами: перший – шляхом скуповування 

корпоративних прав фермерських господарств; другий – через економічні 

методи впливу, наприклад, шляхом підняття вартості землі при 

переоформленні; третій – погрози фермерам; четвертий – крадіжки 

фермерських господарств. При цьому вони інколи навіть залишаються 

юридичними особами, але повністю залежними від кримінальних і 

фінансово-промислових олігархічних груп. Загалом відбувається 

перманентний процес поглиблення й урізноманітнення схем тіньової 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств. 

Характерною особливістю розвитку тіньової економіки на сучасному 

етапі  є  її  інституціоналізація.  На  думку  Косалса  М.Я  та  Рибкіної   Р.В., 

«інституціоналізація тіньової економіки – це закріплення тіньової 

економічної   поведінки   в   ті   чи   інші   організаційно   стійкі   форми, які 

199 



Зміни у внутрішньому середовищі сільськогосподарських підприємств, 

їх аналіз на мезо- та мікрорівні 
 

визнаються всіма учасниками даної діяльності і транслюються наступним 

поколінням зайнятих нею суб’єктів». Пройшовши стадію 

інституціоналізації, тіньова економіка набуває якісних змін: із хаотичних і 

випадкових, ніяк не оформлених взаємодій економічних суб’єктів, 

поведінка яких не обмежена будь-якими жорсткими правилами, вона 

перетворюється у структуровану і самовідтворювану соціальну систему, 

яка не тільки прихована від прямого державного контролю і 

спостереження, але й має внутрішню організацію [122, с.15].Тіньова 

економіка таким чином досягла найвищої стадії свого розвитку, пронизала 

усі сфери суспільного життя. У сільському господарстві, зокрема в 

середовищі розвитку сільськогосподарських підприємств, вона стала 

повсякденним, звичним явищем, яке супроводжує їх господарську 

діяльність найтіснішим чином. Це робить її стійкою до змін в зовнішньому 

середовищі розвитку тіньової економіки, тому боротьба з нею матиме 

надзвичайноболісний і довготривалий характер. 

Експерти серед причин формування й інституціоналізації тіньової 

економіки, зокрема в аграрному секторі зазивають незавершений характер 

економічної реформи, недосконалість нормативно-правової бази, недоліки 

у проведенні судової реформи та реформи системи державного управління 

тощо. Однак ці причини лежать на поверхні. У той же час слід виділити 

більш глибинні причини розвитку тіньової економіки в нашій країні. Серед 

них необхідно виділити насамперед традиційну для українського 

менталітету не тільки недовіру, але й приховану, а нерідко й відверту 

ненависть більшої частини населення до державних інститутів. Серед 

іншого це викликано багатовіковим іноземним пануванням, коли владними 

повноваженнями володіли майже виключно іноземці. У зв’язку з цим 

природним є намагання громадян позбутися контролю в усіх сферах 

життєдіяльності, зокрема в бізнесі. 

У сільській місцевості такі настрої ще більш виражені порівняно з 

містами, оскільки традиційно селянин у процесі здійснення господарської 

діяльності нічого доброго від держави не чекав. Цей традиційний нігілізм, 

державофобія стали моральною основою для розвитку тіньової економіки. 

Другою основою інституціоналізації тіньової економіки, зокрема в 

аграрній сфері, стало формування тісних тандемів «чиновники- 

підприємці». У цьому випадку чітко спрацьовує співпадіння економічного 

інтересу підприємця у збільшенні отримуваних прибутків всілякими 
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способами та інтересу чиновників, які мають у своїх руках важливі важелі 

впливу на підприємців в особистому заохоченні завдяки отриманню 

корупційних доходів. 

На жаль, держава через політичні партії лише підігріває відповідні 

чиновницькі настрої, звинувачуючи їх у всіх бідах суспільства. В часи 

соціально-економічних криз найвищими органами влади народний гнів 

свідомо спрямовується на державних чиновників, яким в цей час 

традиційно суттєво знижують заробітну плату. Це лише посилює їхню 

залежність від отримання корупційних доходів. 

Третьою основою інституціоналізації слід визнати повну залежність 

правових структур від президента країни та уряду, коли у країні панує 

телефонне право. Тіньове право як замінник легального права є  

неодмінним атрибутом інституціоналізації тіньової економіки. 

Як і будь-яка інша інституція, тіньова економіка складається з різних 

інститутів. Більшість з них мають наскрізний характер, тобто характерні 

для всіх видів економічної діяльності, у тому числі для 

сільськогосподарських підприємств. Зважаючи на особливості 

сільськогосподарської галузі, серед цих інститутів є й такі, які характерні 

лише для неї. Основні з цих інститутів наведено на рис. 3.1. 

Тіньова економічна поведінка сільськогосподарських підприємств 

органічно вписується в їх загальну економічну поведінку. Вона не  робить 

їх більш економічно стійкими, але дозволяє виживати в умовах складного 

зовнішнього середовища. Основою для переважної більшості підприємств є 

прозора, легальна економічна діяльність. Лише підприємства, спеціально 

створені для ведення тіньових операцій виявляються цілком залежними від 

цього середовища і при його зміні не можуть до цих змін адаптуватися. 

Загалом слід відзначити не надто значний вплив тіньової діяльності на 

показники економічної ефективності й конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств по всій їх сукупності. 
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Тіньові інститути всередині легальних 

структур 

 Тіньові інститути за межами легальних 

структур 

   

Тіньові оборудки з землею в обхід 

мораторію 

 Тіньове виробництво окремих видів продукції 

та послуг 

   

Нецільове використання бюджетних коштів  Тіньові схеми оренди земель 

   

Тіньові експортні операції  Тіньовий збут продукції 

  

Тіньовий відтік капіталу Обготівкуваня в конвертаційних центрах 

  

Тіньове інвестування Виплата зарплати в конвертах 

  

Тіньова оплата послуг чиновників, корупція Тіньова оплата послуг ринкових посередників 

  

Уникнення сплати податків Прямі крадіжки продукції 

 

 

Рис. 3.1. Інститути інституціоналізованої тіньової економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств* 
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3.4. Міжрегіональні відмінності в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств 

 

Кожне сільськогосподарське підприємство має притаманну лише 

йому, специфічну економічну поведінку. Вона формується під впливом 

багатьох чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, але 

визначальними серед них є особливості його розташування та управління. 

Однак значна частина сільськогосподарських підприємств в аналогічних 

ситуаціях мають схожу економічну поведінку, адже схожими є вихідні 

умови досягнення ними ключової стратегічної цілі – отримання якомога 

більшої маси прибутку. Одним з чинників такого роду є географічний. 

Можна виявити багато спільного в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств, розміщених в одній і тій самій 

природно-кліматичній зоні. Це проявляється насамперед у схожій 

виробничій, особливо галузевій, структурі, в основі якої лежить природний 

процес спеціалізації виробництва. Такі особливості економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств породжують міжрегіональні 

відмінності в ній. 

Цей процес характерний не лише для сільськогосподарської галузі. 

Економіку практично кожної з країн світу поділяють на окремі 

територіально-виробничі комплекси, які знаходять своє вираження в 

економічному районуванні, яке є одним з методів територіальної 

організації економіки та її наукового дослідження. 

Розрізняють економічне районування макро-, мезо- та макрорівня. 

Крім того, у вітчизняній та зарубіжній економічній науці розрізняють 

комплексне, інтегроване та галузеве районування. Основою районування за 

першою ознакою є наявність відмінностей у формуванні територіально- 

виробничих комплексів між різними регіонами країни. На макрорівні в 

сучасних українських реаліях йдеться про наявність певних важливих 

чинників, які дозволяють виділяти спільні ознаки в функціонуванні 

економічної та соціальної сфер на рівні адміністративних областей, 

районів, сільських та міських рад. За другою ознакою – це районування 

відповідно до основних чинників розвитку галузі сільського господарства. 

Вітчизняні науковці розробили дуже широкий спектр підходів до 

економічного районування, хоча всі вони однозначно вважають, що 
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ключовими при цьому виступають ознаки специфіки та цінності. Крім того, 

неодмінною умовою є прив’язаність певної території до її ядра – 

економічного, соціального, демографічного чи іншого. Відповідно до цього 

вони поділяють всю територію країни на певну кількість макрорегіонів. 

В контексті нашого дослідження найбільш адекватним видається 

підхід В.Баштанника, який виділив в Україні 5 макрорегіонів – Західний, 

Північний, Південний, Центральний та Східний. Відповідно до 

розроблених вченим підходів, до Західного регіону відносяться Волинська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Хмельницька та 

Чернівецька області; до Північного – Житомирська, Київська, Сумська та 

Чернігівська області; до Південного – Миколаївська, Одеська та 

Херсонська області; до Центрального – Вінницька, Кіровоградська, 

Полтавська та Черкаська області; до Східного – Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська області. Незважаючи на те, 

що головною ознакою для виділення цих регіонів зовсім не виступала 

сільськогосподарська галузь, таке економічне районування, на нашу думку, 

відповідає й потребам нашого дослідження. 

Усі названі регіони щодо галузі сільського господарства чітко 

різняться такими чинниками: неоднаковими природно-економічними 

умовами для вирощування різних сільськогосподарських культур та 

тварин;відмінностями у відношенні сільських жителів до розвитку 

особистих селянських господарств та сільськогосподарських підприємств; 

відмінностями в природно-економічних умовах розвитку різних галузей 

рослинництва і тваринництва;особливостями тих груп сільського 

населення, які залучені чи потенційно можуть бути залучені до процесу 

виробництва в сільськогосподарських підприємствах; особливостями 

формування територіальних комплексів для діяльності 

сільськогосподарських підприємств;наявністю серед місцевих жителів осіб 

з добре розвинутим підприємницьким хистом для його реалізації в 

сільськогосподарській галузі. Зауважимо при цьому, що напевне є й ті 

чинники, дію яких ми не цілком собі уявили. 

Автор виходить з того, саме розроблений В.Баштанником підхід 

дозволяє йому виробити своє розуміння міжрегіональних відмінностей в 

економічній поведінці сільськогосподарських підприємств. Аналіз 

відповідного статистичного матеріалу повинен, на нашу думку,  

підтвердити ці передбачення. 
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З числа найважливіших показників, які характеризують економічну 

поведінку сільськогосподарських підприємств у окремих регіонах країни, 

слід, на нашу думку, виділити такий, як динаміка обсягів виробництва 

валової продукції сільського господарства в сільськогосподарських 

підприємствах упродовж того часу, коли цей процес став характерним для 

всіх регіонів. У табл. 3.15 наведено дані про динаміку показників 

виробництва валової продукції сільського господарства в 

сільськогосподарських підприємствах країни та її регіонів. Встановлено, 

що протягом 2000-2016 рр. загальний обсяг виробництва валової продукції 

у країні зріс у постійних цінах 2010 р. з 58,0 до 145,1 млрд. грн., тобто в 2,5 

разів. При цьому темпи зростання обсягів валової продукції у розрізі 

виділених вище економічних районів не надто відрізнялися між собою. 

Найбільш високими вони виявилися в Західному регіоні (285,7 

відсотків), а найнижчими – у Східному (211,8 відсотків). Порівняння цих 

показників засвідчує незначні відмінності в рівні підприємливості 

місцевих, в основному, сільських жителів та їхній здатності освоювати нові 

сфери ведення успішного бізнесу. Підприємці з різних регіонів країни, які 

вирішили присвятити свою діяльність сільському господарству, володіють 

приблизно однаковим хистом для ведення бізнесу, його розширення та 

забезпечення прибутковості. 

Однак при цьому слід відзначити збереження значних відмінностей в 

обсягах виробництва валової продукції сільського господарства в 

сільськогосподарських підприємствах з розрахунку на 100 га 

сільськогосподарських угідь. При середньому значенні цього показника по 

країні у 2016 р. 706,2 тис. грн., у Центральному регіоні він складав 910,6 

тис. грн., а у Східному – 491,1 тис. грн., що в 1,8 разів менше. Відмінності 

між економічними регіонами країни протягом 2000-2016 рр. не лише не 

вирівнялися, але і підсилилися, незважаючи на відносну співрозмірність 

темпів їх зростання. 

Темпи зростання обсягів виробництва валової продукції сільського 

господарства в сільськогосподарських підприємствах протягом 2000-2016 

рр. не призвели до вирівнювання міжрегіональних відмінностей в обсягах 

виробництва валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, 

однак вони принаймні не стали чинником зростання цих диспропорцій. 
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Таблиця 3.15 

Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства 

у постійних цінах 2010 р. у 2016 р., млн. грн.* 

 

Економічний 

район 

 
На 100 га с/г 

угідь, тис. 

грн. у 2016 р. 

2000 р. 2016 р.  

2016 р. до 

2000 р., % 
 

всього 

у тому числі 
 

Всього 
у тому числі 

рослин- 

ництво 

тварин- 

ництво 

рослин- 

ництво 

тварин- 

ництво 

Західний 872,7 8126,1 6248,3 1877,8 23217,1 17254,2 5962,9 285,7 

Північний 777,2 10103,8 6984,1 3119,7 28709,4 22733,2 5976,2 284,1 

Південний 560,7 8595,5 7376,2 1219,3 18349,0 17067,7 1281,3 213,5 

Центральний 910,6 16625,5 13594,6 3030,9 44040,4 32468,6 11571,8 264,9 

Східний 491,1 14546,8 11587,8 2959,0 30803,1 23869,9 6934,2 211,8 

Україна 706,2 57997,7 45791,0 12206,7 145119,0 113392,6 31726,4 250,2 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Показник динаміки виробництва валової продукції в 

сільськогосподарських підприємствах є важливим для оцінки рівня 

готовності вітчизняного аграрного бізнесу розвиватися і досягати власних 

економічних цілей в конкурентній боротьбі з іншими бізнесами. Зростання 

обсягів виробництва свідчить про перспективний характер цього виду 

бізнесу. Однак при цьому є важливою структура бізнесу, яка виражається 

співвідношенням галузей рослинництва і тваринництва в загальному обсязі 

реалізованої продукції. 

Дані табл. 3.16 свідчать про те, що протягом 2000-2016 рр. зміни у 

співвідношенні між основними галузями сільськогосподарського 

виробництва були незначними. Якщо в 2000 р. питома вага галузі 

рослинництва у загальній вартості валової продукції складала 78,1 

відсотків, то в 2016 р. – 79,0 відсотків. Аналогічними були структурні зміни 

в розвитку галузі тваринництва. Протягом 2000-2016 рр. питома вага цієї 

галузі у вартості валової продукції знизилася з 21,9 до 21,0 відсотків. Однак 

у розрізі економічних країни ці зміни були значно активнішими. Зокрема, в 

Північному регіоні питома вага галузі рослинництва протягом 2000-2016 

рр. зросла з 69,1 до 79,2 відсотків, а в Південному – з 85,8 до 93,0 відсотків. 

У той же час у Західному регіоні вона знизилася з 76,9 до 74,3 відсотків. 

Звичайно ж, зміни в питомій вазі галузі тваринництва були аналогічними. 

Слід зазначити, що розвиток галузі тваринництва був недостатнім у 

всіх економічних районах країни. Однак особливо небезпечним для 

економічної безпеки країни упродовж 2000-2016 рр. він був у Південному 

та Східному економічних районах. Але навіть в Центральному районі, для 

якого характерний найвищий показник питомої ваги тваринництва у 

структурі продукції сільського господарства в сільськогосподарських 

підприємствах, він не сприяє підвищенню рівня продовольчої та 

національної безпеки. 

Одним з важливих показників результатів економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств у регіонах є їхні розміри, оскільки вони 

регулюються організаційними заходами з їхнього боку, а не певними 

державними нормативно-правовими актами. Підприємства самі вирішують 

питання формування власних розмірів через заходи з самоорганізації, 

злиття та поглинання. 
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Таблиця 3.16 

Структура валової продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах 

економічних районів України* 

 
Економічний 

район 

2000 р. 2016 р. 

 
всього 

у тому числі  
всього 

у тому числі 

рослинництво тваринництво рослинництво тваринництво 

Західний 100 76,9 23,1 100 74,3 25,7 

Північний 100 69,1 32,9 100 79,2 20,8 

Південний 100 85,8 14,2 100 93,0 7,0 

Центральний 100 81,8 18,2 100 73,7 26,3 

Східний 100 79,7 20,3 100 77,5 22,5 

Україна 100 79,0 21,0 100 78,1 21,9 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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У 2016 р. середньостатистичне сільськогосподарське підприємство 

країни виробляло 3,04 млн грн валової продукції у постійних цінах 2010 р. 

(табл. 3.17). При цьому найбільші за розмірами сільськогосподарські 

підприємства сформувалися у Північному економічному районі, а 

найменші – у Південному (відповідно 5,20 і 1,56 млн грн). 

Така значна різниця в цьому показнику видається нелогічною, 

оскільки в радянські роки в степах України функціонували значно більші 

підприємства порівняно з іншими регіонами, оскільки тут не було такого 

характерного для інших регіонів явища, як малоземелля. Більш ніж 

трикратна різниця в показниках розмірів підприємств за обсягом 

виробництва валової продукції стала, очевидно, результатом докорінних 

змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі їх функціонування. 

Порівняння розмірів сільськогосподарських підприємств у різних 

економічних районах за показником розміру сільськогосподарських угідь, 

що припадає в середньому на одне господарство, показує, що в цій сфері 

міжрегіональні відмінності менш помітні. Якщо в Північному 

економічному районі цей показник у 2016 р. складав 661 га, то в 

Південному – 285 га, тобто в 2,3 разів менше (табл. 3.17).  Однак 

відмінності у величині таких показників розмірів сільськогосподарських 

підприємств, як середня кількість найманих працівників, кількість 

поголів’я великої рогатої худоби та свиней значно більші. На основі цього 

можна зробити висновок про те, що велика різниця в розмірах 

сільськогосподарських підприємств у економічних районах склалася не під 

впливом відмінностей у продуктивності полів і ферм, а під впливом 

певного кола чинників середовища, насамперед зовнішнього. Основним 

серед цих чинників, на нашу думку, є наявність на території Північного 

економічного району найбільшого за чисельністю міста країни м. Києва – її 

столиці. За даними державної служби статистики, станом на початок 2017 

р. в місті проживало 3,0 млн. осіб. Однак демографи зазначають, що 

насправді в місті на постійній основі проживає близько 4,0 млн. осіб, 

оскільки статистика не враховує тих осіб, які працюють в місті на постійній 

чи періодичній основі, а є мешканцями інших регіонів країни. 
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Таблиця 3.17 

Кількість і розміри сільськогосподарських підприємств у регіонах України, 2016 р.* 
 

Економічний 

район 

Кількість с/г 

підприємств 

ВВП на 1 

підприємство, 

млн. грн. 

Припадає на 1 с/г підприємство 

С/г угідь, га Найманих 

працівників, 

осіб 

Поголів’я 

ВРХ, голів 

Поголів’я 

свиней, голів 

Західний 8074 2,88 324 8,4 27,8 121,0 

Північний 5524 5,20 661 17,4 61,2 98,4 

Південний 11791 1,56 285 5,5 4,9 18,5 

Центральний 11052 3,98 446 13,7 35,3 67,8 

Східний 11256 2,74 468 9,9 18,0 95,8 

Україна 47697 3,04 416 10,3 25,5 74,8 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Мешканці Києва мають значно вищий рівень доходів порівняно з 

жителями інших регіонів країни. Так, у квітні 2017 р. середня заробітна 

плата складала 10788 грн., що в 1,6 разів більше від середнього показника 

по країні, а порівняно з Чернівецькою та Тернопільською областями 

більше, ніж удвічі. 

Це дозволяє киянам краще харчуватися, ніж жителям інших регіонів. 

Але навіть при дотриманні жителями міста середніх по країні норм 

споживання продуктів харчування, м. Київ є найкрупнішим їх споживачем. 

За даними Головного управління статистики у м. Києві у 2015 р. 

споживання продуктів харчування в домогосподарствах (в перерахунку на 

первинний продукт) у середньому за місяць з розрахунку на одну особу 

складало: м’яса і м’ясопродуктів – 5,5 кг; молока і молочних продуктів – 

22,2 кг; яєць – 22 штуки; риби і рибопродуктів – 1,4 кг; цукру – 2,5 кг; олії 

та інших рослинних жирів – 1,5 кг; картоплі – 4,5 кг; овочів та баштанних – 

8,5 кг; фруктів, ягід, горіхів та винограду – 5,0 кг; хліба і хлібопродуктів – 

6,8 кг. У табл. 3.18 проведено порівняння обсягів річного споживання 

продуктів харчування з можливостями їх постачання в місто 

сільськогосподарськими підприємствами Північного економічного району. 

Проведені розрахунки показали, що сільськогосподарські 

підприємства Північного економічного району у принципі здатні 

забезпечити продовольчі потреби жителів м. Києва в таких видах продуктів 

харчування, як м'ясо і м’ясопродукти, яйця, картопля, хліб і хлібні 

продукти, цукор. Однак при цьому слід враховувати, що значну частину 

продовольчих потреб міста забезпечують виробники – власники особистих 

селянських господарств, а також той факт, що на території Київської 

області розміщені й інші великі та малі міста, які також мають свої 

продовольчі потреби. 

Крім того, міські жителі займають значну питому вагу у структурі 

населення в інших областях Північного економічного району. Однак дані 

табл. 3.22 засвідчують наявність передумов для забезпечення продовольчих 

потреб саме м. Києва. Адже сільськогосподарські підприємства інших 

економічних районів також безпосередньо причетні до цього процесу. Слід 

відзначити при цьому, що в Київській області зосереджена майже третина 

загальнонаціональних потужностей з виробництва м’яса птиці та пташиних 

яєць. 
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Таблиця 3.18 

Порівняння обсягів споживання продуктів харчування мешканцями м. 

Києва та можливостей його забезпечення сільськогосподарськими 

підприємствами Північного економічного району, 2016 р.* 

 

 

Вид продукту 

 
Фактичне 

споживання 

на 1 особу за 

2015 рік, кг 

 
 

Річний обсяг 

споживання, 

тис. т 

Обсяг 

виробництва в 

с/г      

підприємствах 

Північного 

економічного 
району 

М'ясо і м’ясопродукти 66 264 271 

Молоко і молочні 

продукти 

266 1064 719 

Яйця, млн. штук 264 1056 2664 

Картопля 54 216 241 

Овочі та баштанні 102 408 81 

Фрукти і ягоди 60 240 9 

Хліб і хлібні продукти 82 328 11915 

Цукор 30 120 315 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

на території Північного економічного району такого крупного міста, 

як Київ, у якому поступово формується європейського рівня стиль життя і 

структура споживчого попиту, має значний вплив на розвиток та 

економічну поведінку розміщених на його території сільськогосподарських 

підприємств. Це підтверджується, зокрема, їхньою реакцією у відповідь на 

існування центру формування потреб у названих вище видах продуктів 

харчування. Але поряд з тим, сільськогосподарські підприємства регіону 

беруть надзвичайно обмежену участь в забезпеченні жителів Києва 

овочами та баштанними, а також фруктами і ягодами. Певною мірою такий 

висновок стосується і молока та молочних продуктів. 

Узагальнюючи результати аналізу статистичних даних, можна зробити 

висновок, що економічна поведінка сільськогосподарських підприємств 
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Північного економічного району дещо відрізняється від їх поведінки в 

інших регіонах країни. Однак певні її ознаки характерні також і для нього. 

Згідно з положеннями економічної теорії, зокрема результатів 

наукових розвідок австрійського економіста А.Тюнена, для 

сільськогосподарського виробництва надзвичайно важливе значення має 

близькість до великих міських центрів. Вона має безпосередній вплив на 

рівень його інтенсивності та структуру виробництва. Аналіз даних 

вітчизняної статистики свідчить про те, що цей вплив не є достатнім для 

переорієнтації діяльності сільськогосподарських підприємств на 

задоволення потреб вітчизняного споживача, навіть на прикладі 

наймогутнішого вітчизняного споживача продуктів харчування – м. Києва. 

Розміщені поруч з містом сільськогосподарські підприємства не готові 

змінювати свою економічну поведінку таким чином, щоб вона дозволила 

забезпечувати комплексно весь спектр продовольчих потреб міста. 

Слід зазначити, що відповідно до економічної теорії, великими 

потенційними можливостями щодо впливу на економічну поведінку 

сільськогосподарських підприємств повинні володіти не лише столиці, а й 

інші великі за розмірами міста. Задля проведення відповідного 

статистичного групування було відібрано міста з чисельністю жителів 

понад 0,5 осіб. Це такі міста, як Київ, Харків (1,5 млн. осіб), Запоріжжя (766 

тис. осіб), Дніпро (993 тис. осіб), Одеса (1017 тис. осіб), Львів (729 тис. 

осіб) та Кривий Ріг (652 тис. осіб). Вони розміщені в шести 

адміністративних областях країни. Результати групування відображено а 

табл. 3.19. 

Встановлено, що в першій групі областей, в яких розміщенні великі 

міста з чисельністю жителів понад 0,5 млн. осіб, середній обсяг 

виробництва валової продукції сільського господарства у постійних цінах 

2010 р. з розрахунку на одне сільськогосподарське підприємство складав 

1,95 млн. грн.., а в другій групі, в якій таких міст немає, цей показник 

складав 3,61 млн. грн., що в 1,9 разів більше. Якщо питома вага продукції 

тваринництва в сільськогосподарських підприємствах першої групи 

складала 20,0 відсотків, то у другій групі – 22,4 відсотків. 
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Таблиця 3.19 

Показники результатів економічної поведінки сільськогосподарських підприємств в економічних 

районах з наявністю на їх території міст з чисельністю жителів понад 0,5 млн. осіб та без їх наявності* 

Групи 

адміністрати 

вних 

областей 

Кіль- 

кість 

облас 

тей у 
групі 

Виробництв 

о ВВП на 1 

підпри- 

ємство, 
млн. грн. 

У тому числі Питома вага 
Продукці 

я с/г на 1 

га с/г 

угідь, 
тис. грн. 

Припадає на 1 с/г 

підприємство 

рослин 

ництва 

тварин 

ництва 

рослин 

ництва 

тварин 

ництва 

с/г 

угідь 
, га 

найманих 

працівникі 

в, осіб 
І – з наявністю 

на території 

міст з 

чисельністю 

жителів понад 
0,5 млн. осіб 

 

 
6 

 

 
1,56 

 

 
1,56 

 

 
0,39 

 

 
80,0 

 

 
20,0 

 

 
5,01 

 

 
3,89 

 

 
9,4 

ІІ – без 

наявності на 

території міст 

з чисельністю 

жителів понад 
0,5 млн. осіб 

 

 
18 

 

 
3,61 

 

 
2,80 

 

 
0,81 

 

 
77,6 

 

 
22,4 

 

 
8,40 

 

 
4,30 

 

 
10,8 

Всього по 

країні 
24 3,04 2,38 0,66 78,1 21,9 7,32 4,16 10,3 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Це означає, що наявність великих міст на території певної 

адміністративної області не мала помітного впливу (а точніше сказати – 

жодного впливу) на розмір і структуру сільськогосподарського 

виробництва. 

Важливим показником, який характеризує економічну поведінку 

сільськогосподарських підприємств, є обсяг виробництва валової продукції 

на 1 га сільськогосподарських угідь. Зважаючи на те, що відмінності в рівні 

рентабельності окремих видів сільськогосподарської продукції не є надто 

значними, він непрямо вказує на ступінь інтенсивності виробництва. 

Виявляється, що цей показник в неурбанізованих регіонах в 1,7  разів 

вищий порівняно з урбанізованими. Це також суперечить основним 

теоретичним постулатам економічної науки, але воно базується на 

офіційних даних вітчизняної статистики. 

Крім того, слід зазначити, що в неурбанізованих регіонах також вищі 

показники площі сільськогосподарських угідь та кількості найманих 

працівників з розрахунку на одне сільськогосподарське підприємство. Це 

дозволяє зробити висновок про те, що рівень урбанізації того чи іншого 

регіону, який неодмінно повинен виступати чи не основним чинником 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств, насправді 

таким не виступає.Пояснення цьому вітчизняному феномену вбачаємо в 

надзвичайно низькому рівні купівельної спроможності домогосподарств, 

насамперед міських, оскільки саме вони є основними покупцями 

агропродовольчих товарів. Додаткові труднощі виникають також у зв’язку 

з тим, що навіть цей невисокий рівень доходів домогосподарств не 

відзначається стабільністю, що породжує нестійкий характер попиту на 

більшу частину агропродовольчих товарів. Важливим дестимулятором 

активності населення в підтриманні й нарощуванні доходів виступає украй 

невдала урядова політика в цій сфері, яка зводиться не до забезпечення 

необхідного рівня мінімальної заробітної плати як основи системи 

грошових доходів, а до розвитку програм надання житлово-комунальних 

субсидій та підтримки малозабезпечених родин. 

В таких умовах сільськогосподарські товаровиробники змушені 

розвивати лише ті сфери,які орієнтовані на внутрішній ринок, які 

забезпечують більш-менш стабільні можливості отримання прибутків. Але 

основні зусилля й інвестиції навіть у високоурбанізованих регіонах 

сільськогосподарські підприємства спрямовують на розвиток 
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експортоорієнтованих виробництв. У країні не залишилося регіонів, в яких 

ці тенденції були б відсутніми. 

Міжрегіональні відмінності в доходах домогосподарств не можна 

вважати єдиним чинником. Крім нього, діють і інші чинники. 

Підтвердженням цього є наявність значних відмінностей в економічній 

поведінці сільськогосподарських підприємств в інших, крім Північного та 

Південного, регіонах. Серед цих чинників варто відзначити такі, як місцеві 

традиції сільськогосподарського підприємництва, історичні особливості 

структури сільськогосподарського виробництва, відмінності між регіонами 

щодо наявності підприємців-лідерів, а також розвиток крупних  

підприємств агропродовольчої та неагропродовольчої сфер, які значну 

частину своїх ресурсів інвестують у розвиток сільського господарства, як 

наприклад, концерн «Рошен», Маріупольський металургійний комбінат 

імені Ілліча тощо. 

Відмінності в економічній поведінці сільськогосподарських 

підприємств у регіонах країни завжди були в минулому і будуть у 

майбутньому. Важливо, щоб вони не суперечили об’єктивним 

закономірностям розвитку АПК і всієї національної економіки. 

 

3.5. Аналіз економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств на мікрорівні 

 

Аналіз економічної поведінки сільськогосподарських підприємств на 

макро- та мезорівні дозволяє достовірно оцінити її особливості та виявити 

існуючі тенденції. Однак такий аналіз не можна вважати повним без його 

проведення на макрорівні, адже він дозволяє визначити ті її сторони, які 

приховуються за усередненими показниками. 

Для проведення аналізу на мікрорівні достатньо використати дані по 

сільськогосподарських підприємствах певної адміністративної області – 

існуючого масиву статистичних показників вистачить для цього. В нашому 

дослідженні з цією метою використано дані в розрізі  

сільськогосподарських підприємств Львівської області, які в 2016 р. 

заповнювали статистичну форму 50 сг «Звіт про основні економічні 

показники роботи сільськогосподарських підприємств». 

У 2016 р. форму 50 сг у Головне управління статистики у Львівській 

області подавали 164 сільськогосподарські підприємства. Сортування 
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підприємств за величиною основного показника, який характеризує їх 

розміри, – чистого доходу (виручки) від реалізації продукції та послуг – 

показало, що найменше серед них у 2016 р. (підприємство № 

0004624820827256) взагалі їх не реалізовувало, а найбільше (підприємство 

№ 0004623932478033) реалізувало їх на суму в 1025,9 млн. грн. Всього 

сільськогосподарських підприємств, в яких обсяг чистого доходу (виручки) 

від реалізації у 2016 р. перевищував 0,5 млрд. грн у Львівській області 

виявилося три. 

Виробництвом і реалізацією продукції рослинництва займалися 143 

сільськогосподарські підприємства з числа тих, що подавали статистичну 

форму 50 сг. При цьому шість з них не отримували чистого доходу 

(виручки), а найбільше підприємство отримало 1,02 млрд. грн. Виключно 

виробництвом і реалізацією продукції тваринництва займалося 21 

сільськогосподарське підприємство. Зважаючи на загальну кількість 

підприємств, які виробляли і реалізовували продукцію рослинництва – 143 

підприємства, можна зробити висновок, що 89 з них займалися виключно 

рослинництвом, а 54 – рослинництвом і тваринництвом. Динаміку 

розподілу сільськогосподарських підприємств Львівської області за 

галузями сільського господарства наведено в табл. 3.20. 

Встановлено, що протягом 2009-2016 рр. загальна кількість 

сільськогосподарських підприємств Львівської області, які подавали в 

Головне управління статистики форму 50 сг, і займалися виключно 

виробництвом і реалізацією продукції рослинництва, зросла з 88 до 89, а їх 

питома вага в загальній кількості – з 25,9 до 54,3 відсотків. За аналогічний 

період кількість сільськогосподарських підприємств, які займалися 

одночасно виробництвом продукції рослинництва і тваринництва, 

скоротилася з 216 до 54, а їхня питома вага – з 63,5 до 32,9 відсотків. При 

цьому кількість підприємств, які займалися виключно виробництвом 

продукції тваринництва, скоротилася з 36 до 21, а їхня питома вага дещо 

зросла – з 10,6 до 12,8 відсотків. 

Це дозволяє підтвердити висновки з макроекономічного аналізу – 

відбувається активний процес згортання розвитку тваринництва в тих 

сільськогосподарських підприємствах, які традиційно спеціалізувалися на 

виробництві і рослинницької, і тваринницької продукції. Якщо в 2009 р. 

приблизно четверта частина сільськогосподарських підприємств виробляла 

виключно продукцію рослинництва, то в 2016 р. їх налічувалося більше 
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половини. Це означає, що тенденції в цій сфері у Львівській області нічим 

не відрізняються від загальнонаціональних. 

 

Таблиця 3.20 

Динаміка розподілу сільськогосподарських підприємств Львівської 

області за галузями сільського господарства* 

 

Галузь 

2009 р. 2012 р. 2016 р. 

кіль- 

кість 

У % до 

всього 

кіль- 

кість 

У % до 

всього 

кіль- 

кість 

У % до 

всього 

Виключно 

рослинництво 

 
88 

 
25,9 

 
78 

 
43,8 

 
89 

 
54,3 

Виключно 

тваринництво 

 
36 

 
10,6 

 
19 

 
10,7 

 
21 

 
12,8 

Рослинництво і 

тваринництво 

 

216 
 

63,5 
 

81 
 

45,5 
 

54 
 

32,9 

Всього 340 100 178 100 164 100 

*Розраховано на основі даних Головного управління статистики у 

Львівській області. 

 

Виробництвом зернових та зернобобових культур у 2016 р. займалися 

123 сільськогосподарські підприємства, тобто 75,0 відсотків від їх загальної 

кількості, з них виробництвом пшениці – 110 підприємств, а виробництвом 

кукурудзи на зерно – 43 (табл. 3.21). Середньостатистичне підприємство 

збирало зернові та зернобобові на площі 1000 га, що засвідчує високий 

рівень концентрації зерновиробництва. Аналогічний показник по озимій 

пшениці та кукурудзі був приблизно удвічі меншим. 

Серед олійних культур найбільш поширеною на полях 

сільськогосподарських підприємств Львівської області є соя, яка ще зовсім 

недавно була на них рідкісним видом. У 2016 р. її вирощувало 91 

сільськогосподарське підприємство, а середній розмір зібраної площі з 

розрахунку на одне підприємство складав 372 га. Соя поступово витісняє зі 

структури посівних площ озимий ріпак, виробництвом насіння якого в 2016 

р. займалося 59 сільськогосподарських підприємств при середній площі 

посіву 454 га. Кожне п’яте підприємство значну частину посівних площ 

відводить під соняшник. 
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Надзвичайно високим є рівень концентрації виробництва цукрових 

буряків. Цю культуру в 2016 р. вирощували лише в 14 

сільськогосподарських підприємствах, однак в середньому на кожне з них 

припадало 755 га зібраної площі. Лише 14 підприємств вирощували 

картоплю і 13 овочі відкритого грунту. Основну частину посівних площ 

займають зернові та зернобобові, а також олійні культури. З технічних 

культур на полях сільськогосподарських підприємств залишилися лише 

цукрові буряки та хміль, вирощуванням якого в 2016 р. займалися лише два 

підприємства. В тому ж році в області не було засіяно жодного гектара 

льону-довгунця, який ще два десятиліття тому був поширеною культурою. 

Зведена до мінімуму діяльність сільськогосподарських підприємств 

Львівської області в галузі садівництва та ягідництва. Серед тих з них, які 

подавали форму 50 сг, налічується лише одне, що займається  

виробництвом зерняткових і кісточкових культур на площі 735 га та чотири 

– виробництвом ягід (3595 га). 

Низький рівень розвитку тваринництва в сільськогосподарських 

підприємствах регіону спричинив значне скорочення посівних площ під 

кормовими культурами. Оскільки аналогічна тенденція характерна не лише 

для Львівської області, а й для всієї країни, то в формі 50 сг передбачений 

мінімум інформації про цю групу культур. На її основі можна встановити, 

що виробництвом кормових коренеплодів у 2016 р. займалося лише одне 

сільськогосподарське підприємство Львівської області на площі 11 га, а 

також те, що силос виробляли 15 підприємств. 

Основним чинником значного спрощення структури виробництва в 

рослинництві став неоднаковий рівень прибутковості виробництва різних 

видів продукції. У 2016 р. рівень окупності виробничих затрат при 

виробництві зернових та зернобобових культур складав 3,5 відсотків, 

соняшнику – 57,4 відсотків, сої – 18,5 відсотків, озимого ріпаку – 60,2 

відсотків, цукрових буряків – 35,0 відсотків. Оскільки схожі 

співвідношення за цим показником спостерігаються упродовж багатьох 

років, керівники сільськогосподарських підприємств, поступаючи 

раціонально, приймають рішення про вирощування насамперед 

прибутковіших культур. 
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Таблиця 3.21 

Вибрані показники діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області в галузі 

рослинництва* 

 
Показник 

Кіль- 

кість 

підпри- 
ємств 

По всій сукупності підприємств 
Посівна площа 

на 1 підпри- 

ємство, га 

На 1 га зібраної площі 

зібрана 

площа, га 

виробнича 

собівартість, 

млн грн 

чистий 

дохід, 

млн. грн. 

виробничих 

затрат, 

тис. грн 

чистого 

доходу, 

грн. 

Продукція рослин- 

ництва – всього 

143 х 3664,6 4395,2 х х х 

У тому числі: 

зернові та 

зернобобові 

 

123 

 

122954 

 

1697,0 

 

1757,8 

 

1000 

 

13,8 

 

14,3 

з них пшениця 110 59015 831,9 914,8 537 14,1 15,5 

Кукурудза на зерно 43 21100 365,0 259,4 491 17,3 12,3 

Соняшник 31 17046 196,5 309,3 550 11,5 18,1 

Соя 91 33860 469,8 556,7 372 13,9 16,4 

Озимий ріпак 59 26784 477,5 765,4 454 17,8 28,6 

Цукрові буряки 16 12079 402,0 542,6 755 33,3 44,9 

Картопля 14 1307 78,4 91,3 93 60,0 69,9 

Овочі відкритого 

грунту 

13 319 15,4 16,4 26 48,3 51,4 

Плоди (зерняткові та 

кісточкові) 

1 735 26,5 17,6 735 36,1 23,9 

*Розраховано на основі даних Головного управління статистики у Львівській області. 
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Вагомим аргументом щодо вибору структури посівних площ виступає 

також загальна маса прибутку з 1 га зібраної площі, яка у свою чергу є 

похідною від величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції. 

Найвищим цей показник досягається при вирощуванні картоплі та овочів 

відкритого грунту. При вирощуванні зернових та олійних культур він у 2-4 

рази менший. 

Серед чинників економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств слід виділити їх розміри. Існують помітні відмінності в цій 

сфері між малими, середніми та великими підприємствами. Для їх 

виявлення проводять відповідні статистичні групування. У таких випадках 

доцільним є групування підприємств не за обсягом виробленої ними 

валової чи товарної продукції, а за розміром посівної площі певної 

сільськогосподарської культури чи чисельністю поголів’я певного виду 

тварин. 

У табл. 3.22 наведено результати групування сільськогосподарських 

підприємств Львівської області за розміром посівних площ (зібраної площі) 

озимої пшениці, розраховані на основі даних додатку Ж. Оскільки загальна 

кількість підприємств, що займалися її виробництвом у 2016 р. складала 

110, то їхню сукупність доцільно, на нашу думку, поділяти на чотири 

групи: дрібних, малих, середніх та великих підприємств. Кількісні межі цих 

груп відображено в таблиці. 

Аналіз результатів статистичного групування дозволив підтвердити 

вірність гіпотези про наявність відмінностей в економічній поведінці 

дрібних, малих, середніх та великих за розмірами сільськогосподарських 

підприємств. Вони проявляються насамперед у такому показнику, як 

величина виробничих затрат на 1 га, в якому знаходить своє відображення 

рівень інтенсифікації виробництва озимої пшениці. Якщо в першій групі 

він складає 10,4 тис. грн., то в четвертій – 17,8 тис. грн., тобто на 71,2 

відсотків більше. При цьому слід зауважити, що до четвертої групи 

віднесено не просто великі, а особливо великі сільськогосподарські 

підприємства, свідченням чого є середній розмір зібраної площі на одне 

підприємство, який складає 3142 га. 

Підвищення рівня інтенсифікації виробництва призводить до 

зростання рівня врожайності озимої пшениці. Так, у четвертій групі цей 

показник (55,1 ц/га) на 43,5 відсотків вищий від показника першої групи 

(38,4 ц/га). 

221 



Зміни у внутрішньому середовищі сільськогосподарських підприємств, 

їх аналіз на мезо- та мікрорівні 
 

Спостерігаються значні між групові відмінності і в показниках за 

величиною окремих елементів виробничих витрат. Зокрема, дрібні 

підприємства змушені витрачати більше від великих погектарних витрат на 

насіння і посадковий матеріал, а також на пальне та мастила. Ефект 

масштабу виробництва в цій сфері є чітко вираженим. Водночас великі 

сільськогосподарські підприємства витрачають більше коштів на внесення 

мінеральних добрив, як одного з основних чинників підвищення 

інтенсивності виробництва та урожайності сільськогосподарських культур. 

Характерною є відсутність між групових відмінностей по такій 

важливій статті виробничих витрат, як оплата праці. Її обсяг з розрахунку 

на 1 га зібраної площі практично не відрізняється в різних групах. При 

цьому величина названого показника є надзвичайно низькою – 540 грн. в 

середньому по всій сукупності сільськогосподарських підприємств, що у 

вісім разів менше порівняно з погектарними витратами на мінеральні 

добрива. 

Економічна поведінка різних з розмірами сільськогосподарських 

підприємств відрізняється також за загальним розміром питомих 

виробничих витрат та більшістю їх елементів. Лише у сфері оплати праці 

вона є одностайною: усі підприємства незалежно від розмірів дуже низько 

цінують людську працю. 

Аналіз структури виробничих витрат на виробництво озимої пшениці, 

результати якого наведено в табл. 3.23, показав, що питома вага оплати 

праці коливається від 5,3 відсотків у першій групі до 3,3 відсотків – у 

четвертій. Характерним є зниження показників питомої ваги витрат на 

насіння, мінеральні добрива та пальне і мастильні матеріали від нижчої 

групи до вищої, незважаючи на зростання показників у абсолютному 

вимірі. 

Надзвичайно низький рівень витрат сільськогосподарських 

підприємств на оплату праці справляє негативний вплив  на 

функціонування системи мотивації праці, призводить до поширення 

бідності в сільській місцевості. Очевидно, що така економічна поведінка 

сільськогосподарських підприємств можлива лише в умовах поширеного 

безробіття в селах і надлишку робочої сили. 
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Таблиця 3.22 

Показники, які характеризують окремі аспекти економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств Львівської області залежно від розмірів посівної площі озимої пшениці* 

Група сільсько- 

господарських 

підприємств за 

розміром посівної 

площі озимої 

пшениці 

 
Кількість 

підпри- 

ємств у 

групі 

 

Середня 

зібрана 

площа на 1 

підпри- 

ємство, га 

Затрати 

виробниц 

тва на 1 

га    

зібраної 

площі, 
тис. грн. 

У тому числі  

Довідко 

во: 

урожай- 

ність, 

ц/га 

насіння і 

посадко- 

вий 

матеріал 

 
міне- 

ральні 

добрива 

паль- 

не і 

мас- 

тила 

 
оплата 

праці 

І – до 100 42 50 10,4 1,05 3,61 1,57 0,55 38,4 

ІІ – 101 – 500 41 272 13,5 0,89 4,35 1,28 0,53 49,7 

ІІІ –501 – 1000 16 699 12,6 0,71 4,00 1,21 0,47 49,4 

ІV – 1001 і більше 11 3142 17,8 0,90 4,60 1,00 0,58 55,1 

Разом або в 

середньому 
110 759 14,9 0,90 4,32 1,16 0,54 51,3 

*Розраховано на основі даних Головного управління статистики у Львівській області. 
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Групування сільськогосподарських підприємств за величиною  

зібраної площі озимої пшениці дозволяє виявити наявність певних 

тенденцій в їхній економічній поведінці. Для перевірки рівня їхньої 

стійкості проведене аналогічне групування за розміром зібраної площі сої. 

Обсяг статистичної сукупності – кількість підприємств, які у 2016 р. 

займалися вирощуванням сої, складала 91, – є достатнім для цього (додаток 

Й). Результати проведеногогрупування наведено в табл. 3.24. 

Встановлено, що виявлені щодо озимої пшениці тенденції щодо сої 

мають дещо інший характер. Зокрема, міжгрупові відмінності в рівні 

інтенсифікації виробництва були не настільки вираженими – у четвертій 

групі обсяг виробничих витрат з розрахунку на 1 га зібраної площі був 

вищим порівняно з першою групою лише на 33,0 відсотків. При цьому він 

був нижчим, ніж у сільськогосподарських підприємствах третьої групи, і не 

вищим від підприємств другої групи. 

Не спостерігається виражених тенденцій в обсягах витрат на 1 га 

зібраної площі за окремими їх елементами: насіння і посадкового 

матеріалу, мінеральних добрив, пального і мастильних матеріалів, оплати 

праці. Цілком закономірно, що й рівень урожайності сої в різних групах 

підприємств теж не демонструє чітко вираженої тенденції. Це викликане 

насамперед невисоким рівнем інтенсифікації виробництва у групі 

найбільших підприємств, хоча рівень концентрації в них був дуже високим 

– середній розмір зібраної площі цієї культури з розрахунку на одне 

підприємство складав 2212 га, що в п’ятдесят разів більше порівняно з 

першою групою. 

Аналіз даних табл. 3.25 показав наявність значних відмінностей у 

структурі виробничих витрат на вирощуванні сої та озимої пшениці. У ній 

значно вища питома вага витрат на насіння і посадковий матеріал і оплату 

праці. Однак частка витрат на мінеральні добрива і пальне та мастильні 

матеріали – значно нижча. 
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Таблиця 3.23 

Структура виробничих витрат на виробництво озимої пшениці 

в сільськогосподарських підприємствах Львівської області* 

Групи      

сільськогосподарських 

підприємств за розміром 

посівної площі озимої 

пшениці 

 

 
Кількість 

підприємств 

Питома вага виробничих витрат 

 

всього 

у тому числі 

насіння і 

посадковий 

матеріал 

мінеральні 

добрива 

пальне і 

мастила 

оплата 

праці 

 

інші 

І – до 100 42 100 10,1 34,7 15,1 5,3 34,8 

ІІ – 101 – 500 41 100 6,6 32,2 9,5 3,9 47,8 

ІІІ –501 – 1000 16 100 5,6 31,7 9,6 3,7 49,4 

ІV – 1001 і більше 11 100 5,1 25,8 5,6 3,3 60,2 

Разом або в середньому 110 100 6,0 29,0 7,8 3,6 53,6 

*Розраховано на основі даних Головного управління статистики у Львівській області. 
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Таблиця 3.24 

Показники, які характеризують окремі аспекти економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств Львівської області залежно від розмірів посівної площі сої* 

 

Групи сільсько- 

господарських 

підприємств за 

розміром посівної 

площі сої 

 
Кількість 

підпри- 

ємств у 

групі 

 

Середня 

зібрана 

площа на 1 

підпри- 

ємство, га 

Затрати 

вироб- 

ництва на 

1 га 

зібраної 

площі, 
тис. грн. 

У тому числі  

Довідко 

во: 

урожай- 

ність, 

ц/га 

насіння і 

посадко- 

вий 

матеріал 

 
міне- 

ральні 

добрива 

паль- 

не і 

масти 

ла 

 
оплата 

праці 

І – до 100 38 45 10,3 1,34 3,58 1,40 0,40 21,8 

ІІ – 101 – 500 37 250 13,7 1,52 2,77 1,30 3,17 23,2 

ІІІ –501 – 1000 7 743 15,9 1,84 3,20 1,61 0,92 26,0 

ІV – 1001 і більше 8 2212 13,7 1,41 2,54 1,27 1,72 22,4 

Разом або в 

середньому 

90 556 13,9 1,54 2,83 1,36 2,00 23,4 

*Розраховано на основі даних Головного управління статистики у Львівській області. 
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Вирощування сої значно вигідніше для сільськогосподарських 

підприємств порівняно з вирощуванням озимої пшениці та інших видів 

зернових та зернобобових культур, оскільки в сучасних цінових умовах 

дозволяє їм отримувати вищі прибутки. Але необхідність дотримання 

вимог систем землеробства, зокрема науково обґрунтованих сівозмін, не 

дозволяє їм здійснювати подальше розширення розмірів посівних площ цієї 

сільськогосподарської культури. 

Поряд із спрощенням галузевої структури виробництва  в 

рослинництві відбувається інтенсивний процес її спрощення і 

втваринництві. З даних табл. 3.26 видно, що виробництвом продукції 

тваринництва в 2016 р. займалися лише 75 сільськогосподарських 

підприємств з числа тих, що подавали в органи державної статистики 

форму 50 сг. Найбільша кількість з них займалися вирощуванням поголів’я 

великої рогатої худоби та свиней – відповідно 32 і 31 підприємств. 

Слід відмітити значні відмінності в рівні концентрації виробництва 

яловичини та свинини. Якщо виробництво останньої відзначається 

відносно високим рівнем концентрації (середня кількість поголів’я свиней з 

розрахунку на одне підприємство складала 3958 голів), то виробництво 

яловичини здійснювали невеликі за цим показником підприємства(середній 

розмір поголів’я – 215 голів). 

Високим є рівень концентрації виробництва м’яса птиці та пташиних 
яєць. У той же час виробництво молока теж здійснювалося в невеликих 

обсягах в конкретних підприємствах. 

Тваринництво не відіграє значної ролі в розвитку 

сільськогосподарських підприємств, окрім високоспеціалізованих 

свинокомплексів та птахофабрик. Свідченням цього є співвідношення між 

величиною чистого доходу (виручки) від реалізації продукції рослинництва 

і тваринництва, яке у 2016 р. складало 4:1 по всій сукупності 

сільськогосподарських підприємств. 
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Таблиця 3.25 

Структура виробничих витрат на виробництво сої в сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області* 

 
Групи      

сільськогосподарських 

підприємств за розміром 

посівної площі сої 

 

 
Кількість 

підприємств 

Питома вага виробничих витрат 

 

Всього 

У тому числі 

насіння і 

посадковий 

матеріал 

мінеральні 

добрива 

пальне і 

мастила 

оплата 

праці 

 

Інші 

І – до 100 38 100 13,0 34,8 13,6 3,9 34,7 

ІІ – 101 – 500 37 100 11,1 20,2 9,5 23,1 36,1 

ІІІ –501 – 1000 7 100 11,6 20,1 10,1 5,9 52,3 

ІV – 1001 і більше 8 100 10,3 18,5 9,3 12,6 49,3 

Разом або в середньому 90 100 11,1 20,4 9,8 14,4 44,3 

*Розраховано на основі даних Головного управління статистики у Львівській області. 
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У 2016 р. серед усіх галузей у тваринництві прибутки було отримано 

лише при виробництві свинини, молока та пташиних яєць. Вирощування 

великої рогатої худоби є хронічно збитковим упродовж десятиліть, а 

виробництво м’яса птиці в розрізі окремих років виявляється то 

прибутковим, то збитковим. Виробництво м’яса птиці забезпечує 

сільськогосподарським підприємствам 77,3 відсотків усього отриманого 

обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції. Потенційно 

найбільш перспективною для розвитку в майбутньому є галузь молочного 

скотар ства, яка занепадала прискореними темпами в попередні роки. 

При цьому в 2016 р. кожна корова приносила 26,3 тис. грн. грошових 

надходжень у рік. Такий рівень доходів в інших галузях тваринництва 

неможливий. 

Групування 24 сільськогосподарських підприємств Львівської області, 

які у 2016 р. займалися виробництвом молокадало такі результати (табл. 

3.27, додаток К). Встановлено, що більші підприємства характеризуються 

значно вищим рівнем інтенсифікації виробництва молока та 

продуктивності тварин. При цьому структура виробничих витрат в 

підприємствах першої та другої груп суттєво між собою не відрізняється. 

Слід відмітити значно вищу питому вагу оплати праці порівняно з галузями 

рослинництва. Однак вона також має низький рівень, який не забезпечує 

необхідність повноцінного відтворення робочої сили. 

Таким чином, аналіз окремих аспектів економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств на макрорівні не лише підтвердив 

висновки, зроблені у процесі аналізу на макро- та мезорівнях, але й 

дозволив доповнити його окремими акцентами. Економічна поведінка 

конкретних сільськогосподарських підприємств Львівської області 

практично не відрізняється від неї в інших регіонах країни. 

Аналіз статистичної звітності сільськогосподарських підприємств за 

даними форми 50 сг дозволяє виявити наявність певних особливостей 

економічної поведінки в такій сфері, як надання послуг у рослинництві і 

тваринництві. У 2016 р. сільськогосподарські підприємства Львівської 

області в результаті їх надання іншим сільськогосподарським 

підприємствам та господарствам населення отримали 242,4 млн. грн. 

чистого доходу (виручки) від реалізації, тобто 6,06 млн. грн. з розрахунку 

на одне підприємство, яке їх надавало. Це складає лише 4,2 відсотків від 

загального обсягу отриманого чистого доходу. Відповідно до статистичної 
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Таблиця 3.26 

Вибрані показники діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області в галузі 

тваринництва* 

 
Показник 

Кіль- 

кість 

підпри- 
ємств 

По всій сукупності підприємств 
Поголів’я 1 

підприємство, 

га 

На 1 голову поголів’я 

поголів’я, 

голів 

виробнича 

собівартість, 

млн. грн. 

чистий 

дохід, 

млн. грн. 

виробничих 

затрат, тис. 

грн. 

чистого 

доходу, 

грн. 

Продукція 

тваринництва – 

всього 

75 х 1339,1 1091,4 х х х 

У т.ч. вирощуван- 

ня (в ж. масі): 
ВРХ 

 
 

32 

 
 

6881 

 
 

44,5 

 
 

33,3 

 
 

215 

 
 

6,5 

 
 

4,8 

свиней 31 122679 559,8 581,0 3958 4,6 4,7 

овець 2 239 … … 120 … … 

кіз 1 72 … … 72 … … 

птиці 18 4489370 493,2 261,8 249409 0,1 0,1 

Молоко 24 3909 91,1 103,0 163 23,3 26,3 

Яйця курячі 5 182468 32,1 41,5 36494 0,2 0,2 

Послуги в росл. 
і тваринництві 

40 х 167,0 242,4 х х х 

Продукція і 

послуги в росл. і 
тваринництві 

163 х 5003,6 5728,9 х х х 

*Розраховано на основі даних Головного управління статистики у Львівській області. 

230 
 

 

 

а 



Розділ 3 
 

звітності, лише кожне четверте сільськогосподарське підприємство області 

надавало послуги в рослинництві і тваринництві. 

 

Таблиця 3.27 

Групування сільськогосподарських підприємств Львівської 

області за чисельністю поголів’я корів* 

 
Показник 

 

Разом або в 

середньому 

Групи підприємств за 

чисельністю поголів’я корів 

І – до 100 
ІІ – 101 і 
більше 

Кількість підприємств 24 12 12 

Чисельність поголів’я 

корів, голів 
3909 508 3401 

Припадає корів на 1 

підприємство, голів 
163 42 283 

Затрати на 1 корову за 
рік, тис. грн. 

23,3 13,5 24,8 

У тому числі: корми 12,7 6,4 13,6 

оплата праці 3,2 2,0 3,3 

Питома вага у структурі 
виробничих затрат, %: 
Кормів 

 

54,5 

 

47,4 

 

54,8 

Оплати праці 13,7 14,8 13,3 

Довідково: надій на 

корову за рік 
5053 3307 5314 

*Розраховано на основі даних Головного управління статистики у 

Львівській області. 

 

Логічний аналіз названих показників дозволяє зробити висновок про 

високий рівень тонізації ринку послуг виробничого та невиробничого 

характеру в сільському господарстві. Особливістю діяльності 

сільськогосподарських підприємств є їх безпосередня постійна взаємодія з 

жителями тих сільських населених пунктів, в яких вони її здійснюють. 

Більшість селян ведуть особисте господарство, не володіючи засобами 
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механізації виробничих процесів у рослинництві та тваринництві. Крім 

того, вони мають постійну потребу в обмолоті зернових та зернобобових, 

транспортуванні зібраного врожаю. В таких умовах важко собі уявити 

сільськогосподарське підприємство, якому якимсь чином вдається 

уникнути процесу надання послуг особистим господарствам. Якщо навіть 

це йому вдалося б, воно отримало б настільки негативну реакцію з боку 

селян, що вся його господарська діяльність здійснювалася б у вкрай 

несприятливому середовищі. Тому слід констатувати масове приховування 

керівниками сільськогосподарських підприємств масштабів діяльності  в 

цій сфері. Економічна поведінка щодо надання послуг є скритою і 

призводить до отримання тіньових доходів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Серед найважливіших результатів економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств виділяється галузева структура 

виробництва. Її характеризує насамперед співвідношення між двома 

галузями сільськогосподарського виробництва – рослинництвом і 

тваринництвом. У 1990 р. воно складало приблизно 1:1. У 2015 р. питома 

вага галузі рослинництва у структурі валової продукції 

сільськогосподарських підприємств досягла 75,5 відсотків, а частка 

тваринництва знизилася до 24,5 відсотків. Такі диспропорції стали 

результатом багаторічної економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств. Ці процеси свідчать про високу здатність 

сільськогосподарських підприємств адаптуватися до змін в середовищі 

свого функціонування. З іншого боку, наявність таких диспропорцій в 

галузевій структурі стає загрозою продовольчій та національній безпеці 

країни. 

2. Важливим результатом змін в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств є також зміни в їхніх розмірах. 

Основними виробниками продукції у країні стали крупні 

сільськогосподарські підприємства. Висококонцентроване виробництво 

стало їх відповіддю на зміни в політичному, економічному, соціальному, 

правовому середовищі. Вони функціонують як агрохолдинги. Формування 

агрохолдингів не настільки є результатом змін в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств, наскільки наслідком залучення в 
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сільськогосподарське виробництво несільськогосподарського капіталу. 

Економічна поведінка агрохолдингів, в основі якої лежать їх економічні 

інтереси, має транснаціональний характер. Тому вона нерідко призводить 

до конфлікту з національними інтересами. 

3. Недоліки в середовищі розвитку є чи не найголовнішою основою 

поширення тіньової діяльності сільськогосподарських підприємств. В 

«тіні» перебуває до 40-70 відсотків вітчизняного сільського господарства. 

Особливого поширення набули тіньові схеми консолідації земельних 

масивів в умовах недосконалості ринку земель сільськогосподарського 

призначення. Характерною особливістю тіньової аграрної економіки стала 

її інституціоналізація як найвищий етап розвитку. 

4. Суттєвим чинником економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств є регіональний – підприємства, розміщені в різних природно- 

економічних зонах відрізняються між собою її особливостями. Найбільші 

за розмірами сільськогосподарські підприємства сформувалися в 

Північному регіоні, а найменші – в Південному (у 3,2 разів). Галузева 

структура сільськогосподарських підприємств Північного регіону 

орієнтована на його продовольче забезпечення, але разом з тим несе на собі 

печать підприємств країни загалом – найбільші серед них мають 

транснаціональний характер економічної поведінки. 

5. Аналіз економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 

на мікрорівні показав наявність відмінностей в ній між дрібними, малими, 

середніми та крупними підприємствами. Протягом 2009-2016 рр. питома 

вага сільськогосподарських підприємств Львівської області, які займалися 

виключно виробництвом продукції рослинництва, зросла з 25,9 до 54,3 %, 

виключно продукції тваринництва – з 10,6 до 12,8 %. Поряд із процесом 

спрощення галузевої структури виробництва відбувається процес 

поглиблення спеціалізації сільськогосподарських підприємств. 
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РОЗДІЛ 4 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

4.1. Обгрунтування цільових орієнтирів розвитку 

сільськогосподарських підприємств 

 

Процес розробки напрямів удосконалення економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств розпочинається з обгрунтування 

цільових орієнтирів їх розвитку. Для цього необхідно визначити якомога 

конкретніше цілі, яких слід досягнути, а також етапи їх досягнення. Ці цілі 

повинні мати, зокрема, цифровий вираз з тим, щоб можна було оцінювати 

швидкість руху в напрямку їх досягнення. 

Очевидно, що метою аграрної політики будь-якої країни є 

забезпечення її продовольчої безпеки, найвищий рівень якої 

спостерігається тоді, коли сільські товаровиробники здатні не лише 

забезпечувати якісним продовольством усі верстви населення, але й 

заробляти додаткові кошти на експорті значної частини виробленої в 

сільськогосподарській галузі продукції. Достатній рівень продовольчої 

безпеки досягається тоді, коли національний АПК здатний забезпечити 

населення основними продуктами харчування. Конкретні цифрові 

параметри досягнутого рівня продовольчої безпеки відображаються 

насамперед через показники освоєння норм споживання цих продуктів з 

розрахунку на одну особу. 

У жовтні 2016 р. Кабінет Міністрів України затвердив нові набори 

продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних 

соціальних і демографічних груп населення, які використовуються для 

проведення розрахунків при формуванні мінімальних соціальних 

стандартів, зокрема прожиткового мінімуму. Однак для прогнозних 

розрахунків слід використовувати раціональні, а не мінімальні норми 

споживання продуктів харчування. У табл. 4.1 проведено порівняння 

нормативних та фактичних показників середньодушового споживання 

основних продуктів харчування. 

Аналіз даних табл. 4.1 показує, що по шести із десяти груп основних 

продуктів харчування досягнути рекомендованих дієтологами норм 
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споживання вдалося. Це яйця, хліб та хлібопродукти, картопля, овочі та 

баштанні, цукор та рослинні олії. Разом з тим,рівень споживання м’яса та 

м’ясопродуктів, молока та молокопродуктів, плодів і ягід, риби та 

рибопродуктів у 2015 р. був значно нижчим від рекомендованих норм. 

Оскільки забезпечення населення рибою та рибопродуктами незначною 

мірою залежить від результатів діяльності сільськогосподарської галузі, то 

цю позицію ми не враховуватимемо у своїх подальших розрахунках. 
 

Таблиця4.1 

Споживання основних продуктів харчування 

з розрахунку на одну особу за рік, кг* 

Вид продукту 

харчування 

Раціональна 

норма 

Фактично, 

2015 р. 

Відхилення, 
+,– 

М'ясо і м’ясопродукти 80 50,9 -29,1 

Молоко і 

молокопродукти 

380 209,9 -170,1 

Яйця, штук 290 280 -10 

Хліб і хлібопродукти 101 103,2 +2,2 

Картопля 124 137,5 +13,4 

Овочі та баштанні 161 160,8 -0,2 

Плоди, ягоди, виноград 90 50,9 -39,1 

Риба та рибопродукти 20 8,6 -11,4 

Цукор 38 35,7 -2,3 

Олія 13 12,3 -0,7 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 

 

Показники споживання м’яса та м’ясопродуктів з розрахунку на одну 

особу за рік у 2015 р. за видами склали: яловичини – 8,1 кг, свинини – 18,1 

кг, м’яса птиці – 23,9 кг, інших видів м’яса – 0,8 кг. Слід зазначити, що 

загальний показник середньодушового споживання м’яса і м’ясопродуктів 

у країні у 2015 р. був нижчим не лише від раціональної норми, але й від 
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мінімальної. Отже, на перспективу слід прогнозувати кардинальне 

покращення ситуації у сфері забезпечення населення м’ясом і 

м’ясопродуктами – до 80 кг на одну особу за рік. За умови незначних 

відмінностей в обсягах експорту та імпорту продукції це означає, що 

виробництво слід наростити до 3,4 млн. т (розрахунок проведено для 

чисельності населення станом на початок 2016 р. (42,8 млн. осіб), яка на 

прогнозний період стабілізується). 

У 2015 р. у всіх категоріях господарств було вироблено 2,3 млн. т 

м’яса і м’ясопродуктів. Отже, для досягнення раціональної норми їх 

споживання необхідно збільшити обсяги виробництва майже в півтора 

разів – на 1,1 млн. т. Очевидно, що навіть за найсприятливіших умов 

досягнути таких показників до 2020 р. не вдасться. Тому в якості 

прогнозного періоду обираємо 2025 р. У такому разі середньорічні темпи 

зростання обсягів виробництва м’яса та м’ясопродуктів у всіх категоріях 

господарств повинні складати 4,5-4,6 відсотків. 

Важливим виробником м’яса і м’ясопродуктів у нашій країні, крім 

сільськогосподарських підприємств, є господарства населення, зокрема 

особисті селянські господарства. Протягом 2000-2005 рр. вони виробляли 

продукції навіть більше від сільськогосподарських підприємств. Однак 

обсяги виробництва в них, хоча й невисокими темпами, неухильно 

скорочуються. Протягом 2000-2015 рр. виробництво м’яса в забійній вазі в 

господарствах населення скоротилося з 1224,7 до 859,2 тис. т, тобто на 29,9 

відсотків (на 2,2 відсотків у середньому за рік). 

Вважаємо, що існуючі тенденції в обсягах виробництва м’яса в цій 

категорії господарств збережуться й надалі,оскільки продовжиться дія 

таких негативних щодо цього чинників, як недостатній рівень 

закупівельних цін на куповану в господарствах населення худобу, низька 

престижність сільськогосподарської праці, особливо в особистих 

селянських господарствах, високий рівень трудової міграції сільського 

населення, зокрема за кордон, постаріння сільського населення тощо. У 

сільській місцевості відбувається процес скорочення чисельності осіб, які 

можуть і хочуть займатися вирощуванням худоби і птиці. 

Слід зазначити, що прогнозувати зміни в обсягах виробництва м’яса в 

господарствах населення як сукупності значно простіше, ніж у сукупності 

сільськогосподарських підприємств, адже в першій групі дія чинників є 

значно стабільнішою. Тому прогнозування необхідних обсягів виробництва 
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м’яса в сільськогосподарських підприємствах потрібно спочатку 

розрахувати обсяги його виробництва в господарствах населення, для чого 

скористаємося відповідними можливостями стандартної комп’ютерної 

програми EXCEL. Результати проведених розрахунків наведено на рис. 4.1. 
 

Рис. 4.1. Розрахунок прогнозних показників обсягу виробництва 

м’яса в забійній вазі в господарствах населення* 

*Розрахунки автора 

 

Порівняння прогнозних показників, визначених на основі лінійної, 

експоненціальної, логарифмічної та степеневої ліній тренду, показало, що 

вони практично не відрізняються між собою. До 2025 р. обсяг виробництва 

м’яса в забійній вазі в господарствах населення продовжуватиме 

скорочуватися і на кінець розрахункового періоду складатиме 650-700 тис. 

т. При цьому коефіцієнт апроксимації відповідних ліній тренду коливається 

в дуже незначних межах – від 0,8115 для лінійної функції до 0,8255 – для 

степеневої. 
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Найбільш імовірним показником обсягу виробництва м’яса в забійній 

вазі в господарствах населення у 2025 р. вважаємо середню величину з 

прогнозованих за іншими кривими показників – 675 тис. т. Це означає, що 

для досягнення загального для всіх категорій показника 

сільськогосподарські підприємства країни у 2025 р. повинні виробляти 3,4- 

0,675=2,725 тис. т м’яса в забійній вазі, або ж на 86,3 відсотків більше від 

досягнутого в 2015 р. рівня. Середньорічні темпи зростання обсягів 

виробництва цього виду сільськогосподарської продукції повинні 

перевищувати 7,0 відсотків. 

Слід відзначити важливість досягнення прогнозованих показників 

виробництва м’яса не лише загалом, а й за видами. У 2025 р. повинно 

вироблятися 0,72 млн. т свинини, 1,03 млн. т – яловичини та 0,975 млн. т 

м’яса птиці. Порівняння прогнозних показників з фактичними наведено в 

табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Прогнозні та фактичні показники обсягів виробництва окремих видів 

продукції в сільськогосподарських підприємства, тис. т* 

Вид продукції 
Прогноз, 2025 

р. 

Фактично, 

2015р. 
Відхилення, +,– 

Свинина 720 400,3 -319,7 

Яловичина 1030 93,7 -936,3 

М’ясо птиці та інші 

види м’яса 
 

975 
 

969,4 
 

-5,6 

Всього м’яса 2725 1463,4 -1261,6 

Молоко, млн. т 10,0 2,67 -7,33 

Плоди та ягоди, млн. 

т 

1,35 0,41 -0,94 

*Розрахована автором 

 

Дані табл. 4.2 показують, що до 2025 р. сільськогосподарські 

підприємства країни повинні збільшити обсяги виробництва м’яса в 

забійній вазі на 1261,6 тис. т. При цьому можна вважати досягнутими 

показники обсягів виробництва м’яса птиці та інших, як правило, не надто 

поширених видів м’яса – конини, кролятини, баранини, козлятини тощо,  

які займають у структурі виробництва й споживання незначну питому вагу. 
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Основною проблемою є збільшення обсягів виробництва свинини (на 80 

відсотків порівняно з досягнутим у 2015 р. показником), а також 

нарощування обсягів виробництва яловичини в одинадцять разів. 

Порядок проведення прогнозних розрахунків розвитку молочного 

скотарства в сільськогосподарських підприємствах країни такий самий, як і 

при проведенні попередніх розрахунків. Спочатку необхідно окреслити 

перспективні параметри розвитку галузі в господарствах населення. Як 

видно з даних рис. 4.2, ступінь ймовірності досягнення прогнозних 

показників обсягів виробництва молока в господарствах населення значно 

нижчий порівняно з аналогічними показниками щодо виробництва м’яса. 

Як і при проведенні попередніх розрахунків найменш надійною виявилася 

поліноміальна функція. Інші чотири використані для прогнозних 

розрахунків функції показали приблизно однакові результати, на основі 

чого можна зробити висновок про те, що виробництво молока в 

господарствах населення країни у 2025 р. складатиме 7 млн. т. 
 

Рис. 4.2. Розрахунок прогнозних показників обсягу виробництва 

молока в господарствах населення.* 

*Розрахунки автора 
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Зважаючи на необхідність забезпечення середньодушового показника 

споживання молока – 380 кг за рік та хоча б 5 відсоткового показника від 

загального обсягу виробництва витрат на випоювання телят, загальний 

обсяг виробництва молока в усіх категоріях господарств у 2025 р. повинен 

скласти 17 млн. т, а в сільськогосподарських підприємствах – 10,0 млн. т. 

Фактично, у 2015 р. сільськогосподарські підприємства країни виробили 

2,67 млн. т. До 2025 р. їм необхідно збільшити обсяг виробництва молока 

майже в чотири рази. 

Схожа ситуація склалася в розвитку садівництва, ягідництва та 

виноградарства. Відмінність спостерігається лише в тому, що господарства 

населення збільшують обсяги виробництва відповідної продукції. 

Результати розрахунків перспективних обсягів виробництва в 

господарствах населення наведено на рис. 4.3. 
 

Рис. 4.3. Розрахунок прогнозних показників обсягу виробництва 

плодів і ягід в господарствах населення* 

*Розрахунки автора 
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На основі оцінки даних рис. 4.3 можна зробити висновок, що 

найімовірніше обсяг виробництва плодів, ягід і винограду в господарствах 

населення у 2025 р. досягне 2500 тис. т. З урахуванням необхідності 

забезпечення показника середньодушового споживання 90 кг на одну особу 

за рік, загальний обсяг виробництва в усіх категоріях господарств повинен 

скласти 3,85 млн. т, а в сільськогосподарських підприємствах – 1,35 млн. т. 

Фактично ж у 2015 р. всі сільськогосподарські підприємства країни 

виробили 0,412 млн. т плодів і ягід, або у три рази менше. 

Таким чином, для забезпечення продовольчих потреб міських та 

сільських жителів у збалансованому харчуванні сільськогосподарським 

підприємствам країни, як показують прогнозні розрахунки, необхідно 

практично в чотири рази збільшити обсяги виробництва молока, утричі – 

плодів і ягід, в одинадцять разів – яловичини і на 80 відсотків – свинини. 

Обсяги виробництва всіх інших видів продукції в сільськогосподарських 

підприємствах у ретроспективі склалися такими, що можуть забезпечувати 

потреби не лише вітчизняних, а й зарубіжних споживачів. 

Для деталізації подальших прогнозних розрахунків необхідно 

окреслити найбільш імовірний перспективний обсяг виробництва валової 

продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах. 

Розрахунки, результати яких наведено на рис. 4.4, показують, що при 

збереженні ретроспективних тенденцій до 2025 р. цей показник зросте до 

180 млрд. грн. у постійних цінах 2010 р. Саме така його величина 

прогнозується при використанні прямолінійної функції. За чотирма іншими 

функціями прогнозований показник значно вищий (250-260 млрд. грн.), але 

навіть за умови високих показників апроксимації їх, на нашу думку, 

досягти не вдасться, адже це майже удвічі більше від  фактичного 

показника у 2015 р. (131,9 млрд. грн.). Тому показник 180 млрд. грн. можна 

вважати більш достовірним (приріст порівняно з 2015 р. складатиме 36,9 

відсотків). При досягненні цього показника сільськогосподарським 

підприємствам країни вдасться забезпечити не лише раціональний обсяг і 

структуру споживання основних продуктів харчування, але й зберегти 

експортний потенціал сільського господарства. 
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Рис. 4.4. Розрахунок прогнозних показників обсягу виробництва 

валової продукції сільського господарства в сільськогосподарських 

підприємствах.* 

*Розрахунки автора. 

 

Забезпечення саме таких цільових параметрів розвитку диктується 

необхідністю збереження існуючих обсягів експорту продукції (насамперед 

рослинницької), оскільки вони у 2016 р. забезпечували понад 40 відсотків 

валютних надходжень у країну з-за кордону. За 9 місяців 2016 р. при 

загальному обсязі експорту 25,8 млрд. доларів лише від реалізації зернових 

культур та рослинницьких олій отримано 7,0 млрд. доларів, що складало 

27,1 відсотків. Втрата цих коштів у зв’язку з переорієнтацією вітчизняного 

АПК на виключне задоволення потреб вітчизняних споживачів була б 

великою помилкою і призвела б до погіршення ключових 

макроекономічних показників та загального зниження рівня життя 

населення. Отже, значні структурні зрушення в сільськогосподарському 

виробництві повинні спрямовуватися на значне зростання обсягів 

постачання м’яса, молока та плодів і ягід на вітчизняний агропродовольчий 

ринок, з одного боку, і на збереження досягнутого рівня експорту 

сільськогосподарської продукції, з іншого. 
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Постійні ціни 2010 р., за якими розраховується обсяг виробництва 

валової продукції сільського господарства, є такими: молоко – 248,66 грн/т, 

приріст живої ваги великої рогатої худоби – 11641,8 грн/т, приріст живої 

ваги свиней – 12734,6 грн/т. Перемноживши наведені ціни на обсяг 

нарощування виробництва продукції, отримаємо розрахункові величини 

додаткового виробництва валової продукції. Вартість додатково 

виробленого молока складатиме 7,33х2486,6=18,2 млрд грн; свинини – 

320х12734,6=4,1 млрд грн; яловичини – 936х11641,8=10,9 млрд грн. 

Загальний обсяг приросту виробництва продукції тваринництва в 2025 р. 

порівняно з фактично досягнутим у 2015 р. складатиме 33,2 млрд. грн. 

Зважаючи на те, що у 2015 р. цей показник складав 32,3 млрд. грн., у 2025 

р. загальна вартість виробленої валової продукції тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах повинна складати 65,5 млрд. грн.. 

Інші 180-65,5=114,5 млрд. грн – це прогнозований обсяг виробництва 

продукції рослинництва. Такі перспективні параметри розвитку сільського 

господарства дозволять вітчизняній тваринницькій галузі повністю 

забезпечити потреби вітчизняних споживачів її продукції, а рослинницькій, 

крім того, значну частину виробленої продукції експортувати. 

З даних табл. 4.2 видно, що при загальному зростанні вартості валової 

продукції на 36,5 відсотків, обсяг виробництва продукції тваринництва до 

2025 р. зросте у 2,0 разів, а продукції рослинництва – на 15,0 відсотків.  

Така значна різниця в темпах зростання обсягів виробництва продукції 

рослинництва і тваринництва призведе до відповідних змін у структурі 

продукції сільського господарства. Протягом 2015-2025 рр. питома вага 

продукції тваринництва зросте з24,5 до 36,4 відсотків, а продукції 

рослинництва – знизиться з 75,5 до 63,6 відсотків. 

Слід зазначити, що не тільки кількісні, але й якісні показники 

розвитку сільськогосподарських підприємств у 2025 р. принципово 

відрізнятимуться від аналогічних показників у 2015 р. Збільшення обсягів 

виробництва свинини на 320 тис. т у 2025 р. порівняно з 2015 р. за умови 

досягнення середньодобового приросту живої ваги тварин 600 г і виходу 

забійної ваги 70 відсотків вимагатиме збільшення середньорічної 

чисельності поголів’я свиней в сільськогосподарських підприємствах на 2,0 

млн. голів, тобто на 54,0 відсотків більше порівняно з його наявністю на 1 

січня 2016 р. 
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Таблиця 4.2 

Фактичні й прогнозні показники обсягів виробництва валової 

продукції сільського господарства в сільськогосподарських 

підприємствах 

у постійних цінах 2010 р.* 

 

Показник 

Фактично, 2015 р. Прогноз, 2025 р. 

млрд 

грн 
% 

млрд 

грн 
% 

Вартість валової продукції 

сільського господарства 
 

131,9 
 

100 
 

180,0 
 

100 

У тому числі     

Рослинництва 99,6 75,5 114,5 63,6 

тваринництва 32,3 24,5 65,5 36,4 

*Розрахунки автора 

 

Для того, щоб збільшити обсяги виробництва яловичини на 936 тис. т 

у рік, необхідно забезпечити збільшення прирості живої ваги тварин при 

виході забійної ваги на рівні 50 відсотків 1,9 млн. т. Навіть за умови 

досягнення середньодобового приросту живої ваги худоби 1000 г 

середньорічна кількість відгодівельного поголів’я великої рогатої худоби 

повинна зрости на 520 тис. голів (на 1 січня 2016 р. його кількість складала 

584,7 тис. голів). Збільшення обсягів виробництва молока на 7,33 млн. т 

вимагатиме зростання чисельності поголів’я корів (за умови забезпечення 

середньорічного удою від однієї корови 6000 кг) на 1,2 млн. голів. Так само 

для забезпечення збільшення обсягів виробництва плодів і ягід в 2025 р. 

порівняно з 2015 р. на 0,94млн. т при урожайності 120 ц/га вимагатиме 

зростання площ садів і ягідників на 78 тис. га (на початок 2016 р. цей 

показник в сільськогосподарських підприємствах складав 58,2 тис. га). 

Відомо, що розвиток молочного скотарства та забезпечення зростання 

відгодівельного поголів’я великої рогатої худоби – тісно пов’язані між 

собою процеси. При збільшенні поголів’я корів на 1,2 млн. голів так само 

зростатиме й чисельність відгодівельного поголів’я. Тому в галузі 

скотарства завдання нарощування обсягів виробництва молока й яловичини 

в суто технологічному розумінні процесу реально зводиться до вирішення 
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лише однієї з двох задач – збільшення поголів’я корів. Друга задача 

вирішується так би мовити автоматично. 

Значне нарощування обсягів виробництва продукції скотарства, 

свинарства, садівництва і ягідництва призведе до формування якісно  

нового типу функціонування сільськогосподарського виробництва. Замість 

вузькоспеціалізованого у більшості сільськогосподарських підприємств 

сформується диверсифіковане виробництво з розвитком галузей 

рослинництва і тваринництва. З зв’язку з необхідністю забезпечення 

тваринництва кормами відроджуватиметься галузь кормо виробництва. 

Протягом 1990-2015 рр. посівні площі сільськогосподарських культур 

в сільськогосподарських підприємствах скоротилася з 32,4 до 26,9 млн. га. 

При цьому посіви зернових і зернобобових, навпаки, зросли з 14,6 до 14,7 

млн. га, значно перевищивши допустимі норми насичення ними загальних 

площ посіву. Посівні ж площі під кормовими культурами за цей період 

скоротилися з 12,0 до 2,0 млн. га. Занедбана більша частина культурних 

пасовищ та сінокосів, на розвиток яких упродовж десятиліть виділялися 

величезні кошти. 

Прискорений розвиток тваринництва вимагатиме значного зростання 

посівних площ під кормовими культурами. Для того, щоб збільшити 

виробництво молока на 7,33 млн. т, навіть при забезпеченні мінімальних 

витрат кормів на виробництво 1 кг молока – 1 корм. од. – всього додатково 

необхідно буде виробляти 7,7 млн. т кормових одиниць концентрованих, 

грубих, соковитих та зелених кормів. Для додаткового виробництва 319,7 

тис. т свинини за умови дотримання норми витрат кормів на виробництво 1 

ц – 5,0 кг – необхідно додатково виробляти 2,3 млн. т кормових одиниць. 

Аналогічно для забезпечення додаткового обсягу виробництва яловичини 

(0,94 млн. т) знадобиться додаткове виробництво 18,8 млн. т кормових 

одиниць (за умови витрачання 10,0 кг корм. од. на 1 кг приросту живої ваги 

великої рогатої худоби). 

Всього для розвитку цих галузей тваринництва необхідно додатково 

виробляти 28,8 млн. т кормових одиниць. За умови досягнення рекордного 

як для сучасних технологій виробництва 40,0 ц корм. од. з 1 га кормової 

площі, це означатиме розширення площ під польовими кормовими 

культурами, пасовищами й сінокосами орієнтовно на 7,2 млн. га. Не менше 

третини цієї площі слід залужити з тим, щоб перевести їх з ріллі в сінокоси 
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й пасовища. Крім того, вони повинні облаштовуватися відповідно до 

сучасних вимог. 

Розширення площ під кормовими культурами відбуватиметься за 

рахунок включення в господарський оборот не використовуваних угідь, 

площі під якими є на даний час досить значними. Необхідне також 

скорочення площ посівів насамперед зернових та зернобобових культур. 

Попри все виникнуть значно кращі умови для дотримання сівозмін як 

однієї з ключових вимог ефективних систем землеробства. Це вимагатиме 

витрачання значних за обсягами фінансових ресурсів 

сільськогосподарських підприємств. 

Але значно більші кошти необхідні для нарощування чисельності 

поголів’я тварин. Якщо у свинарстві, яке відзначається кращими 

можливостями у зв’язку зі скороспілістю цього виду тварин, то ситуація з 

прискореним розвитком скотарства є незрівнянно складнішою. Збільшити 

поголів’я корів на 1,2 мільйонів голів протягом наступних десяти років у 

умовах, коли на початок прогнозного періоду його фактична наявність 

складає 584,7 тис. голів, практично неможливо. 

Перешкодою для цього є насамперед довготривалість періоду 

відтворення основного стада великої рогатої худоби. Для досягнення 

перспективних показників вже в наступні два-три роки слід закупити за 

кордоном 200-300 тисяч голів високопродуктивних телиць, які мають бути 

розміщеними у заздалегідь створених сільськогосподарських 

підприємствах селекційно-племінного спрямування, підприємствах- 

розплідниках. Завдання цих підприємств полягатиме в забезпеченні 

високопродуктивним поголів’ям тварин інших сільськогосподарських 

підприємств, які займаються товарним виробництвом молока, а через них і 

підприємства з відгодівлі великої рогатої худоби. 

Якщо виходити з того, що селекційно-племінні підприємства повинні 

бути спеціалізованими та великими за розмірами з чисельністю поголів’я 

корів 800-1200 голів, йдеться про організацію таких підприємств у кожній 

адміністративній області країни. Вони стануть базою для відродження 

скотарства в сільськогосподарських підприємствах країни. 

Фінансових ресурсів для придбання за кордоном такої великої 

кількості високопродуктивних тварин, ціни на які відповідають їхній 

продуктивності, сільськогосподарські підприємства не мають, або мають в 

дуже обмеженій кількості. Очевидно, що в цій сфері суттєвою повинна 
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стати фінансова підтримка з боку держави. На нашу думку, цільове 

державне фінансування закупівель не принесе бажаних результатів. 

Ефективним засобом вирішення проблеми була б державна компенсація 

відсотків по довготермінових банківських кредитах для приватних 

сільськогосподарських підприємств, використані на придбання тварин, 

будівництво приміщень та купівлю необхідних для розвитку скотарства 

основних засобів. 

Вище нами окреслені перспективні параметри розвитку лише 

основних, найважливіших для забезпечення продовольчої безпеки країни 

галузей сільськогосподарського виробництва. Але поряд з ними 

необхідним є відродження багатьох, менш значних галузей, 

функціонування яких потрібне для якісного покращення і урізноманітнення 

харчування наших співвітчизників, а також нарощування експортного 

аграрного потенціалу. В сільськогосподарських підприємствах країни 

необхідно відроджувати такі колись розвинуті галузі, як льонарство, 

тютюнництво, хмільництво, виробництво лікарських рослин у 

рослинництві, а також вівчарство, конярство, бджільництво,  кролівництво 

у тваринництві. 

Таким чином, майбутній розвиток виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах, відповідно до прогнозу, полягатиме 

у випереджаючому зростанні таких галузей, як скотарство, свинарство, 

садівництво і ягідництво, виробництва малопоширених продуктів 

рослинництва і тваринництва. Завдяки цьому докорінно зміниться тип 

розвитку галузі загалом, а також відродиться її багатогалузевий характер. 

 

4.2. Зростання доходів домогосподарств як необхідна умова позитивних 

змін в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств 

 

Національні домогосподарства є основним споживачем продукції  

АПК у всіх країнах світу. Навіть у тих з них, які орієнтовані насамперед на 

експорт виробленої продукції, його питома вага не перевищує 50 відсотків. 

Попит на продукцію АПК, у тому числі на сільськогосподарську 

продукцію, формують насамперед вітчизняні домогосподарства. Якщо їхні 

доходи є надто низькими для того, щоб сформувати його в необхідному 

обсязі та асортименті, сільськогосподарські підприємства у кінцевому 

рахунку не отримують необхідних фінансових ресурсів для розвитку тих чи 
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інших галузей. Низький рівень платоспроможності домогосподарств стає 

основою не тільки недостатніх стимулів для розвитку 

сільськогосподарського підприємництва, а й викривляє виробничу 

структуру сільськогосподарського виробництва. 

Особливо важка ситуація виникає в умовах соціально-економічних і 

пов’язаних з ними політичних криз, коли доходи домогосподарств 

знижуються упродовж тривалого періоду. Це породжує негативні тенденції 

у споживчих очікуваннях населення, які ще більше погіршують ситуацію у 

сфері сільськогосподарського виробництва. Домогосподарства реально 

перестають купувати навіть ті види продовольчих товарів, які вони 

купували завжди. У зв’язку з цим виникають величезні проблеми з 

реалізацією продукції рослинництва і тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах. Скорочення поступлення 

фінансових ресурсів до них призводить до погіршення фінансових 

результатів і виникнення інших пов’язаних з цим процесом проблем. 

Позитивний вплив економічних чинників на функціонування сільсько- 

господарського підприємництва спостерігається лише в умовах стабільного 

розвитку високо розвинутих економік та стабільного економічного 

зростання в менш розвинутих економіках. В економіках з середнім за 

світовими мірками розвитком домогосподарства, як правило, не мають 

достатніх ресурсів для придбання на ринку необхідних за обсягом і 

структурою продовольчих товарів. Тим більше в економіках з нижчим від 

середнього рівнем розвитку, до яких належить Україна, їхні ресурси не 

достатні для забезпечення раціонального відповідно до рекомендацій 

дієтологів харчового раціону. 

Стимули для розвитку сільськогосподарського підприємництва, 

позитивних змін в економічній поведінці сільськогосподарських 

підприємств в економіках, схожих за рівнем розвитку на вітчизняну, 

виникають практично виключно в умовах економічного зростання. Такий 

висновок базується на теоретичних положеннях, розроблених у ХІХ 

столітті видатним економістом Енгелем, відповідно до яких бідні родини в 

умовах зростання доходів більшу частину їх приросту витрачають на 

покращення свого харчового раціону. 

В умовах, коли більша частина вітчизняних домогосподарств 

перебувають за межею бідності, лише загальне економічне зростання та 

тісно пов’язане з ним зростання доходів домогосподарств є запорукою 
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збільшення їхніх витрат на придбання продовольчих товарів і відповідного 

зростання попиту на сільськогосподарську продукцію, потенційного 

збільшення поступлення фінансових ресурсів у розпорядження 

сільськогосподарських підприємств. 

Розрахунок коштів, які потенційно здатні витрати  домогосподарства 

за певного рівня їх загальних доходів, не представляє великих труднощів. 

Обсяг і структуру витрат на придбання продовольчих товарів 

домогосподарства відповідно збільшують і вдосконалюють до певної межі 

у процентному відношенні до загальних доходів. 

У найбільш розвинутих європейських країнах, в яких досягнуто раціо- 

нальних обсягів і структури харчування населення, витрати 

домогосподарств на придбання продовольчих товарів не перевищують 10- 

15 відсотків від їх загальних видатків. У країнах Центральної та Східної 

Європи, значно менш розвинутих порівняно з країнами-старими членами 

Європейського Союзу, частка цих витрат досягає 20-25 відсотків. При 

цьому якість харчового раціону їхніх громадян мало чим поступається 

відповідним показникам у більш розвинутих європейських країнах. 

У зв’язку з цим можемо прийняти за першу з необхідних умов 

забезпечення якості харчового раціону наших співвітчизників – це 

витрачання 25 відсотків загальних видатків на придбання продовольчих 

товарів у структурі сімейних бюджетів. При виконанні цієї умови 

сільськогосподарські підприємства отримують достатньо потужні стимули 

для розвитку всіх необхідних для цього галузей рослинництва і 

тваринництва і позитивних змін в їхній економічній поведінці – 

переорієнтації від задоволення потреб зарубіжного споживача на користь 

насамперед потреб вітчизняного споживача. Прогнозні розрахунки при 

цьому повинні базуватися на обчисленні вартості так званого 

продовольчого кошика, вміст якого має нормативний, тобто офіційно 

затверджений, характер. 

У додатку К проведено розрахунок вартості мінімального набору 

продуктів харчування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України у жовтні 2016 р., станом на 14 грудня 2016 р. Ціни на продовольчі 

товари для оцінки вартості мінімального продовольчого кошика 

визначалися на мінімальному рівні, характерному для львівського оптового 

ринку Шувар на вказану дату. Інформація про рівень цін (найнижчий, 

найвищий та середній по кожному виду продовольчих товарів) 
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оновлюється щоденно на сайті ринку в мережі Internet. Продавці ринку, не 

зважаючи на те, що він є оптовим, обслуговують, як правило, також і 

роздрібних покупців. Ціни на більшість видів продовольчих товарів на 

цьому ринку є значно нижчими порівняно з цінами на інших продовольчих 

ринках м. Львова. 

Слід зазначити, що для розрахунків у табл. 1 використовувався такий 

рівень цін, яких в міських поселеннях не для всіх їхніх жителів є  

доступним у зв’язку з необхідністю витрачати немало часу для спеціальних 

поїздок на ринок Шувар. Реально працездатні особи не мають достатньо 

часу, щоб регулярно купувати продовольчі товари в  найдешевших 

торгових точках. Значно ширші можливості для цього мають особи 

пенсійного віку. 

Проводячи розрахунки, ми прагнули визначити вартість того 

мінімального продовольчого кошика, якого теоретично можна досягнути. 

При цьому слід враховувати, що для жителів невеликих міст, а також в 

сільській місцевості ціни на більшість із включених до кошика товарів ще 

нижча. Водночас, оскільки м. Львів відноситься до регіонів з приблизно 

середнім рівнем цін на основні види продовольчих товарів, то в багатьох 

містах країни вони значно вищі. Зважаючи на такі міркування, можна 

зробити висновок, що проведені в табл. 1 розрахунки в основному 

відображають необхідний рівень витрат населення на придбання 

мінімального набору продовольчих товарів. При річній сумі в  13953,51 

грн., середньомісячні витрати складають 1162,79 грн. Саме такі суми 

щомісячно станом на середину грудня 2016  р. витрачає 

середньостатистична бідна родина за умови, що її економічна поведінка у 

сфері споживання орієнтована на найдешевший варіант придбання 

продовольчих товарів. При цьому за такими групами товарів, як овочі, 

фрукти і ягоди вони орієнтуються на купівлю найдешевших їх видів 

вітчизняного виробництва. Імпортні товари за такої поведінки, як, 

наприклад, цитрусові, банани, окремі дорогі сорти винограду тощо 

вважаються недоступними для родин з низьким рівнем доходів. 

Шевчук О.Б., народний депутат, у своїй службовій записці до Проекту 

Закону «Про прожитковий мінімум» посилається на зарубіжний досвід у 

цій сфері: «Міжнародні організації та національні  установи  багатьох 

країн, що займаються дослідженнями у сфері рівня життя населення та 

бідності використовують структурний критерій для визначення масштабів 

250 

 

 

 
а 



Розділ 4 
 

бідності та здійснення міжнародних порівнянь. За умов використання 

даного критерію бідними вважаються ті домогосподарства (або населення), 

які витрачають на продукти харчування не менш ніж 60% загальних 

сукупних доходів (витрат), а вкрай бідними – якщо витрати на продовольчі 

товари перевищують 80% загальних сукупних доходів (витрат)» [316]. 

Згодом норма, відповідно до якої вартість продовольчої частини 

мінімального споживчого кошика повинна складати 60 відсотків, була 

відображена в самому Законі. Якщо орієнтуватися на цю законодавчу 

норму, прожитковий мінімум у грудні 2016 р. повинен складати 1938 грн. 

Разом з тим, з 1 грудня того ж року його офіційний рівень було підвищено  

з 1450 грн. (норма, яка діяла до 1 грудня 2016 р.) до 1600 грн. Можна 

відзначити, що один з найважливіших соціальних стандартів у нашій країні 

має явно занижений характер. 

Прожитковий мінімум, прогнозна вартість продовольчої частини 

мінімального споживчого кошика є важливими орієнтирами, які мають 

вплив на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств. Але 

значно важливішими є прогнозні розрахункові величини раціональних 

споживчих бюджетів населення, насамперед їх продовольчої частини. 

Перспективні розрахунки прожиткового мінімуму дозволяють 

встановити той рівень доходів і видатків населення, нижче якого вони не 

мають права опускатися, оскільки в такому разі не варто розраховувати не 

лише на відтворення фізичних здібностей населення, але й на загальний 

розвиток економіки, зокрема сільського господарства. Цілком  очевидно, 

що для забезпечення сприятливого середовища розвитку 

сільськогосподарських підприємств слід орієнтуватися на необхідність 

забезпечення доходів домогосподарств на такому рівні, при стане 

можливим раціональний тип харчування. 

Як зазначалося вище, в Україні поки що не розроблено раціональних 

норм споживання продовольчих товарів, як це зроблено для розрахунку 

прожиткового мінімуму. Однак є норми укрупнені, які, у принципі, можна 

використати для відповідних оцінок раціональних споживчих бюджетів. 

Але для цього аж ніяк не можна використовувати той мінімальний рівень 

цін, який застосовувався для розрахунків вартості мінімального 

продовольчого кошика. Це повинні бути середні ціни на тому ж ринку 

Шувар та інших ринках міста на ту ж дату. Крім того, слід розробити певні 

підходи до розрахунку середньої ціни по певній групі продовольчих 
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товарів. Але спочатку для порівняння розрахуємо вартість мінімального 

продовольчого кошика за середніми ринковими цінами. З розрахунків, 

наведених в додатку Л, видно, що річна його вартість складає 16937 грн., 

що на 21,4 відсотків більше порівняно з розрахунками за мінімальними 

цінами. У середньому за місяць цей показник складає 1411 грн. 

Для розрахунку раціонального продовольчого бюджету скористаємося 

тими ж цінами, що наведені в додатку Л. Ціну по групі м’яса і 

м’ясопродуктів визначимо як середню арифметичну зважену з наведених у 

додатку Л цін, а саме 75 грн./кг. Так само поступимо при визначенні 

середньої ціни на молоко і молокопродукти – 31,00 грн./кг, хліб і 

хлібопродукти – 19,00 грн./кг, овочі й баштанні – 13,00 грн./кг, фрукти, 

ягоди, виноград – 16,00 грн./кг, риба та рибопродукти – 59,00 грн./кг. 

У табл. 4.3 проведено розрахунок вартості раціональних річних норм 

споживання десяти основних груп продуктів харчування за середніми 

цінами. Встановлено, що загальна вартість цього набору продуктів 

харчування складає 26522 грн., тобто 2210 грн. у перерахунку на один 

місяць. 

Наведений раціональний набір продуктів харчування не включає в 

себе багато таких видів продуктів харчування, споживання яких є 

необхідним у межах використання раціонального споживчого бюджету 

домогосподарств. Зокрема, серед них можна назвати безалкогольні напої, 

каву, мед, оцет, приправи, соуси, йогурти, зеленні овочі, алкогольні напої 

тощо. Вони займають помітну питому вагу у структурі харчового раціону 

сімей з середнім рівнем достатку. Якщо при плануванні забезпечення 

кормами у тваринництві передбачають наявність страхового запасу кормів 

на рівні 15 відсотків від планового, то так само при прогнозуванні вартості 

харчового раціону сімей з середнім рівнем доходів його розрахункову 

вартість слід збільшити на 15 відсотків. Це означає, що прогнозний рівень 

середніх витрат домогосподарств на харчування повинен складати 

2210х1,15=2541,5 грн. в місяць. 
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Таблиця 4.3 

Розрахунок вартості раціональних норм споживання продуктів 

харчування на одну особу за рік за середніми цінами в торговельній 

мережі м. Львова станом на 14 грудня 2016 р.* 

Вид продукту 
Раціональна 

норма, кг 

Середня 

ціна, грн./кг 

Вартість, 

грн. 

М'ясо і м’ясопродукти 80 75 6000 

Молоко і молокопродукти 380 32 11780 

Яйця 290 2,20 638 

Хліб і хлібопродукти 101 19 1919 

Картопля 124 3 372 

Овочі та баштанні 161 13 2093 

Фрукти, ягоди, виноград 90 16 1440 

Риба та рибопродукти 20 59 1180 

Цукор 38 18 684 

Олія 13 32 416 

Разом х х 26522 

У середньому за місяць х х 2210 

*Розрахунки автора 

 

За таких видатків на продовольче забезпечення попит на продовольчі 

товари за обсягом і структурою стає таким, що забезпечується досягнення 

розрахованих вище прогнозних параметрів розвитку сільськогосподарських 

підприємств і формування в них раціональної економічної поведінки, 

спрямованої на пріоритетне забезпечення потреб вітчизняних споживачів 

продовольства. Оскільки достатній рівень свободи у витрачанні сімейного 

бюджету отримують ті домогосподарства, в яких частка продовольчих 

витрат не перевищує 25 відсотків, то загальний дохід з розрахунку на одну 

особу повинен складати 10 тис. грн. у місяць. Зазначимо, що в сусідній 

Польщі питома вага продовольчих витрат сімей складає 25-26 відсотків від 

загальних видатків, а це країна, яка в багатьох відношеннях слугує 

 
 

253 



Шляхи вдосконалення зовнішнього середовища та формування сприятливої 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 
 

орієнтиром, зразком для наслідування в соціально-економічній сфері в 

нашій країні. 

Розрахований нами необхідний рівень доходів населення для 

нормального функціонування вітчизняного ринку, у тому числі 

агропродовольчого, є надзвичайно високим і видається недосяжним 

показником, оскільки фактичні показники у 2015 р. були в кілька разів 

нижчими. У доларах США відповідно до курсу НБУ станом на 14 грудня 

2016 р. це складало 10000:26,11=383 долари в місяць з розрахунку на одну 

особу. Фактичні ж сукупні витрати в середньому за місяць з розрахунку на 

одне домогосподарство у 2015 р. складали 4952 грн., у тому числі на 

продукти харчування, безалкогольні та алкогольні напої – 56,4 відсотків, 

або ж 2793 грн. Зважаючи на те, що середній розмір домогосподарства у 

2015 р. складав 2,59 осіб, це означає, що середньодушові видатки сімей на 

харчування повинні зрости майже у 2,5 разів, а загальні – у 5,2 разів. 

У передкризовому 2013 р. сукупні витрати в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство складали 3820 грн., що за тодішнім 

курсом долара складало 493,5 долари США. При цьому витрати на 

продовольчі товари складали 2047,5 грн., або ж 264,5 долари (102 долари в 

місяць з розрахунку на одну особу. 

Прогнозні видатки на харчування на одну особу при сучасному курсі 

долара складатимуть 2541,5:26,11=97 доларів США. На основі цього  

можна висновок, що рівень цих витрат в доларах же був досягнутим у 2013 

р. Завдання полягає в тому, щоб повернути раніше досягнутий рівень 

грошових витрат на придбання продовольчих товарів, але при цьому їх 

питома вага у структурі сукупних видатків домогосподарств не повинна 

перевищувати 25 відсотків. Зважаючи на ці розрахунки, поставлену задачу 

не можна вважати нездійсненною. 

Одним з методів перевірки обґрунтованості прогнозних показників міг 

би стати аналіз фактичних видатків, зокрема на харчування, тих родин, в 

яких рівень доходів є порівнянним з розрахованим вище. Вітчизняна 

статистика поділяє всі домогосподарства за величиною середньодушових 

еквівалентних загальних доходів у місяць на 11 груп. Найнижчою є група 

домогосподарств, в яких цей показник не перевищує 480 грн., а найвищою 

– понад 3720 грн. (додаток Н) У цій групі, безперечно, є домогосподарства, 

в яких середньодушові загальні доходи перевищують 10000 грн. у місяць, 

однак  виділити  їх  в  окрему  підгрупу  з  метою  аналізу  даних практично 
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неможливо. Тому відсутня можливість, зокрема, провести аналіз 

фактичного споживання продуктів харчування в домогосподарствах цієї 

підгрупи. 

Однак аналіз даних найвищої доходної групи домогосподарств 

дозволяє зробити певні висновки щодо їх споживчої поведінки. При цьому 

зазначимо, що прогнозний обсяг необхідного середньодушового доходу 

(10000 грн.) визначений за цінами на середину грудня 2016 р. Межею для 

віднесення домогосподарств до найвищої доходної групи стали 3720 грн., 

але в цінах 2015р., які були значно нижчими від цін у грудні 2016 р. 

Оскільки річний індекс інфляції за даними Укрстату у 2015 р. склав 43,3 

відсотків, а до середини 2016 р. його інтегрований за 11 місяців показник 

складав 11,4 відсотків, реально 3720 грн. у 2015 р. за цінами грудня 2016 р. 

були як мінімум в 1,5 рази більшими, тобто межа віднесення 

домогосподарств до найвищої доходної групи складала 5580 грн. – більш 

ніж удвічі менше від розрахункового прогнозного показника. 

У табл. 4.4 проведено порівняння фактичних показників споживання 

продуктів харчування у найвищій доходній групі домогосподарств з 

нормативними показниками. Для цього середньомісячні фактичні 

показники, наведені в додатку М, перемножено на 12. 

Встановлено, що лише по таких групах продуктів харчування, як хліб 

та хлібопродукти, цукор та олія досягнуто перевищення нормативних 

показників. Ненабагато нижчим від нормативів є середньодушове 

споживання м’яса і м’ясопродуктів, яєць і риби та рибопродуктів. Водночас 

показники споживання молока і молочних продуктів, картоплі, овочів та 

баштанних, фруктів і ягід є значно нижчими від норми. На основі цього 

можна зробити висновок, що перевищення середньодушових загальних 

доходів понад 5850 грн. в цінах грудня 2016 р. не дозволяє 

домогосподарствам забезпечити собі збалансований за поживними 

речовинами харчовий раціон. Для цього необхідні вищі доходи. Цей 

висновок непрямо підтверджує обґрунтований характер проведених вище 

прогнозних розрахунків. 

Таким чином, трансформаційні процеси в сільському господарстві та 

значне зростання доходів населення у середньостроковій перспективі до 

2025 р. повинні здійснюватися як паралельні процеси. При виникненні 

перешкод в одному з них неминуче породжуватимуться перешкоди в 

іншому. 
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Таблиця 4.4 

Порівняння фактичних показників споживання основних 

продуктів харчування у групі домогосподарств з величиною 

середньодушових загальних доходів понад 3720 грн. в місяць у 2015 р.* 

Вид продукту 
Раціональна 

норма, кг 

Фактично, 

2015 р. 

Відхилення 
+,- 

М'ясо і м’ясопродукти 80 76,8 -3,2 

Молоко і 

молокопродукти 

380 304,8 -75,2 

Яйця 290 252 -38 

Хліб і хлібопродукти 101 103,2 +2,2 

Картопля 124 79,2 -44,8 

Овочі та баштанні 161 133,2 -27,8 

Фрукти, ягоди, виноград 90 56,4 -33,6 

Риба та рибопродукти 20 19,2 -0,8 

Цукор 38 38,4 +0,4 

Олія 13 19,2 +6,2 

*Розрахунки автора 

 

Забезпечення високих темпів зростання доходів домогосподарств до 

2025 р. вимагатиме реалізації заходів, спрямованих на кардинальні зміни 

векторів соціально-економічного розвитку країни. Так, Карпенко Н.В. 

обґрунтувала необхідність реалізації таких заходів: «забезпечити 

випереджаюче зростання первинних доходів громадян у порівнянні з 

вторинними. За допомогою державного регулювання необхідно 

стимулювати зростання зайнятості і, відповідно, скорочувати соціальні 

виплати; згладжувати дисбаланс у регіональному розвитку за рахунок 

більш динамічного розвитку слабких регіонів, що в свою чергу стане 

фундаментом для викорінення бідності, зростання заробітної плати та 

доходів населення; перенести тяжкість оподаткування з  менш 

прибуткового населення на більш прибуткове, тобто орієнтуватися на 

прогресивну шкалу оподаткування доходів; погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати в усіх регіонах та галузях народного господарства 
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[104, с.140]. Усі названі заходи мають велике значення для зростання 

доходів населення, але всі вони стосуються розподільчих та 

перерозподільчих відносин. Їх реалізація дозволяє лише зробити 

справедливим розподіл і перерозподіл виробленого валового внутрішнього 

продукту. Однак в умовах, коли його зростання відбувається надто 

повільно, ці заходи виявляються недостатніми. Крім них, повинні 

реалізовуватися заходи, спрямовані на підвищення темпів загального 

економічного зростання, насамперед на нарощування обсягу виробництва 

ВВП. 

Каламбет С. та Золотарьова О. поряд із заходами аналогічного 

характеру, запропонованих Карпенко Н.В., розширили їх сферу. Зокрема, 

вони пропонують «активно регулювати ринок праці, розпочинаючи зі 

створення нових робочих місць; сприяти створенню середнього класу в 

суспільстві; сформувати нову модель економічної системи, яка 

ґрунтуватиметься на соціалізації економіки, розвитку високотехнологічних, 

орієнтованих на експорт сфер виробництва, зростання частки державної 

власності та підвищенні її ролі в управлінні процесами формування 

економічної потужності країни; стимулювати процеси розробки і 

впровадження інновацій в усіх сферах економіки з одночасним 

покращенням інвестиційного клімату в країні [101, с.105]. Звичайно ж, 

створення нових робочих місць, впровадження інноваційних розробок, 

покращення інвестиційного клімату матимуть позитивний вплив на 

зростання ВВП і доходів домогосподарств. Однак важко погодитися з 

пропозицією щодо збільшення частки державної власності, оскільки як 

світовий, так і вітчизняний досвід засвідчують нижчий рівень ефективності 

державних підприємств порівняно з приватними підприємствами. 

Ушенко Н.В. та Шило К.М. наголошують на необхідності 

вдосконалення соціальної політики як найважливішого чинника 

підвищення рівня життя населення, однією з ключових характеристик  

якого є доходи домогосподарств. Вони вважають, що «стратегічна мета 

соціальної політики має бути спрямована на взаємну відповідальність 

держави і людини. Досягнення поставленої мети і вирішення конкретних 

завдань потребує реалізації та формування соціальної політики з 

урахуванням таких положень: взаємна солідарна відповідальність усіх 

суб’єктів соціальної політики держави, неурядових об’єднань підприємців, 

громадян за результати соціального розвитку; добровільність і різноманіття 
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форм участі людей у формуванні та реалізації соціальної політики; 

відвертість і підконтрольність соціальної політики суспільства країні; 

міжнаціональна, міжгрупова і міжособистісна толерантність; захист 

працездатного населення від соціальних ризиків переважно за страховими 

принципами; гарантоване збереження раніше придбаних соціальних прав 

для людей, які фактично користуються цими правами, чий матеріальний 

стан багато в чому ними визначається [300, с.114]. Наукова цінність 

запропонованого цими авторами підходу полягає в тому, що він дозволяє 

акцентувати увагу не лише на вдосконаленні зовнішніх економічних умов 

зростання доходів домогосподарств, але й на підвищенні активності самих 

членів цих господарств на шляху до підвищення рівня власного добробуту. 

За своєю внутрішньою сутністю процес підвищення рівня доходів 

домогосподарств є гармонізацією зовнішніх та внутрішніх по відношенню 

до цих господарств потреб, нужд, очікувань, стимулів та конкретних дій, 

які проявляються в їхній економічній поведінці. 

Заяць В.С. звертає увагу на інвестиційні можливості домогосподарств. 

Він зробив висновок, що на даний час «інвестиційні можливості 

домогосподарств України є обмеженими внаслідок низької прибутковості 

підприємницької діяльності, невисокого рівня одержуваних населенням 

трудових доходів, їх значної диференціації між населенням різних регіонів 

та соціальних верств. Домогосподарства країни внаслідок не сформованості 

інституційного середовища не можуть функціонувати в якості 

стратегічного інвестора, зацікавленого у піднесенні вітчизняної економіки, 

зміцненні її інвестиційного потенціалу. Активізація цього напряму вимагає 

розробки національних проектів, орієнтованих на зміну економічної бази 

розвитку домогосподарств, підвищення продуктивності їх функціонування 

в сучасному економічному просторі [94, с.217]. Загалом погоджуючись з 

автором щодо важливості інвестиційного потенціалу домогосподарств, не 

поділяємо його підходів до його розуміння. На нашу думку, 

домогосподарства в кінцевому рахунку є одними з основних інвесторів 

розвитку АПК, зокрема сільськогосподарської галузі. Оплачуючи зі своїх 

доходів вартість продовольчих товарів в торговельних закладах, вони як 

кінцевий елемент продуктових ланцюжків оплачують як поточні, так і 

капітальні витрати сільськогосподарських підприємств. Саме тому 

зростання доходів домогосподарств є основою як покращення 

продовольчого забезпечення сімей, так і основою покращення середовища 
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розвитку цих підприємств. Завдяки такому підходу ми й визначаємо ці 

процеси тісно пов’язаними між собою. 

Мостинець С.В. у своїх дослідженнях особливу увагу звернув на 

обґрунтування напрямів регулювання доходів домогосподарств з боку 

держави. Він виділив чотири групи чинників, важелів такого регулювання: 

у сфері формування доходів домогосподарств, у сфері оподаткування 

домогосподарств, у сфері оплати праці та у сфері пенсійного забезпечення 

та соціальних допомог [173, с.984]. Так, у сфері формування доходів 

домогосподарств він виділив такі чинники, як активізація підприємницької 

діяльності; забезпечення стабільності джерел формування доходів, 

забезпечення оптимального співвідношення між джерелами формування 

доходів, зростання доходів соціально вразливих верств населення, 

трансформація заощаджень домогосподарств в інвестиційний капітал. 

Аналогічні пропозиції автор обґрунтував також щодо інших сфер 

економічної діяльності домогосподарств. Однак усі ці пропозиції, на нашу 

думку, не надто чітко зачіпають економічні інтереси  

сільськогосподарських підприємств, а також міських і сільських 

домогосподарств країни. 

Лібанова Е.М. зробила спробу зачепити в цій сфері основні, ключові 

елементи суспільних відносин, які мають визначальний вплив на 

економічну поведінку сільськогосподарських підприємств. Обгрунтувавши 

украй важливий теоретичний висновок про необхідність модернізації 

вітчизняної економіки, вона виділила такі основні її напрямки, як 

обґрунтована макроекономічна політика, макроекономічна стабільність та 

економічне зростання як ключову детермінанту підвищення якості життя та 

зниження рівня бідності [148, с.26]. Розробляючи загальну організаційну 

схему модернізації економіки як формування конкурентоспроможного 

бізнесу, вона обґрунтувала такі її основні складові, як максимальна 

економія ресурсів – матеріальних, фінансових, природних, людських; 

упровадження нових технологій, пріоритетний характер тих інвестиційних 

проектів, які забезпечать прорив у відповідній сфері. При цьому вона 

зазначила, що загальна схема модернізації економіки є однією зі складових 

механізму подолання системної кризи, складовими частинами якого є 

модернізація економіки, модернізація держави та модернізація суспільних 

відносин. Пропозиції автора мають концептуальний характер і 

забезпечують формування науково обґрунтованих методичних підходів до 
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вироблення системи чинників підвищення доходів домогосподарств як 

однієї з ключових передумов змін в середовищі розвитку 

сільськогосподарських підприємств та в їхній економічній поведінці. 

Узагальнення пропозицій названих вище вчених дозволило розробити 

систему заходів, спрямованих на підвищення сукупних та грошових 

доходів домогосподарств. Схематично вона відображена на рис. 4.5. 

Більшість із цих заходів тією чи іншою мірою відображені в 

попередніх розділах дисертаційної роботи. Крім того, вони достатньою 

мірою обґрунтовані в економічній теорії та пропозиціях міжнародних 

економічних організацій з удосконалення економічних відносин в нашій 

країні. Вони деталізовані зокрема в умовах надання кредитів Міжнародного 

валютного фонду нашій країні. Більшість із цих рекомендацій вітчизняний 

уряд враховує у своїй поточній діяльності. 

Ключовим питанням відновлення економічного зростання в нашій 

країні на даному етапі її розвитку, на нашу думку, є ліквідація цілої  

системи «дір», через які фінансові ресурси, створені всередині країни і які 

потенційно могли б використовуватися для реалізації планів на економічне 

піднесення, реально вимиваються з неї і використовуються на благо інших 

країн світу, або на благо окремих осіб, що здійснюють такі операції. 

Йдеться насамперед про так званий «панамагейт», коли міжнародна 

група журналістів розкрила механізм перекачування коштів зарубіжними й 

вітчизняними олігархами та крупними чиновниками в офшорні зони з 

метою уникнення оподаткування, а також про результати е-декларування 

доходів народними депутатами й високого рангу чиновниками, про події, 

пов’язані з націоналізацією Приватбанку. Виявилося, що через офшорні 

зони з країни вилучаються мільярди доларів, які могли б бути 

використаними всередині неї як інвестиції. 

Серед заходів мікроекономічного характеру слід звернути особливу 

увагу на підвищення мінімальної заробітної плати в 2017 р. удвічі 

порівняно з 2016 р. – з 1600 до 3200 грн. Вважаємо такий крок з боку уряду 

необхідним, але цей процес повинен бути плавним, поступовим, а не 

різким, оскільки різкі рухи в економіці, як і в інших сферах людської 

діяльності, рідко приносять позитивні результати. 
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Рис. 4.5. Основні заходи з підвищення рівня доходів домогосподарств.* 

*Розробка автора. 
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Загалом, слід зазначити, що зростання доходів домогосподарств як 

необхідної умови трансформації в сільському господарстві та 

вдосконалення економічної поведінки сільськогосподарських підприємств, 

можливе лише в результаті поєднання зусиль як з боку органів державної 

влади, громадських організацій, так і з боку самих громадян, які повинні 

покращити своє відношення до праці, розвивати свої підприємницькі 

таланти. Це сприятиме загальному економічному піднесенню, зростанню 

рівня життя, забезпеченню продовольчої безпеки країни та окремих родин. 

 

4.3. Удосконалення державної підтримки сільськогосподарських 

підприємств 

 

Підвищення рівня доходів населення не призводить автоматично до 

адекватного зростання доходів сільськогосподарських підприємств. По- 

перше, у повній відповідності з законом Енгеля, домогосподарства 

виділяють на придбання продовольчих товарів більшу частину приросту 

доходів, але не всю. Для того, щоб ці кошти потрапили на рахунки 

сільськогосподарських підприємств, їм потрібно докласти немалих зусиль. 

По-друге, сільськогосподарські підприємства функціонують у 

конкурентному середовищі одночасно з підприємствами інших видів 

економічної діяльності, насамперед з підприємствами, які формують 

продуктові ланцюжки від виробників до споживачів продукції. Переробні 

та торгові підприємства, а також постачальники матеріально-технічних 

ресурсів для сільськогосподарських підприємств претендують на кошти, 

виділені домогосподарствами на розвиток АПК, не меншою мірою, ніж 

вони самі. Зважаючи на значно більші розміри цих підприємств, їм легше 

монополізувати відповідні ринки через різноманітні форми взаємовигідних 

корпоративних змов. Сільськогосподарські підприємства мають у цій сфері 

значно менші потенції насамперед через переважання в їх середовищі 

малих за розмірами підприємств, що знижує їх ринкову силу та рівень 

конкурентоспроможності. По-третє, сільськогосподарські підприємства 

мають значно нижчі можливості реагування на зміни  ринковій 

кон’юнктурі у зв’язку з довготривалим виробничим періодом та 

особливостями виробничої структури. По-четверте, сільськогосподарські 

підприємства у своїй діяльності безпосередньо прив’язані до сільської 

місцевості, яка таїть в собі значно більше ризиків порівняно з 
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підприємствами, які традиційно розміщуються у міських поселеннях. По- 

п’яте, головний засіб виробництва в сільському господарстві – земля – 

значно гірше порівняно з іншими засобами виробництва в підприємствах 

інших видів економічної діяльності піддається процесу удосконалення. Усе 

це негативно впливає на ринкову конкурентоспроможність 

сільськогосподарських підприємств, на обсяг і динаміку їхніх доходів, у 

зв’язку з чим виникає об’єктивна необхідність підтримки з тим, щоб їхні 

доходи стали адекватними доходам підприємств інших галузей економіки. 

При її відсутності виникають проблеми з забезпеченням продовольчої 

безпеки. 

Розвинуті країни світу витрачають значні за обсягом кошти для 

підтримки вітчизняних виробників продукції сільського господарства. 

Особлива необхідність таких витрат об’єктивно існує у країнах зі значно 

гіршими від середніх природно-кліматичними умовами для ведення 

сільськогосподарського виробництва, як, наприклад, в Японії, 

скандинавських країнах тощо. Але навіть у країнах зі сприятливими 

умовами така підтримка є необхідною і реально здійснюється. До числа 

таких країн належать США, Нова Зеландія, Франція та ін. До них можна 

віднести й Україну з найкращими у світі грунтами та водно-повітряним 

режимом для ведення сільськогосподарського виробництва. 

В умовах ринкової економіки державна підтримка аграрної економіки 

зводиться насамперед до різноманітних форм фінансової підтримки. 

Міжнародним співтовариством розроблені та практично застосовуються 

методики оцінки рівня такої підтримки. У першу чергу здійснюються 

розрахунки щодо рівня сукупної підтримки сільського господарства, який 

визначається шляхом підсумовування показників рівня підтримки 

виробників, споживачів і загальних послуг. Він показує загальний обсяг 

фінансових ресурсів, які через державну політику щодо підтримки 

сільського господарства спрямовується в галузь від платників податків і 

споживачів. 

Відповідно до методики, використовуваної  Організацією 

економічного співробітництва й розвитку, рівень сукупної підтримки 

(Totalsupportestimate – TSE) є сумою рівнів підтримки виробників 

(Producersupportestimate – PSE), підтримки через загальні послуги 

(GeneralServicesupportestimate – GSSE) та підтримки споживачів 

(Consumersupportestimate – СSE). Перша група складників включає в себе 
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такі напрями прямої підтримки виробників, як підтримка цін, погектарні та 

потваринні платежі, платежі, спрямовані на компенсації чи обмеження 

використання виробничих засобів, на підтримання доходів фермерів тощо. 

До другої групи відносять державні виплати на проведення науково- 

дослідницьких робіт та навчання, підготовку і перепідготовку кадрів, 

розвиток інфраструктури й маркетингу продукції, які непрямо справляють 

позитивний вплив на розвиток сільськогосподарської галузі. Третю групу 

утворюють трансферти від споживачів виробникам через механізм дотацій, 

митних зборів, які виражаються насамперед у завищених цінах на 

продовольчі товари й сільськогосподарську продукцію. Методика 

розрахунків є чіткою, недвозначною і дозволяє достовірно оцінювати 

обсяги сукупної державної підтримки у різних країнах світу. 

Слід зазначити, що методика оцінки державної підтримки сільського 

господарства, яку використовує у своїх дослідженнях Організація 

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), має значні  відмінності 

від методики Всесвітньої організації торгівлі (СОТ). Кінцевою метою 

застосування першої з них є визначення ступеня активності держави в 

реалізації аграрної політики, а другої – визначення впливу аграрної 

політики на торгівлю (внутрішню й міжнародну) агропродовольчою 

продукцією. 

Розрахунки обсягів сукупної підтримки сільського господарства в 

нашій країні протягом 2000-2014 рр., проведені Ю.В.Кернасюком за 

даними ОЕСР, показали значні відмінності в динаміці. Найбільшим цей 

показник за абсолютною величиною був у 2005 р. і 2010 р. – 2,6 млрд. 

доларів США [108]. У 2012 р. він складав 1,3 млрд. доларів. Однак у 2011, 

2013 і 2014 роках він мав від’ємні значення. Причому його абсолютний 

обсяг у 2014 р. складав -2,6 млрд. доларів. Можна констатувати, що за 

відносно короткий період (з 2010 по 2014 роки) відбувся процес переходу 

від державної підтримки розвитку сільського господарства обсягом в 2,6 

млрд. доларів до того, що згодом галузь стала спонсором інших секторів 

економіки в такому ж обсязі. Якщо порівняти цей показник з іншими 

країнами світу чи їх союзами, то в 2014 р. в ЄС він складав 125,9 млрд. 

доларів, у США – 96,0 млрд. доларів, у Росії – 11,3 млрд. доларів, у 

Казахстані – 1,6 млрд. доларів. У відношенні до загального обсягу ВВП 

показник сукупної підтримки сільського господарства в Україні складав - 
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2,23 відсотків, в ЄС – 0,71, у США – 0,55, в Росії – 0,57,  в Казахстані – 0,75 

відсотків. 

Аналогічні розрахунки проводилися й іншими вітчизняними та 

зарубіжними дослідниками. Так, Мельник Т.М. та Головачова О.С. 

обчислили рівні та структуру підтримки виробників продукції АПК, послуг 

у сільському господарстві та споживачів в окремих країнах у середньому за 

2002-2012 рр. Розрахунки показали, що рівень сукупної підтримки 

сільського господарства в Україні за вказаний період складав 1,3 відсотків 

ВВП, а її частка у валовій доданій вартості сільського господарства – 14,0 

відсотків [167, с.15]. Останній показник в ЄС складав 53,5 відсотків, у 

США – 70,9 відсотків. Дані, отримані цими вченими, цілком співпадають з 

результатами досліджень Ю.В.Кернасюка для цього періоду. 

Російський вчений Філіпов Р.В. провів аналіз державної підтримки 

сільського господарства в багатьох країнах світу за 2010-2012 рр. Серед 

іншого, він відзначив: «Дивною представляється політика України, де, 

згідно з даними ОЕСР, заходи з непрямої підтримки в 2010-2012 рр. 

спрямовані не на захист місцевих виробників, а навпаки, на залучення 

імпортної продукції. Якщо в 2010 р. непрямі заходи з захисту 

сільськогосподарських виробників в Україні складали 536 млн. доларів 

США, то в 2011 та 2012 роках вони виявилися від’ємними – -3,4 і -1,5 млрд. 

доларів США відповідно [302]. 

Результати досліджень ОЕСР, багатьох вітчизняних і зарубіжних 

вчених дозволяють зробити однозначний висновок про значне погіршення 

ситуації у сфері державної фінансової підтримки сільського господарства в 

Україні. Однак у процесі розробки державного бюджету на 2017 р. як сама 

методика ОЕСР, так і результати досліджень вчених були піддані потужній 

критиці як такі, що не відповідають економічним реаліям нашої країни і 

використовуються з популістською метою. Одним з ідеологів такої критики 

став Є.А.Вдовиченко, який відзначив, що «загальний висновок із 

проведеного аналізу показник сукупної підтримки сільського господарства 

за методикою ОЕСР у випадку України є сильно заниженим через 

присутність в алгоритмі розрахунку досить неоднозначного індикатора 

MPS. Якщо говорити про більш деталізовані показники підтримки 

агросектору, які у явній формі характеризують фіскальну підтримку, то 

можна констатувати, що Україна у відносних величинах перебуває в 

усередненому тренді такої підтримки. Аргументація про катастрофічно 
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низький рівень підтримки сільського господарства в Україні є 

маніпуляцією лобістських груп (зокрема, через некоректне трактування 

показника MPS і небажання розглядати окремо різні методи підтримки 

сільського господарства, що виділені ОЕСР»[33]. Виключаючи з 

розрахунків найбільш невигідні для формування показника сукупної 

підтримки таку його складову, як MPS, вчений робить висновки, 

протилежні висновкам ОЕСР та названих вище вчених. 

Вражаючі відмінності в оцінці рівня держаної підтримки сільського 

господарства з боку ОЕСР та окремих вчених змушує вдатися до 

детальнішого вивчення відповідної методики. При цьому заздалегідь варто 

зауважити, що методики, які розробляють міжнародні організації, є 

достатньою мірою обґрунтованими і враховують як світовий досвід у цій 

сфері, так і особливості окремих регіонів світу. До їх розробки залучаються 

найкращі у світі спеціалісти відповідного профілю. Методика оцінки рівня 

державної підтримки сільського господарства, яку використовують 34 

країни-члени ОЕСР має універсальний характер і цілком придатна для 

використання в Україні. 

У структурі державної підтримки сільського господарства в нашій 

країні найбільшу питому вагу займають заходи з прямої і непрямої 

підтримки сільських товаровиробників (PSE). До заходів прямої підтримки 

відносять виплати, прив’язані до виробництва продукції; виплати на 

придбання ресурсів; виплати на гектар посівної площі, дохід або поголів’я; 

виплати на основі несировинного критерію; різні інші платежі. До заходів 

прямої підтримки відносять витрати на підтримку ринкових цін (MPS) – 

той показник, навколо якого й точаться дискусії. Він розраховується як 

добуток загального обсягу виробленої продукції сільського господарства на 

різницю між цінами внутрішнього та світового агропродовольчих ринків. 

Якщо ціни на продукцію сільського господарства всередині країни вищі від 

цін світового ринку, вітчизняні товаровиробники опиняються у кращому 

ціновому середовищі та отримують додаткові доходи. MPS (індикатор 

підтримки ринкових цін – Marketpricesupport, MPS) при цьому має 

позитивне значення. Якщо ціни на внутрішньому агропродовольчому  

ринку нижчі від світових, індикатор MPS має від’ємне значення. За 

розрахунками Мельник Т.С та Головачової О.С., в середньому протягом 

2002-2012 рр. він складав -4,4 млрд. доларів у перерахунку на рік [167]. 

Мінусове значення MPS в ці роки перекривалося позитивними значеннями 
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інших складових сукупної підтримки сільського господарства. Однак у 

2013, 2014 роках цього досягнути не вдалося. 

Аграрні ринки більшості країн світу, насамперед країн-членів СОТ є 

відкритими і конкурентними. За відсутності активного втручання держави 

чи інших економічних агентів в їх функціонування ціни на продукцію 

сільського господарства на внутрішньому ринку повинні вирівнюватися зі 

світовими цінами. Це стає результатом рівного доступу до цінової 

інформації всіх сільських товаровиробників, свободи їхнього входження в 

ринок і виходу з нього, рівності можливостей експорту та імпорту 

продукції сільського господарства. Якщо ж існує різниця між цінами 

внутрішнього і зовнішнього ринків, це означає, що уряд країни втручається 

у процес функціонування агропродовольчого ринку. 

Мотиви такої поведінки з боку держави не мають значення. Чи це 

недостатньо ефективна митна політика, чи це введення квот на експорт 

продукції (як це практикувалося в Україні на ринку насіння олійних 

культур у 2007 р. та на ринку зерна в 2009-2010 рр.), чи це надмірна 

зарегульованість зовнішньоекономічної діяльності – все це трактується як 

чинники, які викривляють рівень цін на внутрішньому ринку. Стабільно 

від’ємне значення індикатора MPSупродовж багатьох років свідчить про 

недостатній рівень прозорості економічних відносин у процесі здійснення 

експортно-імпортних операцій, про неоднакові можливості здійснення 

експортних операцій різними категоріями сільських товаровиробників. 

Загалом сільськогосподарські підприємства країни отримують на 3 

відсотки менші доходи порівняно з тими, які вони могли б отримати за 

умови вирівнювання внутрішніх цін із цінами світового ринку. Ці втрати 

втричі більші від прийнятих у Держбюджеті на 2017 р. обсягів державної 

фінансової підтримки. Реально сільськогосподарські підприємства дотують 

споживачів, які мають змогу купувати продовольчі товари за нижчими 

цінами. 

Намагання окремих апологетів реалізації сучасних підходів владних 

структур до державної підтримки сільського господарства пояснити 

негативне значення MPS коливаннями валютного курсу не мають під 

собою достатнього обґрунтування. Воно ніяким чином не стало 

результатом девальвації гривні у 2013-2014 рр., а спостерігається упродовж 

тривалого періоду. 
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На основі проведених вище оцінок можна зробити висновок про те,  

що досягнутий рівень державної фінансової підтримки 

сільськогосподарських підприємств склався не тільки як результат 

хронічної нестачі коштів у державному бюджеті, але й маніпулювань 

методиками її оцінки в інтересах лобістських груп з інших секторів 

економіки. Тому процес прогнозування обсягів і форм такої підтримки слід 

розпочинати з кардинальної зміни її філософії, логіки. Щоб планувати, а 

потім реалізувати перспективні зміни в політиці державної підтримки 

сільського господарства, необхідні насамперед зміни в умах осіб, наділених 

владою, а також тих науковців, які розробляють для них свої пропозиції. 

Слід зазначити, що заходи з державної підтримки сільського 

господарства мають значний вплив на рівень життя населення. Відповідно 

до висновків, зроблених Філіповим Р.В., «у США, Австралії та країнах ЄС, 

де низька частка непрямих заходів в аграрній підтримці виробників, 

більший внесок в підтримку вносять заможні громадяни цих країн завдяки 

політиці оподаткування. При цьому, коли держава здійснює підтримку 

сільському господарству за рахунок бюджету, сформованого в тому числі і 

з податків громадян, вона знизить вартість продовольства, тим самим 

скорочуючи витрати на продовольство усіх громадян, але вклад у зниження 

вартості продовольства більшою мірою вносять заможні громадяни. У 

випадку ж високого рівня непрямих заходів захисту, в результаті митних 

бар’єрів, мит, акцизів і схожих заходів, підтримка сільськогосподарських 

виробників здійснюється за рахунок малозабезпечених громадян країни, 

тому що в результаті відбувається зростання цін на продовольство на 

внутрішньому ринку, що у свою чергу призводить до збільшення питомої 

ваги бідних громадян» [302]. Регулюючи різноманітні заходи з підтримки, 

держава повинна дбати як про інтереси виробників сільськогосподарської 

продукції, так і про інтереси її споживачів. 

Стратегія розвитку аграрного сектору нашої країни на період до 2020 

р. включає в себе 7 пріоритетних напрямів: забезпечення продовольчої 

безпеки, вдосконалення земельних відносин, формування довгострокової 

мотивації суб’єктів агропродовольчого ринку за допомогою механізмів 

фіскальної політики та бюджетної фінансової підтримки; дерегуляція 

господарської діяльності, підвищення рівня конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції, підтримка багатоукладності та 
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раціональне використання природних ресурсів. Вона затверджена 

Постановою КМУ у жовні 2013 р. і цілком адаптована до вимог ЄС. 

У питанні вдосконалення бюджетної підтримки 

сільськогосподарських підприємств Стратегією передбачаються такі 

ключові позиції, як пріоритетна пряма підтримка дрібних  

товаровиробників та їх об’єднань (кооперативів), надання державної 

підтримки з урахуванням соціально-економічної ролі господарств для 

сільських громад, диференціація державної політики щодо великих, 

середніх та малих господарств, збереження спеціального режиму 

оподаткування тощо [193]. Зміни в ці положення, внесені у процесі 

розробки й прийняття Державного бюджету на 2017 р., мають радикальний 

характер і не сприяють формуванню стабільного економічного середовища 

розвитку сільськогосподарських підприємств. 

При обґрунтуванні перспективних показників обсягів державної 

фінансової підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств 

необхідно визначити її обсяг, якщо не в абсолютних, то у відносних 

величинах. Державним бюджетом на 2017 р. він передбачений на рівні 1 

відсотка від випуску продукції. Таким же передбачається її обсяг до 2021 р. 

Вважаємо його недостатнім для успішного розвитку сільськогосподарських 

підприємств, особливо в умовах припинення дії спеціального режиму 

оподаткування. Для підтвердження такого висновку проведемо певні 

розрахунки. 

У 2015 р. сільськогосподарські підприємства країни, згідно з 

офіційними даними Державної служби статистики, отримали 102,3 млрд. 

грн. прибутку при рівні рентабельності 30,5 відсотків. На основі цих двох 

показників можна визначити, що обсяг грошової виручки від реалізації 

продукції склав 437 млрд. грн. передбачаючи її зростання в 2017 р. 

порівняно з 2015 р. на 14,2 відсотків, отримаємо суму в 500 млрд. грн. 

виручки і відповідно 5 млрд. грн. прогнозного обсягу державної фінансової 

допомоги. Оскільки розмір використовуваних сільськогосподарськими 

підприємствами сільськогосподарських угідь у 2015 р. складав 20,7 млн. га, 

то розмір підтримки на 1 га складатиме 241 грн., що згідно з курсом гривні, 

закладеним у Державному бюджеті на 2017 р. (27,2 грн/долар США) 

складатиме 8,9 доларів. Цей показник не йде ні в яке порівняння з 

аналогічними показниками країн-членів ЄС. У 2020 р. розмір прямих 
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платежів фермерам у країнах-старих членах ЄС складатиме 269 євро/га, а в 

нових – 191 євро/га. В Україні він у 25-30 разів нижчий. 

Очевидно, що розраховувати на аналогічні з країнами-членами ЄС 

обсяги державної фінансової підтримки вітчизняні сільськогосподарські 

підприємства не можуть. По-перше, це спричинене величезною різницею в 

показниках середньодушового обсягу виробництва ВВП як основного 

показника рівня розвитку економіки. По-друге, питома вага сільського 

господарства в національному ВВП також дуже різниться (12,0 відсотків в 

Україні та 1,8 відсотків у 2012 р. в середньому в ЄС). 

Однак закладений у Держбюджеті на 2017 р. обсяг однозначно є 

недостатнім. Він складає лише 0,6 відсотків від загального обсягу його 

витратної частини. Виділення таких обсягів державної фінансової 

підтримки за формою її надання (безпосереднє перерахування коштів на 

рахунки підприємств наступного місяця після здійснення операцій з 

реалізації продукції сільського господарства) означатиме для них просте 1- 

відсоткове збільшення виручки від реалізації. Саме так психологічно вона і 

сприйматиметься керівниками сільськогосподарських підприємств. Важко 

повірити, що такі обсяги підтримки матимуть стимулюючий ефект. 

Якщо у зв’язку з фінансово-економічною ситуацією Україна не 

спроможна виділяти на підтримку сільського господарства такі ж обсяги 

фінансових ресурсів, як у країнах-членах ЄС в абсолютних величинах, то 

логічно підтримувати так само у величинах відносних. Сукупна підтримка 

галузі в ЄС у вигляді субсидій з бюджету ЄС, а також з національних 

бюджетів досягає 1 відсотка від ВВП. Очевидно, що аналогічним мав би 

бути обсяг фінансової підтримки сільських товаровиробників і в нашій 

країні. Зважаючи на те, що в 2017 р. очікується зростання ВВП до 2,5 трлн. 

270рн.., загальний обсяг виділених з Державного бюджету котів на 

підтримку сільського господарства повинен складати 25 млрд. грн., або ж 

920 млн. доларів США, що в п’ять разів більше від реально запланованого 

на 2017 р. обсягу. З розрахунку на 1га при такому сценарії 

сільськогосподарські дотації досягнуть 44 долари США. З урахуванням 

неминучого майбутнього збільшення обсягів виробництва продукції 

сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами, зокрема 

за рахунок розширення посівних площ, цю цифру можна збільшити до 1 

млрд. доларів США. Виділення з Державного бюджету щорічно суми в 1 

млрд. доларів США для підтримки сільськогосподарських підприємств 
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повинно стати одним із символів і практичних кроків у процесі розробки 

доходної і витратної частин Державного бюджету. Такий обсяг підтримки 

стане відчутним стимулятором розвитку виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах. 

Очевидно, що обсяг державної підтримки має певні порогові значення, 

перевищивши які, вона починає сприйматися її отримувачами як така. 

Якщо вона не перевищує 1 відсотка грошових доходів 

сільськогосподарських підприємств, як це передбачено Державним 

бюджетом на 2017 р., їх керівникам, власникам, працівникам важко 

переконати себе в тому, що держава справді відчуває свою долю 

відповідальності за розвиток галузі і прагне покращити економічне 

середовище її розвитку. А от 5-відсоткова до грошової виручки, на нашу 

думку, таке почуття породила б. Свого часу в колишньому Радянському 

Союзі, починаючи від часу прийняття Продовольчої програми у 1982 р., 

політика державних дотацій збитковим та низькорентабельним 

сільськогосподарським підприємствам була широко розповсюдженою. 

Надбавки до закупівельних цін по окремих видах продукції коливалися в 

межах від 5 до 70 відсотків. Нижчих за 5 відсотків надбавок не було, 

очевидно, з причин, зазначених вище. Так само не було надбавок, вищих 

від 70 відсотків, оскільки в такому разі базова закупівельна ціна 

переставала бути визначальною при формуванні фінансово-економічних 

результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Хоча значна частина економічних регуляторів, застосовуваних в 

умовах планово-централізованої економіки, не придатні для використання  

в умовах ринкової економіки, у даному випадку вони підтверджують 

правильність зроблених висновків щодо порогових значень обсягів 

державної фінансової підтримки. Досвід СРСР у цій сфері свідчить також 

про необхідність диференціації відсоткових ставок у розрізі окремих видів 

продукції рослинництва і тваринництва. 

З точки зору дотримання традицій у сфері розподілу субсидій на 

розвиток сільськогосподарських підприємств такий підхід є раціональним. 

Але після вступу до СОТ країна повинна дотримуватися вимог цієї 

організації. Такі форми державної підтримки, які прив’язані до обсягів 

виробництва й реалізації продукції, СОТ не тільки не вітає, але й відносить 

їх до так званого «червоного кошика». У зв’язку з цим країна отримає 

серйозні претензії з боку СОТ – неврахування її вимог карається. Тому 
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необхідні серйозні зміни в формах державної фінансової підтримки 

сільськогосподарських підприємств. 

Бородіна О.М. вважає, що «основні концептуальні засади системи 

бюджетної підтримки для вітчизняного сільського господарства такі: 

гранично ефективне використання бюджетних коштів в умовах жорсткої їх 

обмеженості і відмова від тих державних програм підтримки, що 

призводять до неефективного їх витрачання. В політичних рішеннях щодо 

масштабів підтримки необхідно відійти від критеріїв, пов’язаних з її 

обсягами, тим більше порівнювати їх з розвинутими країнами світу. 

Сконцентрувати зусилля на розробці форм, методів та інструментів 

державної підтримки сільськогосподарського товаровиробника відповідно 

до підвищення її ефективності;запровадження нових механізмів розподілу 

субсидій сільськогосподарським товаровиробникам, які орієнтують їх на 

сигнали ринку, а не на види субсидій. Тому субсидії повинні: а) не 

створювати стимулів (негативних чи позитивних); б) не залежати від 

споживання сільським господарством ресурсів, товарів і послуг; в) не 

залежати від обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції;забезпечення прозорості процесу розподілу фінансової 

підтримки..; обов’язків супровід фінансової підтримки виробництву 

адекватним якісним оновленням знань і практичних навичок 

користувачів…; обмеження застосування фінансової підтримки надання 

послуг сільськогосподарським товаровиробникам несільськогосподарським 

сектором щодо субсидування ставки відсотка, надання гарантій під 

банківські позики чи прямі інвестиції, надання товарних кредитів, лізинг 

сільськогосподарської техніки, підтримка кредитних кооперативів, 

страхування продукції рослинництва і т.д. [26, с.117]. Автор пропонує 

розподіляти загальний обсяг державної фінансової підтримки таким чином: 

на прямі погектарні чи поголовні витрати – 30 відсотків, на підтримку 

розвитку ринкової інфраструктури і стимулювання попиту – 20 відсотків і 

на розвиток сільських територій і сільський розвиток – 50 відсотків. З 

такою пропозицією не можна не погодитися. 

Такий розподіл державних субсидій став би частиною урядових 

заходів з формування сприятливішого середовища розвитку 

сільськогосподарських підприємств, регулювання їх економічної поведінки 
з тим, щоб вона була орієнтованою насамперед на забезпечення 
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продовольчої безпеки країни, міських та сільських родин. Певною мірою 

такий розподіл став би аналогічним розподілу субсидій в ЄС. 

Виділення 30 відсотків загального обсягу субсидій на ці виплати 

означає в абсолютному вимірі 300 млн. доларів США на рік. Оскільки 

оптимальним співвідношенням між рослинництвом і тваринництвом є 1:1, 

то вважаємо, що одна половина виділених сум повинна спрямовуватися на 

розвиток рослинництва, а інша – на розвиток тваринництва (по 150 млн. 

доларів США). Виникає запитання – чи варто прив’язувати обсяг виділених 

погектарних субсидій до окремих виді продукції рослинництва, 

виробництвом яких займаються конкретні сільськогосподарські 

підприємства, – адже затрати на 1 га посівів, наприклад, цукрових буряків 

суттєво відрізняються від затрат на 1 га посівів зернових культур? Така 

диференціація, на нашу думку, не є доцільною, оскільки непрямо 

вказуватиме на більшу чи меншу підтримку обсягів виробництва тієї чи 

іншої продукції. Погектарна субсидія повинна складатися з двох частин: 

перша – незалежна (гарантована) ні від яких чинників, а друга – залежна  

від якості використовуваних земельних угідь, можливо величини затрат на 

1 га в минулі періоди. Співвідношення між цими частинами повинно 

складати 50:50, тобто по 75 млн. доларів загалом. 

На кінець 2016 р. загальна площа використовуваних 

сільськогосподарських угідь в сільськогосподарських підприємствах країни 

складала 20,7 млн. га. З урахуванням того, що значна їх частка 

використовується приховано, можна допустити,що реальний її розмір 

досягає 25 млн. га. За умови початку здійснення погектарних виплат 

приховані площі будуть виведені з «тіні». Це означає, що 

сільськогосподарські підприємства отримають гарантований обсяг 

державної фінансової допомоги розміром 3 долари США з розрахунку на 1 

га використовуваних сільськогосподарських угідь. Додаткова субсидія 

розміром 3 долари на 1 га в середньому по країні буде виплачуватися 

залежно від рівня родючості грунтів. Очевидно, що господарства з 

найвищими показниками родючості не зможуть претендувати на неї. 

Загалом виплати на 1 га по країні в середньому складатимуть 6 доларів на 

початку року з тим, щоб господарства могли використати їх для придбання 

оборотних засобів. 

На розвиток галузі тваринництва слід виділити 75 млн. доларів 

субсидій. Розрахунки показують, що одна половина цієї суми повинна 

273 



Шляхи вдосконалення зовнішнього середовища та формування сприятливої 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 
 

спрямовуватися на розвиток молочного скотарства, а інша – на відгодівлю 

тварин і птиці. Розрахункова чисельність поголів’я корів складатиме 1 млн. 

голів, тобто кількість, яка повинна бути досягнута до середини прогнозного 

періоду – до 2020 р. Аналогічно чисельність відгодівельного поголів’я 

великої рогатої худоби також складатиме 1 млн. голів. А чисельність 

поголів’я свиней та птиці, яке не слід значно збільшувати, можна для 

розрахунків взяти на досягнутому рівня на кінець 2015 р. – відповідно 3,7 і 

112,0 млн. голів. 

Розподіл коштів між м’ясним скотарством, свинарством і 

птахівництвом (оскільки їх прогнозована питома вага у структурі валової 

продукції сільського господарства приблизно однакова) слід здійснювати у 

співвідношенні 1:1:1. Розрахунки показують, що розмір субсидії з 

розрахунку на одну голову повинен складати: на одну корову – 75 доларів, 

на 1 голову відгодівельного поголів’я великої рогатої худоби – 25 доларів, 

на 1 голову свиней – 7 доларів, на 1 голову птиці – 0,2 доларів США. 

Схематично примірний розподіл субсидій на розвиток 

сільськогосподарських підприємств відображено на рис. 4.6. 

Усі види виплат слід здійснювати з розрахунку на 1 га площі 

сільськогосподарських угідь на початок планового року та на 1 голову, 

наявну на початок року. Розподіл коштів за іншими напрямами 

здійснюється відповідно до рекомендацій спеціально створених експертних 

груп. 

Досягнення прогнозних обсягів державної фінансової підтримки, 

удосконалення її форм і методів дозволять забезпечити певне покращення 

середовища розвитку сільськогосподарських підприємств. По-перше, вони 

відчують реальну турботу з боку держави щодо їхньої долі. По-друге, буде 

виведено з «тіні» значну частину господарської діяльності підприємств. По-

третє, форми і методи здійснення субсидій будуть краще зрозумілими для 

керівників і працівників підприємств і сприйматимуться ними, як сигнали 

ринку. По-четверте, отримувачами субсидій стануть усі підприємства, а не 

лише окремі серед них, як це було дотепер. 
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Загальний обсяг субсидій на розвиток 

сільськогосподарських підприємств 

(1 млрд. доларів США) 

 

 

Прямі виплати з 

розрахунку на 1 га 

сільськогосподар- 

ських угідь та на 1 

голову худоби і птиці 

(300 млн. доларів) 

Витрати на 

людський розвиток і 

розвиток сільських 

територій 

(500 млн. доларів 

США) 

Витрати на розвиток 

ринкової інфра- 

структури та стиму- 

лювання попиту  
(200 млн. доларів 

США) 
 

 
 

 
Прямі виплати в 

рослинництві 

(150 млн. доларів США) 

Гарантований обсяг прямих 

виплат на 1 га 

сільськогосподарських угідь 

(3 долари США) 

 
Додаткові прямі виплати на 1 

га сільськогосподарських 

угідь залежно від їх якості 

(3 долари США) 
 

Прямі виплати на 1 корову 

(75 доларів США) 

 
 

 
Прямі виплати у 

тваринництві 

(150 млн. доларів США) 

Прямі виплати на 1 голову 

відгодівельного поголів’я ВРХ 
(25 доларів США) 

 
Прямі виплати на 1 голову 

свиней 

(7 доларів США) 

 

Прямі виплати на 1 голову 

птиці 

(0,2 долара США) 

Рис. 4.6. Примірний розподіл державних субсидій на розвиток 

сільськогосподарських підприємств* 

*Розраховано автором 
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Позитивні зміни в зовнішньому середовищі призведуть до відповідних 

змін у внутрішньому середовищі та в економічній поведінці підприємств. 

Вони переорієнтують свою діяльність на користь вітчизняних споживачів. 

Цьому сприятиме зростання попиту на продовольчі товари на 

внутрішньому ринку, а також зміни в галузевій структурі виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах. Рівень цін на їхню продукцію 

дозволить покривати затрати на її виробництво навіть за умови виключного 

постачання на внутрішній ринок. 

 

4.4. Розвиток сільських територій 

 

Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств значною 

мірою залежить від рівня розвитку сільських територій. Якщо цей рівень 

високий, вони краще розвиваються, мають вищий рівень ефективності та 

конкурентоспроможності, оскільки опираються на якіснішу інфраструктуру 

та трудовий потенціал. Нерідко ці якості перекривають за своїм значенням 

важливість такого показника, як якість сільськогосподарських угідь. Якщо 

ж сільськогосподарські підприємства змушені функціонувати в умовах 

депресивних сільських територій, це справляє негативний вплив на їхню 

економічну поведінку. 

Складне зовнішнє середовище розвитку має негативний вплив на 

ефективність виробництва і конкурентоспроможність підприємств. Їхня 

економічна поведінка в таких умовах відзначається вищим рівнем 

дискримінації найманих працівників, експлуатації використовуваних 

земельних ресурсів. 

Є значна частина сільських територій, на яких сільськогосподарські 

підприємства вважають за краще не проводити свою діяльність, 

незважаючи на спокуси отримання додаткових прибутків. Це не тільки 

сільські території з низькою якістю сільськогосподарських угідь, але й ті, в 

яких важко врегулювати економічні, насамперед земельні та майнові, 

відносини. 

У результаті цього виявляється, що величезні масиви придатних до 

обробітку земель не використовуються ні господарствами населення, ні 

сільськогосподарськими підприємствами. Це ще більше погіршує загальну 
соціально-економічну ситуацію у відповідних сільських регіонах. 
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Розвиток сільських територій справляє позитивний вплив на 

економічну поведінку сільськогосподарських підприємств. В Україні, на 

жаль, немало прикладів занепаду окремих сіл та локальних систем 

розселення сільського населення. Водночас дуже мало прикладів, коли 

вони переходили з групи депресивних до числа розвинутих. Однак такий 

перехід означав би розширення можливостей сільськогосподарських 

підприємств з інтенсифікації виробництва, його диверсифікації, залучення 

інвестицій та інноваційності, підвищення рівня ефективності та 

конкурентоспроможності тощо. 

У вересні 2015 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію 

розвитку сільських територій, якою визначені основні проблеми, на 

розв’язання яких вона спрямована, визначені причини їх виникнення, мета і 

строки реалізації, шляхи та способи, а також очікувані результати. 

Відзначається, що ««метою Концепції є створення необхідних 

організаційних, правових та фінансових передумов для сільського розвитку 

шляхом: диверсифікації економічної діяльності; збільшення рівня реальних 

доходів від сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності на 

селі; досягнення гарантованих соціальних стандартів і покращення умов 

проживання сільського населення; охорони навколишнього природного 

середовища, збереження та відновлення природних ресурсів у сільській 

місцевості; збереження сільського населення як носія української 

ідентичності, культури і духовності; створення умов для розширення 

можливостей територіальних громад села, селища для розв’язання 

існуючих в них проблем; приведення законодавства у сфері сільського 

розвитку у відповідність зі стандартами ЄС»[118]. Більша частина 

передбачених Концепцією заходів не пов’язана з розвитком 

підприємництва, зокрема сільськогосподарського. Основне їхнє 

спрямування – розвиток соціально-економічної та соціально-духовної 

інфраструктури села, завдяки чому передбачається підвищення рівня 

життєздатності сільських територій. 

Схвалена Кабінетом Міністрів України Концепція розвитку сільських 

територій увібрала в себе новітні розробки вітчизняної економічної науки в 

цій сфері. Зокрема, обґрунтовану науковцями Національної академії 

аграрних наук України селозберігаючої моделі розвитку аграрного 

підприємництва і сільських територій. Ключовим елементом цієї моделі є 

орієнтований на сталий розвиток території Інститут сільського 
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самоврядування, основною функцією якого є контроль підтримання його 

вимог як домогосподарствами, так і сільськогосподарськими 

підприємствами.  Один  з  розробників  цієї  моделі  Я.Гадзало зазначив, що 

«економічна наука і досвід розвинутих країн світу визначили пріоритетом в 

політиці держави: 1) сільський розвиток (через підтримку аграрного 

підприємництва); 2) розвиток сільських територій (через інвестиції в їх 

соціально-економічну інфраструктуру). Виходячи з національних 

поселенських традицій (наявності саме сіл), особливості інститутів нашого 

селянства, можливостей держави, запровадження зазначеного підходу в 

Україні ми назвали селозберігаючою моделлю розвитку аграрного 

підприємництва і сільських територій» [46]. 

Бойко    В.    у    своїх    дослідженнях    дійшов    до    такого висновку: 

«Опрацювання    наукових    підходів    до    визначення    теоретичної   суті 

«сільської території» забезпечило формування авторської дефініції цього 

поняття, під яким слід розуміти багатофункціональну соціально- 

економічну структуру, складовими елементами якої є природно- 

екологічний, адміністративно-управлінський, господарсько-виробничий та 

соціокультурний сектори, що функціонують на засадах автономних 

взаємозв’язків з метою задоволення потреб та інтересів сільського 

населення, підвищення рівня його добробуту, подолання диспропорцій 

регіонального розвитку та формування сировинно-ресурсної бази для 

забезпечення продовольчої безпеки держави» [23]. Судячи з пропонованого 

автором набору, він дотримується аналогічного підходу, згідно з яким 

поняття «сільські території» асоціюється з певною територіальною 

одиницею чи їхньою сукупністю. У поданому вченим визначенні функції 

сільських територій пов’язані з широким спектром потреб сільського 

населення та можливостей їх задоволення. 

Бородіна О., розглядаючи аналогічну проблему в контексті розвитку 

сільських громад, зробила висновок, що «сільський розвиток на  базі 

громад ґрунтується на спільних зусиллях, спрямованих на ідентифікацію 

локальних ресурсів, максимальну їхню активізацію та створення 

додаткових вартостей (матеріальних і нематеріальних) у процесі 

капіталізації з метою підвищення рівня та якості життя членів громад. 

Резерви капіталізації закладені в оптимальному поєднанні наявних ресурсів 

і отриманні синергетичного ефекту у формі суспільних благ, що вимагає не 

тільки індивідуальних інвестицій, а й колективних дій» [278, с.176]. Автор 
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ідентифікує сільський розвиток з функціонуванням насамперед виробничої 

сфери села як однієї з головних складових його багатофункціонального 

розвитку. 

Схожими є підходи Газуди Є., який зазначив, що «порівняння сучасної 

парадигми сільського розвитку ЄС та України свідчить про те, що 

європейська парадигма за своєю спрямованістю є переважно аграрною, а 

вітчизняна – територіальною. Це пояснюється тим, що у Західній Європі й 

навіть у деяких країнах Центральної та Східної Європи належність до 

сільської соціально-територіальної підсистеми суспільства не є ознакою 

відсталості та архаїчності, остання не ідентифікується виключно через її 

зв'язок із сільськогосподарським виробництвом. За відсутності потреби 

направляти значні бюджетні кошти на облаштування  життєвого 

середовища їх левова частка спрямовується на підтримку 

товаровиробника». [47]. Як і згадані вище вчені, він непрямо вказує на 

суттєву різницю в дефініціях «сільський розвиток» та «розвиток сільських 

територій». Свої висновки автор будує не лише на вітчизняному, але й на 

зарубіжному досвіді. 

Слід зазначити, що країни ЄС, досвід яких щодо розвитку сільських 

територій є особливо цінним для нашої країни, нагромаджувався упродовж 

всього періоду функціонування союзу. При цьому кожна з країн-учасниць 

формує власну стратегію такого розвитку, яка одночасно є загальною 

стратегією ЄС. Як зазначається в Інформаційній довідці, підготовленій 

Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит Народного 

депутата України, «кожна країна-член ЄС розробила власні програми 

розвитку сільських територій відповідно до потреб, а також включаючи 

принаймні чотири з шести загальних пріоритетних цілей ЄС: сприяння 

передачі знань та інновацій в сільське господарство, лісове господарство та 

сільські місцевості; підвищення життєздатності та 

конкурентоспроможності всіх видів сільського господарства, а також 

просування інноваційних фермерських технологій, збалансоване 

управління лісовим господарством; сприяння продовольчої організації, 

підтримка благополуччя тварин і управління ризиками в сільському 

господарстві; відновлення, збереження і зміцнення екосистем, пов’язаних з 

сільським і лісовим господарствами; підвищення ефективності 

використання ресурсів в аграрному, харчовому, лісовому секторах; 
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сприяння соціальній інтеграції, скорочення бідності та економічний 

розвиток в сільській місцевості» [88]. 

Розвиток сільських територій в ЄС фінансується з Європейського 

Аграрного Фонду Розвитку Сільських Районів, бюджет якого на 2014-2020 

рр. складає 99,6 млрд. євро. Витрачаються ці кошти у вигляді фінансування 

118 програм розвитку сільських територій. Зважаючи на те, що в сільській 

місцевості в 28 країнах-членах ЄС проживає 26 млн. осіб (5,1 відсотків від 

загальної чисельності населення 510 млн. осіб), в середньому на одного 

сільського жителя через програми розвитку сільських територій у 2014- 

2020 рр. планується витратити 3,8 тис. євро, або ж у середньому 547 євро 

щорічно. У нашій країні за умови витрачання на ці цілі щорічно 500 млн. 

доларів США, ця сума складала б 38 доларів на одну особу за рік. 

Серед усіх країн-членів ЄС слід виділити досвід щодо розвитку 

сільських територій тих країн, які недавно ввійшли до цієї організації – 

Польщі, прибалтійських республік, Угорщини, Румунії, Словаччини тощо. 

Традиційно владні структури в нашій країні, науковці найбільш придатним 

для використання у вітчизняних умовах вважають досвід Польщі, оскільки 

ця країна має порівнянні з Україною розміри, традиції сільського 

господарювання, менталітет сільських жителів. Однак слід враховувати, що 

ця країна у процесі трансформації сільського господарства і сільських 

територій зробила вже багато з того, що необхідно зробити в нашій країні. 

На фінансування розвитку сільських територій у Польщі у бюджеті 

Європейського аграрного фонду на 2014-2020 рр. передбачено 13,5 млрд. 

євро, що значно більше, ніж у таких розвинутих країнах, як Німеччина та 

Франція. Основними пріоритетними напрямами витрачання коштів є 

модернізація вже існуючих малих і середніх за розмірами фермерських 

господарств, фінансова підтримка створення нових господарств; розвиток 

дорадництва в сільській місцевості та зростання його ролі в поширенні 

знань та інновацій в сільському господарстві; інвестиції в рівноважний 

розвиток сільських територій та їхніх природних ресурсів, покращення 

грунтів, водоохоронні заходи, збереження місцевих видів 

сільськогосподарських рослин і тварин тощо; фінансування програм в 

межах проекту Leaderз розвитку сільських громад, сільської економіки, 

підвищення рівня життя сільського населення. Слід зазначити, що в 

польських селах проживає 39 відсотків населення (15,4 млн. осіб), а рівень 
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безробіття в сільській місцевості досягає 32,7 відсотків, що порівнянне з 

відповідними показниками в нашій країні. 

Схожі проблеми спостерігаються і в сільській місцевості Латвійської 

Республіки. У зв’язку з цим пріоритетними напрямами фінансування 

розвитку сільських територій є розвиток інфраструктури сільських, у тому 

числі сільськогосподарських, підприємств, з метою підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності, а також надання їм освітніх і консалтингових 

послуг; покращення страхового захисту фермерських господарств через 

формування системи управління ризиками; фінансування підвищення 

активності місцевих громад через реалізацію проекту Leader; розвиток 

органічного землеробства тощо. 

Аналіз програм розвитку сільських територій в усіх 28 країнах-членах 

ЄС показав, що найбільш придатним для використання в Україні є досвід 

Польщі та Латвії – країн, які відносно недавно розпочали успішний процес 

модернізації сільського господарства та сільських територій. Однак це не 

означає, щ досвід інших європейських країн у цій сфері не слід вивчати. 

Окремі елементи такого досвіду, наприклад, у ФРН, у країні, в якій вже 

давно сформована інтегрована система розселення населення «місто-село» і 

умови життя в містах та селах мало чим відрізняються, цілком придатні для 

запровадження в нашій країні. 

Перш ніж розробляти пропозиції з розвитку сільських територій як 

складової середовища, в якому формується і реалізується економічна 

поведінка сільськогосподарських підприємств, слід виявити наявність 

відмінностей в розселенні сільського населення у розрізі адміністративних 

регіонів країни, адже розвиток сільських територій найтіснішим чином 

прив’язується до особливостей сільського розселення. 

В Україні станом на початок 2016 р. налічувалося 28385 сіл, в яких 

проживали 13,2 млн. осіб (табл. 4.5). Питома вага сільського населення в 

його загальній чисельності складала 30,8 відсотків. Середня людність 

одного сільського населеного пункту складала 464 особи. При цьому на 

одного сільського жителя припадало 2,77 га сільськогосподарських угідь. 

Однак ці показники дуже різняться в розрізі адміністративних регіонів. 

Найбільша кількість сіл серед усіх областей спостерігається у 

Львівській та Полтавській (відповідно 1850 і 1805 сіл), а найменша – у 

Закарпатській та Чернівецькій (відповідно 578 та 398 сіл). Найбільша 

кількість сільських жителів зафіксована статистикою у Львівській та 
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Одеській областях (відповідно 989,3 та 792,9 тис. осіб), а найменша – в 

Луганській та Сумській областях (відповідно 289,2 та 349,7 тис. осіб). 

Найвищим показник питомої ваги сільського населення в загальній його 

кількості є в Закарпатській та Чернівецькій областях (відповідно 62,9 та 

56,9 відсотків), а найнижчим – в Донецькій та Луганській областях 

(відповідно 9,3 та 13,1 відсотків). 

Таблиця 4.5 

Основні показники, які характеризують розселення сільського 

населення в адміністративних областях країни* 

 

 
 

Область 

 

 
Кіль- 

кість 

сіл 

Кіль- 

кість 

Сільсь- 

ких 

жите- 

лів, 

тис. 
осіб 

 

Частка 

сільсь- 

кого 

насе- 

лення, 

% 

 
 

Площа 

с/гг 

угідь, 

тис. га 

 
 

Середня 

людність 

села, 

осіб 

 
Припадає 

с/г угідь 

на 1 

сільського 

жителя, га 

1 2 3 4 5 6 7 

Автономна 

Республіка Крим 

947 … … 1470,4 … … 

Вінницька 1457 788,8 49,2 1838,2 541 2,33 

Волинська 1054 497,1 47,7 833,0 472 1,68 

Дніпропетровська 1435 532,8 16,4 2199,6 371 4,13 

Донецька 1115 395,0 9,3 1777,1 354 4,50 

Житомирська 1613 513,9 41,2 1290,4 319 2,51 

Закарпатська 578 792,2 62,9 387,7 1371 0,49 

Запорізька 914 399,8 22,8 2127,1 438 5,32 
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Продовж. табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Івано-Франківська 765 777,8 56,3 493,5 1017 0,63 

Київська 1126 654,2 37,8 1513,6 581 2,31 

Кіровоградська 991 361,5 37,1 1791,1 365 4,95 

Луганська 780 289,2 13,1 1706,0 371 5,90 

Львівська 1850 989,3 39,0 1009,5 535 1,02 

Миколаївська 885 367,6 31,8 1777,2 415 4,83 

Одеська 1124 792,9 33,2 2207,5 705 2,78 

Полтавська 1805 547,2 38,0 1837,0 303 3,36 

Рівненська 999 608,8 52,4 789,6 609 1,30 

Сумська 1458 349,7 31,4 1447,9 240 4,14 

Тернопільська 1023 590,5 55,5 967,3 577 1,64 

Харківська 1677 526,1 19,3 2187,0 314 4,16 

Херсонська 658 411,9 38,8 1782,5 626 4,33 

Хмельницька 1414 564,6 43,6 1484,2 399 2,63 

Черкаська 824 536,8 43,2 1316,8 652 2,45 

Чернівецька 398 518,1 56,9 442,6 1302 0,85 

Чернігівська 1466 369,7 35,4 1751,2 252 4,74 

Всього 28385 13175,5 30,8 36452,1 464 2,77 

*Розраховано автором на основі даних джерела [270]. 
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Одним з найважливіших показників, які характеризують особливості 

сільського розселення в регіонах, є середня людність сіл та величина площі 

сільськогосподарських угідь, що припадає на одного сільського жителя. У 

2015 р. перший показник був найвищим в Закарпатській та Чернівецькій 

областях (відповідно 1371 та 1302 особи), а найнижчим – в сумській та 

Чернігівській областях (відповідно 240 та 252 особи). Другий показник в 

тому ж році найвищим був у Запорізькій та Луганській областях 

(відповідно 532 і 5,90 га), а найнижчим – в Закарпатській та Івано- 

Франківській (відповідно 0,49 та 0,63 га). Таким чином, відмінності між 

адміністративними областями за показниками крупності сільських 

населених пунктів та рівня землезабезпеченості сільського населення є 

значними, що не може не впливати на економічну поведінку 

сільськогосподарських підприємств та якість середовища їх розвитку. 

Удосконалення просторової організації суспільства через розвиток 

сільських територій сприятиме формуванню досконалішої економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств. Якщо простір, в якому вони 

розвиваються, має сприятливіший характер, це забезпечує прискорення 

процесу відтворення в підприємствах, сприяє удосконаленню їх виробничої 

структури, спрощенню економічних взаємовідносин з економічними 

партнерами. 

У колишньому Радянському Союзі активно розроблялася і 

впроваджувалася концепція розвитку так званих перспективних і 

неперспективних сіл. Вона спрямовувалася на формування такої системи 

сільської поселенської мережі, яка забезпечувала б  порівнянний  з 

міськими поселеннями рівень якості життя при мінімальних витратах 

бюджетних коштів. У сучасних умовах підходи в цій сфері докорінним 

чином відрізняються. Одним з основних завдань розвитку сільських 

територій є не тільки забезпечення сприятливого середовища для 

сільськогосподарського підприємництва, а й збереження й фінансова 

підтримка місцевих особливостей, традицій, соціального різноманіття 

регіональних та локальних поселенських систем. З практичної точки зору 

це означає реальну підтримку життєздатності усіх наявних сільських 

поселень, незалежно від їх народногосподарського значення. Усі вони є 

рівноцінними для суспільства і тому ні одне з них не повинно залишитися 
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за рамками різноманітних державних та регіональних програм розвитку 

сільських територій. 

Одним з попередніх етапів прогнозування розвитку сільських 

територій є процес вирішення відповідних дилем (рис. 4.7). Органи 

державної влади та місцевого самоврядування повинні вирішити, яким 

шляхом слід вирішувати проблеми. При цьому масштаб прийнятих рішень 

коливається від прискореного комплексного розвитку сільських територій 

до збереження вже існуючої мережі відповідних об’єктів та суб’єктів. 

Усі підсистеми багатофункціонального розвитку села (соціальна, 

економічна, демографічна, екологічна) повинні гармоніювати між собою. 

Оскільки розвиток сільськогосподарських підприємств тісно пов'язаний з 

розвитком господарств населення, то в цій сфері теж необхідне узгодження 

між собою їх перспективних параметрів. 

Останніми роками все більше уваги приділяється процесам 

адміністративної реформи та децентралізації. Як слушно зазначив Гуторов 

А.О., «розширення повноважень органів місцевого самоврядування різних 

рівнів повинно здійснюватись так, щоб з одного боку, максимально 

наблизити процес прийняття рішення до громадян, а з іншого, щоб органи 

влади володіли організаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами, 

достатніми для забезпечення необхідного обсягу та якості послуг, які 

надаються населенню відповідно до загальнодержавних соціальних 

стандартів»[69, с.85]. 

Автор провела розрахунки щодо необхідного обсягу підтримки 

розвитку сільських територій у розрізі адміністративних областей (табл. 

4.6). Підставою для диференціації обсягу дотацій по регіонах стали 

показники питомої ваги регіону у вартості валової продукції 

сільськогосподарських підприємств. Найменший обсяг державної 

фінансової підтримки потенційно може отримати Закарпатська область 

(1,15 млн. доларів США), а найбільший – 41,7 млн. грн. – Вінницька та 

Черкаська. 
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Рис. 4.7. Дилеми розвитку сільських територій в регіональних 

та локальних поселенських системах. 

*Розроблено автором 
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Наступним етапом оцінки перспектив розвитку сільських територій 

після вирішення дилем є формування моделі прогнозних позитивних змін в 

економічній поведінці сільськогосподарських підприємств (рис. 4.8). 
 

 

Рис. 4.8. Модель впливу розвитку сільських територій 

на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств* 

*Розроблено автором 
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Таблиця 4.6 

Орієнтовний розподіл необхідних коштів 

державної фінансової підтримки розвитку сільських територій 

 

 

 

 
Областіь 

Варт- 

ість 

валової 

продук- 

ції с/г в 

постій- 

них 

цінах, 

млрд. 

грн. 

 

 

У тому 

числі с/г 

підпри- 

ємств 

 

 

Питома 

вага с/г 

підпри- 

ємств, % 

 
Питома 

вага 

регіону у 

ВВП с/г 

підпри- 

ємств 

країни, % 

Орієнтов- 

ний 

розподіл 

коштів 

підтрим- 

ки між 

регіона- 

ми, млн. 

доларів 

США 

1 2 3 4 5 6 

Вінницька 18,2 10,9 59,9 8,26 41,7 

Волинська 6,4 2,4 37,5 1,82 9,1 

Дніпропетров 

ська 

15,1 9,1 60,3 6,90 34,5 

Донецька 6,9 3,8 55,1 2,88 14,4 

Житомирська 8,1 3,4 42,0 2,58 12,9 

Закарпатська 4,1 0,3 7,3 0,23 1,15 

Запорізька 10,1 5,3 52,5 4,02 20,1 

Івано- 

Франківська 

5,7 1,8 31,6 1,36 6,8 

Київська 14,2 9,5 66,9 7,20 36,0 

Кіровоградськ 

а 

11,0 6,7 60,9 5,08 25,4 

Луганська 4,0 2,2 55,0 1,67 8,35 

Львівська 9,0 3,0 33,3 2,27 11,35 

Миколаївська 9,0 5,0 55,6 3,79 18,95 
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Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 6 

Одеська 10,6 5,6 52,8 4,25 21,25 

Полтавська 16,7 10,8 64,7 8,19 40,95 

Рівненська 6,4 2,0 31,3 1,52 7,6 

Сумська 9,8 6,6 67,4 5,00 25,0 

Тернопільська 8,1 4,1 50,6 3,11 15,55 

Харківська 14,7 8,1 55,1 6,14 30,7 

Херсонська 10,8 5,7 52,8 4,32 21,6 

Хмельницька 11,6 7,1 61,2 5,38 26,9 

Черкаська 14,6 11,0 75,3 8,34 41,7 

Чернівецька 4,3 0,9 20,9 0,68 3,4 

Чернігівська 9,9 6,5 65,7 4,93 24,65 

Всього 239,5 131,9 55,1 100 500 

 

4.5. Удосконалення інформаційного середовища розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

 

Дані про зміни в зовнішньому середовищі сільськогосподарських 

підприємств надходять до їх власників і керівників у вигляді інформації. 

Основними вимогами, які ставляться перед інформацією, є її повнота, 

корисність, об’єктивність, суттєвість, своєчасність, достовірність, 

оперативність, аналітичність, порівнянність та доступність. Прийняття 

управлінських рішень про зміни в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств може базуватися виключно на якісній 

інформації про внутрішнє й зовнішнє середовище. Якщо існуючі вимоги до 

інформації не виконуються, важко собі уявити процес прийняття 

оптимальних управлінських рішень. 
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Більшість сільськогосподарських підприємств в нашій країні, на жаль, 

позбавлені доступу до необхідної за обсягом і структурою інформації. Це 

викликане не лише недоліками в розвитку інформаційних технологій, але й 

у несистемному характері її збору, обробки та аналізу. Харченко В.В. та 

Онищук В.Р. зазначили, що «необхідним є запровадження в аграрних 

підприємствах таких служб, як цінового моніторингу, прогнозно- 

аналітичних центрів, інформаційних центрів. Це дасть можливість 

суб’єктам господарювання володіти достовірною інформацією щодо 

системи цінового моніторингу аграрного ринку, прогнозування попиту на 

сільськогосподарську продукцію на вітчизняному та світовому ринках, 

системи оптової та оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією тощо» [303, с.334]. 

Порівняння інформаційного забезпечення вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств з фермерами розвинутих країн світу 

показує його значне відставання. Так, американські фермери мають 

можливість отримувати своєчасну і якісну інформацію, яка є важливою для 

них, з багатьох спеціалізованих сайтів, RSS-каналів. Вона цільово 

постачається їм на комп’ютери чи на мобільні телефони. Через різноманітні 

спеціалізовані чати вони мають можливість спілкуватися зі своїми 

колегами у кіберпросторі. Вони можуть, використовуючи здатності 

електронного маркетингу, ефективно реалізовувати вироблену продукцію 

та купувати необхідні матеріально-технічні засоби, підвищувати рівень 

своїх фахових знань, планувати витрати виробництва й величину доходів, 

проводити аналіз ефективності здійснених інвестицій тощо. 

Використовуючи можливості інформаційних мереж, вони мають 

можливості програмувати урожайність сільськогосподарських культур та 

показники продуктивності тварин. Швиденко О.М. цікавим вважає 

«приклад діяльності сайту infarmservice.com – єдиної комп’ютерної 

програми адміністрування для фермерів, яка постійно перебуває у зв’язку з 

останніми технологіями Internet– хмартегів. Легка у користуванні та 

мобільна, ця система забезпечує фермерів найкращим інструментарієм для 

планування, аналізу, зміни результатів, ведення польових записів, 

урахування інформації про продажі та витрати, що водночас дає змогу 

здійснювати детальний бізнес-аналіз і допомагає максимізувати фінансові 

показники» [315, с.14]. 
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В сучасних умовах інформаційні технології є одним з основних 

чинників підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільського 

господарства. Але вже в найближчій перспективі вони, за прогнозами 

вчених, перетворяться чи не в основний виробничий ресурс для розвитку 

галузі. Якщо так звана «зелена революція» базувалася насамперед на 

фундаментальних змінах у використовуваній в галузі техніці (40-50-і роки 

минулого століття), а наступна революція – на досягненнях генної 

інженерії (кінець ХХ-го – початок ХХІ століття), то майбутня аграрна 

революція, яка вже розпочалася, базуватиметься на якнайширшому 

впровадженні інформаційних технологій в сільськогосподарське 

виробництво. 

Результатом нової технологічної революції стане так зване «точне 

сільське господарство». У рослинництві це означає, що 

сільськогосподарські культури будуть вирощуватися за технологіями, які 

максимально забезпечуватимуть оптимальні умови їх розвитку, збирання, 

транспортування, зберігання. Вже в найближчі роки на полях в 

сільськогосподарських підприємствах працюватимуть дистанційно 

керовані трактори, інформаційні системи яких дозволять диференціювати 

технологічні операції (оранку, удобрення, внесення пестицидів) відповідно 

до особливостей конкретних земельних ділянок, стану 

сільськогосподарських культур. Ці трактори на основі обробки даних, які 

поступатимуть з сенсорних датчиків, розміщених на земельних ділянках, 

зможуть мінімізувати втрати врожаю, які навіть у найбільш технологічних 

господарствах є досить значними. Датчики забезпечать також раннє 

виявлення на посівах сільськогосподарських культур та в садах і ягідниках 

різноманітних шкідників, хвороб і бур’янів. Залежно від ступеня 

поширення на конкретних земельних ділянках регулюватиметься доза й 

концентрація засобів захисту рослин. У тваринництві так само «точне 

сільське господарство» буде зводитися до якомога повнішого врахування 

потреб вирощуваної худоби в умовах утримання, боротьбі з 

захворюваннями тощо. Як і в рослинництві, це забезпечить значне 

зростання продуктивності. 

Можливості впровадження сучасних досягнень інформаційних 

технологій в сільськогосподарське виробництво надзвичайно широкі. 

Прикладом цього є результати проведеного в лютому 2016 р. 

Всеукраїнського хакатону аграрних інновацій, до якого було залучено 25 
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команд (150 учасників), програмістів, дизайнерів та аграрників, що 

виборювали три грошових призи, поїздку в Кремнієву долину та 

перспективи впровадження їхніх розробок у виробництво. Хоча кожній з 

команд було виділено лише 72 години для розробки інновації, всі вони 

видали  доволі  цінні  продукти.  За  підсумками  хакатону  були  виділені 

«найбільш перспективні види інформаційних послуг в сільському 

господарстві: електронні карти полів та електронний облік земельного 

банку, облік паїв (GIS-системи); супутниковий моніторинг полів і 

використання дронів та безпілотників для агроінспектування; системи 

передбачення погоди, метеостанції та погодні сервіси; моделювання 

розвитку хвороб та шкідників; моніторинг внутрішнього середовища для 

теплиць, складів, корівників; польові сенсори та інша телеметрія;  

довідники за захворюваннями, шкідниками, породами, сортами, гібридами, 

добривами, пестицидами, облік; електронний документообіг, бухгалтерські 

та інші сервіси (облік робочого часу, ресурсів, матеріалів); системи 

управління взаємовідносин з клієнтами та партнерами (CRM)» [273, с.85]. 

Крім названих вище, спеціалісти виділяють і інші види інформаційних 

послуг, які вже набули поширення, але вдосконалюватимуться в 

майбутньому. Це мобільні додатки, які через смартфони надаватимуть 

фермерам дорадницькі послуги в онлайн-режимі. Радіочастотна 

ідентифікація тварин дозволить фермерам отримувати детальну 

інформацію про стан і розвиток кожної з наявних у господарстві. 

Безпроводні технології забезпечать якісний зв'язок фермерами з усіма 

об’єктами і суб’єктами, з якими вони мають справи у процесі здійснення 

господарської діяльності. Автоматизація процесів забезпечить проведення 

більшості господарських виробничих операцій без прямої участі фермера 

чи працівників сільськогосподарських підприємств. 

Процес інформатизації підприємства є складним. Виникає 

необхідність його узгодження з особливостями використовуваних в ньому 

технологій. Як вважає Дякова Т.А. «одним з варіантів вирішення цієї задачі 

є корпоративний інформаційний портал – інформаційна система 

підприємства, що здійснює управління її інформаційними потоками, 

виконує функції презентаційного і комунікативного характеру і реалізована 

за допомогою WEB-технологій. Корпоративний інформаційний портал 

включає потужні інтерактивні інструменти для взаємодії співробітників, 
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партнерів, клієнтів, для проведення багатьох технологічних операцій у 

віддаленому режимі» [85]. 

Однією з головних вимог до інформаційного забезпечення 

підприємства є його здатність до модернізації. Зміни в діяльності 

підприємства повинні адекватно відображатися в функціонуванні його 

інформаційної системи. Не можна не погодитися з думкою Лапіна А.В., що 

«стабільність, стійкість, ефективність діяльності економічної системи, 

удосконалення її організаційної структури пов’язано з принципом адаптації 

до зовнішнього середовища. Реалізувати адаптовану систему можна 

модифікацією інформаційного контуру способом введення моделі 

регулювання (адаптації). Ця модель повинна у визначений термін 

забезпечити прогнозування результатів діяльності об’єкта управління в 

умовах зміни зовнішнього середовища» [144]. 

Величезні інформаційні потоки про стан внутрішнього і зовнішнього 

середовища сільськогосподарських підприємств необхідно впорядковувати, 

структуризувати, відбирати найважливішу та піддавати її обробці й аналізу. 

Уся необхідна інформація повинна бути доступною у зручній і зрозумілій 

формі, оскільки на її основі слід приймати ефективні управлінські рішення, 

нерідко миттєві. Це вимагає налагодження сучасних систем 

інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. 

У 2010 р. спеціалістами Міністерства сільського господарства і 

продовольства України була розроблена «Стратегія розвитку 

інформаційного забезпечення АПК і сільського населення України до 2015 

р.». У преамбулі до неї наголошується, що поточний стан цієї системи не 

відповідає сучасним вимогам. У зв’язку з цим «головною метою Стратегії 

розвитку інформаційного забезпечення АПК і сільського населення 

України є створення необхідних передумов для формування і розвитку 

аграрного інформаційного простору, які б могли задовольнити 

інформаційні потреби сільського населення, виробників та переробників 

сільськогосподарської продукції, підтримуючих АПК галузей, органів 

державної влади та неурядових організацій, установ аграрної освіти і 

науки…Основою досягнення цієї мети є створення Національної системи 

сільськогосподарської інформації і знань (НССІЗ) зі створенням умов, 

засобів та технологій для підтримки сталого розвитку сільських територій, 

підвищення якості життя сільського населення, сталого розвитку 

сільськогосподарського виробництва і розширення можливостей учасників 
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аграрного ринку України» [283]. Складовими частинами Стратегії стали 

пріоритетні задачі, очікувані результати, визначена роль органів державної 

влади, навчальних закладів та приватних структур в її реалізації. 

Опираючись на розробки Міністерства щодо пріоритетних задач Стратегії, 

обґрунтуємо власне бачення. Результати напрацювань автора відображено 

на рис. 4.9. 

Систему інформаційного забезпечення підприємств АПК поділяють на 

підсистеми збору інформації та підсистему її аналізу й розробки на основі 

його результатів прогнозів для підприємств, органів державного  

управління загальнонаціонального та регіонального рівнів, органів 

місцевого самоврядування тощо. Підсистема прогнозно-аналітичного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств для них значно 

важливіша від системи збору інформації, однак забезпечити ефективне 

функціонування першої без другої неможливо. Детальніше склад 

інформаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств 

прогностичного характеру відображено на рис. 4.10. Його вдосконалення 

повинно спрямовуватися на досягнення позитивних зрушень в усіх 

складових. 

Керівники сільськогосподарських підприємств, фермери, власники 

особистих селянських господарств, маючи доступ до задекларованої 

системи інформаційного забезпечення, основні складові якої відображено 

на рис. 4.6, повинні швидко відшукати необхідну інформацію, потреба в 

якій виникає чи не щоденно у процесі здійснення ними господарської 

діяльності. Для цього їм повинно було б достатньо зайти до 

спеціалізованого сайту чи звернутися до дорадчої служби. 

Задля того, щоб виявити ступінь відповідності інформації, яка 

міститься на найпопулярніших серед аграрників сайтах, зокрема 

сільськогосподарських підприємств, автор провела короткий екскурс 

їхніми сторінками. Найпершими відвідано інтернет-сторінку fermer.org.ua, 

розрахований, напевно, на інформаційне обслуговування фермерів. Сайт 

містить 19 рубрик, зокрема «новини», «статті», «маркетинг», «технології» 

тощо. Екскурс сайтом проводився 15 лютого 2017 р. Відкривши рубрику 

«новини», виявилося, що остання з них датована 13 лютого і стосувалася 

пропозицій з реалізації посадкового матеріалу та оренди крана 

маніпулятора. У рубриці «статті» найновішими чомусь виявилися 10 

статей, розміщених на сайті за 12 днів до часу його відвідування. Причому 
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Рис. 4.9. Пріоритетні задачі системи інформаційного забезпечення 

АПК.* 

*Розроблено автором 
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всі вони були присвячені одній і тій же тематиці – ігровим автоматам та 

особливостям окремих видів ігор. 

Що ж стосується 144 статей, розміщених у рубриці «Технології», 

найновіша серед них присвячена помилкам при монтажі та експлуатації 

електроогорожі, була розміщена ще у квітні 2015 р. 

Ще більш застарілими виявилися статті в рубриці «Маркетинг». 

Висновки про ступінь відповідності цих статей назві рубрики, можна 

зробити на основі їхніх назв. Так, три найсвіжіших серед них мали такі 

назви: «Бункерна кормушка для перепілок», «Особливості вирощування 

птиці» та «Основні шкідники картоплі». Характерно,що в перший рік 

функціонування сайту на ньому виставлялися статті, насправді присвячені 

проблематиці маркетингу в сільському господарстві, але згодом 

адміністраторам сайту, очевидно, не вистачило наснаги утримувати планку 

на належному рівні. Крім усіх інших недоліків цього сайту, слід виділити 

його виключну російськомовність і наявність таких статей, як, наприклад, 

«Молоко – марка Калужской области», «Новий млиновий комплекс ім. 

С.М.Кірова в Узбекистані» тощо. 

Таким чином, на сайті fermer.org.ua розміщена, як правило, застаріла 

інформація. Є великі претензії до неї також щодо якості. Очевидно, що він 

не виконує своєї основної функції – стати дієвим помічником фермера в 

його повсякденних справах. Відвідавши сайт в його теперішньому вигляді, 

скоріше всього фермер надалі його оминатиме, оскільки він не дає йому 

відповідей на ті запитання, які щоденно виникають в нього у процесі 

здійснення господарської діяльності. 

Ще гірша ситуація з порталом ФЕРМЕР-UA/FERMER.UA, створеним 

для фермерів-початківців та всіх, хто займається сільським господарством 

та цікавиться фермерською діяльністю. Серед п’яти його рубрик на 

середину лютого 2017 р. реально функціонувала лише одна – «Агро- 

форум», в якій представники окремих підприємств пропонували фермерам 

окремі види матеріально-технічних засобів. 

Свого часу НУБіП та УААН широко розрекламували діяльність 

спільно створеного ними порталу «Аграрний сектор України» (agroua.net). 

Серед п’ятнадцяти рубрик на ньому присутня рубрика «Ціни». Однак в ній 

не наведено жодної цифри. У рубриці «Дорадництво» останні дані 

наведено за 2006 р. Реально з середини грудня 2016 р. портал не працював. 
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Інформація власна Інформація з Інтернету Інформація куплена 
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Рис. 4.10. Основні складові інформаційного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств прогностично-аналітичного 

характеру* 

*Розроблено автором 
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Від названих вище кардинально відрізняються вузькоспеціалізовані 

агропродовольчі портали PigUA.infoтаMilkUA.info. Інформація на них 

подається українською, російською та англійською мовами. Портал 

PigUA.info    містить    сім    рубрик:    «Ціни»,    «Новини»,    «Аналітика», 

«Технології», «Інтервю» та «Оголошення». Дані на порталі оновлюються 

практично щоденно. Причому інформація, як правило, добирається 

найактуальніша на певну дату чи за певний період. Так, у рубриці «Ціни» 

подається як загальна інформація, так і ціни на свиней в Україні та ЄС, а 

також ціни на племінних, ремонтних та товарних тварин. 

Інформація про ціни оновлюється щотижня. Керівники сільськогоспо- 

дарських підприємств можуть відшукати на порталі багато цінної 

інформації про годівлю тварин та їх ветеринарне обслуговування, про 

ринок кормів тощо. 

Водночас надзвичайно бідною є підрубрика «Управління й 

економіка». До того ж остання інформація на ній виставлена у жовтні 2014 

р., хоча екскурс на портал автор здійснювала в середині лютого 2017 р. 

Загалом обидва названих вище портали вирізняються серед інших високим 

якісним рівнем, подачею матеріалу у зручній для відвідувача формі. 

Формування ефективної системи інформаційного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств, яка дозволить внести значні позитивні 

зміни в середовище їх функціонування з відповідними позитивними 

змінами в економічній поведінці, неможливе без активної участі в цьому 

процесі Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної 

служби статистики, вищих навчальних закладів та науково-дослідних 

установ аграрного спрямування. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, крім 

виконання інших покладених на нього функцій, повинно значно активніше 

долучитися до формування системи інформаційного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських 

господарств, з одного боку, і створення мережі дорадницьких служб, з 

іншого. Однак поки що ця сторона його діяльності відсунута на задній 

план. 

На початкових етапах аграрної реформи в нашій країні передбачалося, 

що перейнята у спадщину від колишнього СРСР система управління АПК, 

яка була необхідною для обслуговування потреб планово-централізованої 

економіки, буде трансформована в систему, яка координуватиме діяльність 
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приватних сільськогосподарських підприємств, а основною формою такої 

координації стане система дорадницько-консультаційних служб. Проте 

тисячі, навіть десятки тисяч висококваліфікованих фахівців самого 

Міністерства, обласних, районних управлінь, а також пов’язаних з ними 

різноманітних сільськогосподарських служб були звільнені з роботи і 

перейшли до інших сфер зайнятості. У сусідній Польщі їхній 

інтелектуальний потенціал та виробничий досвід було використано для 

формування системи сільськогосподарських дорадницько-консультаційних 

служб, які відіграють помітну роль в інформаційному забезпеченні 

аграрних підприємств. В Україні, на жаль, цього зроблено не було, але це 

не означає, що вже в найближчий час таку систему необхідно буде 

створювати. 

Принципово активнішою повинна стати також роль Державної служби 

статистики в інформаційному забезпеченні аграрних підприємств. На 

сьогоднішній день ця служба певною мірою виконує функції 

інформаційного забезпечення центральних та регіональних органів 

державного управління. Для них готуються відповідні щорічники, 

аналітичні огляди, щоквартальні та щомісячні звіти та експрес-випуски. На 

це орієнтовані основні програми статистичних спостережень.  Очевидно, 

що можна висунути значні претензії до структури і якості статистичного 

матеріалу, який отримують представники органів державного управління, 

але загалом вони дозволяють отримувати достовірні дані про існуючий 

розвиток національної економіки, зокрема її аграрного сектора. 

У той же час практично відсутня така складова діяльності Державної 

служби статистики, як інформаційне забезпечення підприємств, зокрема 

підприємств АПК. Ця служба як основний осередок збору, нагромадження, 

обробки й аналізу інформації, як ніяка інша, має можливості забезпечення 

адаптації цієї інформації до потреб керівників сільськогосподарських 

підприємств, фермерів,власників особистих селянських господарств. Але 

для цього необхідні зміни в принципах діяльності цієї служби, програм 

статистичних спостережень та їх форми. Є надія, що в майбутньому така 

трансформація діяльності Державної служби статистики неодмінно 

відбудеться. 

Останнім часом значно знизилася роль аграрних вищих навчальних 

закладів в інформаційному забезпеченні аграрних підприємств. По-перше, 

вони значно скоротили масштаби наукових досліджень, насамперед у сфері 
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розробки нових технологій виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва; по-друге, фактично зруйнованою виявилася система 

підвищення кваліфікації та перекваліфікації керівників і спеціалістів 

сільськогосподарських підприємств та фермерів. Однак саме ці заклади 

разом із закладами Української академії аграрних наук повинні стати 

опорними пунктами системного поширення передового досвіду 

господарювання в сільськогосподарській галузі. 

Забезпечення всіх сільськогосподарських товаровиробників 

комп’ютерною технікою, формування спеціалізованих порталів і мереж, їх 

програмне забезпечення є лише частиною вирішення існуючих проблем. 

Докорінні зміни в діяльності названих вище установ і організацій необхідне 

для якісного наповнення цих мереж потрібною підприємцям інформацією. 

Лише в результаті органічного поєднання технічного та науково- 

довідкового забезпечення можна створити систему ефективного 

інформаційного обслуговування. 

Слід зазначити, що вирішення цієї проблеми упирається у вирішення 

іншої, яка має більш глобальний характер. Ефективне функціонування 

сучасного інформаційного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств можливе лише в умовах значного покращення технологій 

мобільного зв’язку у країні. Як відомо, кожних 10 років у світі змінюються 

покоління сотового зв’язку. Кожне наступне покоління відрізняється від 

попереднього значним зростанням швидкості передачі. Так званий 

1Gаналоговий сотовий зв'язок забезпечував швидкість передачі даних до 

1,9 Кбіт/с, що дозволяло здійснювати телефонні розмови між абонентами. 

2G цифровий сотовий зв'язок у 90-х роках забезпечував швидкість передачі 

даних до 14,4 Кбіт/с і дозволяв, крім дзвінків, здійснювати обмін SMS. 3G 

широкополосний цифровий сотовий зв'язок досяг швидкості  передачі 

даних до 3,6 Мбіт/с і забезпечував доступ до Інтернету. На даний час в 

Україні ця технологія активно впроваджується, але доступна лише в 

найбільших містах країни. Подальше її поширення стримується 

проблемами у виділенні необхідних для зв’язку частот та нестачею 

фінансових ресурсів у основних операторів мобільного зв’язку. 

У розвинутих країнах світу з 2010 р. використовується 4G  зв'язок, 

який забезпечує швидкість передачі даних до 1,0 Гбіт/с, завдяки чому 

доступним стає відеострімінг. У 2008 р. розпочалися розробки 5G – ще 
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швидшого зв’язку (до 20 Гбіт/с), використання якого забезпечить передачу 

даних в якості Ultra-HD, 3 D – відео, АІ – додатки та Інтернет речей. 

Впровадження 5G зв’язку, за оцінками фахівців, розпочнеться у 2018 

р. Спершу у країнах з найвищим рівнем ІТ-технологій. Висока швидкість 

передачі-прийому сигналу дозволить докорінно змінити сучасний стиль 

життя людей. Розвинеться Інтернет речей з дистанційним управлінням 

їхніми функціями. Докорінно зміниться процес навчання, здобуття освіти, 

способи спілкування між людьми, з’являться безпілотні автомобілі, 

об’єктивна реальність доповнюватиметься віртуальною в усіх сферах 

людського життя. 

Впровадження 5G зв’язку призведе до революційних змін у бізнес- 

процесах. У сільському господарстві стане можливим широке 

використання дронів, роботів, запровадження онлайн-моніторингу полів та 

тварин, про писалося вище. 

Усі попередні покоління сотового зв’язку не могли забезпечити 

управління великою кількістю технічних засобів у зв’язку із низькою 

швидкістю передачі інформації. Технологія 5G дозволить успішно 

реалізувати ті зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі 

сільськогосподарських підприємств, які зможуть забезпечити їхню 

конкурентоспроможність у мінливому світі. 

На жаль, в Україні до впровадження 5G зв’язку ще надто далеко. 

Кабінет Міністрів у листопада 2016 р. затвердив детальний план переходу 

на 4 G зв'язок. Низка передбачених ними заходів, розрахована до 2020 р. На 

цей час провідні мобільні оператори задекларували запуск мереж п’ятого 

покоління до зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї (2018 р.), 

чемпіонату світу з футболу в Росії (2018 р.), літніх Олімпійських ігор в 

Японії (2020 р.). Щоб безнадійно не відстати в цій сфері, уряду країни, 

провідним операторам мобільного зв’язку слід виробити реальну програму 

прискореного запуску 5 G зв’язку. 

Упровадження 5G зв’язку, використання його можливостей для 

докорінних змін у виробничих процесах і технологіях в 

сільськогосподарських підприємствах вимагають величезних коштів. 

Йдеться про мільярди доларів інвестицій. Для цього необхідне значне 

покращення у сфері партнерства влади й бізнесу, позитивні зміни в 

інвестиційному кліматі у країні. 
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Удосконалення інформаційного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств необхідне для підтримання їх конкурентоспроможності на 

національному та світовому агропродовольчих ринках. Неминуче 

запроваджуватимуться нові технології виробництва продукції 

рослинництва і тваринництва, нові стандарти її якості та властивостей, 

побудовані на використанні інформаційних технологій. 

Сільськогосподарські підприємства адаптовуватимуться до цих змін, на що 

спрямовуватиметься їх видозмінена економічна поведінка. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Розробка теоретико-методологічних основ економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі, а також 

аналіз на основі використання емпіричного матеріалу необхідні для 

обґрунтування шляхів формування такого її типу, який відповідає 

національним інтересам. Для цього необхідно насамперед окреслити 

цільові орієнтири розвитку сільськогосподарських підприємств. Оскільки 

основною метою аграрної політики будь-якої держави є першочергове 

забезпечення її продовольчої безпеки, то ця мета знаходить своє 

відображення в конкретних цифрових параметрах – освоєнні норм 

середньодушового споживання основних видів продуктів харчування. 

Уповноваженими в цій сфері інституціями, як правило, розробляються 

мінімальні та раціональні норми споживання продуктів харчування 

домогосподарствами. Відповідні розрахунки показали, що для  

забезпечення раціонального типу харчування в домогосподарствах 

сільськогосподарським підприємствам необхідно в 4 рази збільшити обсяги 

виробництва молока та молочних продуктів, у 3 рази – плодів і ягід, в 11 

разів – яловичини, в 1,8 разів – свинини. Це вимагає докорінних змін у 

галузевій структурі виробництва в сільськогосподарських підприємствах. 

2. Досягнення цільових орієнтирів розвитку сільськогосподарських 

підприємств можливе при одній дуже суттєвій умові – доходи 

домогосподарств повинні досягти такого рівня, при якому вони стануть 

спроможними до формування раціонального відповідно до сучасних 

уявлень типу споживання продуктів харчування. Запорукою зростання 

попиту на вітчизняну агропродовольчу продукцію є загальне економічне 

зростання, яке призводить до зростання доходів домогосподарств. Основні 
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заходи з підвищення рівня доходів домогосподарств можна згрупувати у 3 

групи: спрямовані на усунення шляхів вимивання коштів з економіки, 

удосконалення макро- та мікроекономічної політики. 

3. Зростаючі доходи і витрати домогосподарств на придбання 

продовольчих товарів не завжди є гарантією підвищення доходів 

сільськогосподарських підприємств. На ці кошти потенційно претендують 

не лише вони, але й торгові та переробні підприємства, посередники, 

постачальники ресурсів. Для налагодження справедливих економічних 

відносин всередині АПК і забезпечення нормального доступу 

сільськогосподарських підприємств до зростаючого обсягу фінансових 

ресурсів особливого значення набуває вдосконалення державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств. З цією метою необхідно скористатися 

багатим досвідом, набутим в цій сфері країнами-членами ЄС, ОЕСР та 

СОТ, зокрема щодо методик розрахунку необхідних обсягів фінансової 

підтримки. Обгрунтовується необхідність виділення щороку в найближчій 

перспективі мінімум 1 млрд. доларів США загального обсягу аграрних 

субсидій, у тому числі 300 млн. доларів – на прямі виплати на 1 га 

сільськогосподарських угідь та на 1 голову худоби і птиці, 500 млн. доларів 

– на людський розвиток та розвиток сільських територій, 200 млн. доларів 

– на розвиток ринкової інфраструктури та стимулювання попиту. 

4. Оскільки значний вплив на економічну поведінку 

сільськогосподарських підприємств здійснює рівень розвитку сільських 

територій, то необхідною є розробка комплексу заходів з його 

вдосконалення. Слід використати досвід у цій сфері країн-членів ЄС, 

насамперед Польщі та Латвії. При цьому слід враховувати особливості 

вітчизняної економічної системи та специфіку розселення сільського 

населення в нашій країні. Необхідним етапом прогнозування розвитку 

сільських територій є процес вирішення відповідних дилем як шляхів їх 

вирішення. 

5. Однією з необхідних умов формування ефективної економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств є вдосконалення 

інформаційного середовища їх розвитку. Пріоритетними задачами системи 

інформаційного забезпечення АПК є вдосконалення підсистем збору 

інформації та прогнозно-аналітичного забезпечення. 
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РОЗДІЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

5.1. Удосконалення процесів формування і використання персоналу 

сільськогосподарських підприємств 

 

Однією з ключових складових внутрішнього середовища сільськогос- 

подарських підприємств є зайняті в них працівники. Йдеться не лише про 

найманих працівників, але й про власників підприємств, оскільки вони 

приймають найважливіші рішення у процесі їх функціонування.  

Успішність цих рішень визначається ступенем компетентності всіх 

залучених до сільськогосподарського виробництва осіб. 

Особливу роль у формуванні економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств відіграють їх власники, керівники та 

спеціалісти. Однак роль перших осіб у великих підприємствах є 

визначальною. Їхнє розуміння перспектив розвитку підприємства, ступінь 

креативності, схильність до інновацій, наполегливість і здатність 

здійснювати довготривалі вольові зусилля у процесі реалізації планів 

модернізації господарства формують його ефективність та 

конкурентоспроможність. При цьому вони повинні обов’язково володіти 

лідерськими якостями. 

Господарські задуми власників і керівників великих 

сільськогосподарських підприємств реалізуються у процесі управління та 

координації їх персоналом – найманими працівниками. У малих 

підприємствах, зокрема в фермерських господарствах, в яких в більшості 

випадків власник, керівник і працівник виступають в одній особі, реалізація 

їхніх планів          відбувається безпосередньо. Забезпечити 

конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства можна 

лише тоді, коли в них будуть зайнятими здатні для реалізації цієї мети 

особи. 

Базою для формування трудового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств країни є сільські жителі, які відповідним чином підготовлені 

для такого виду діяльності. До недавніх пір основою для формування 

контингенту власників, керівників і найманих працівників,фермерів були 
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колишні працівники колгоспів і радгоспів, а згодом колективних 

сільськогосподарських підприємств. Оскільки з часу їх реформування 

минуло багато років, то ця основа вже є втраченою. Якщо ще два 

десятиліття тому в кожній сільській родині були один-два, а то й більше 

кваліфікованих працівників сільськогосподарських підприємств, то на 

даний час ситуація докорінно змінилася. В селах залишилися дуже 

обмежена кількість кваліфікованих агрономів, зоотехніків, шоферів, 

трактористів, комбайнерів тощо. Це вкрай негативно впливає на якість 

внутрішнього середовища сільськогосподарських підприємств. 

На рис. 5.1 відображено основні напрями підвищення якості  

персоналу сільськогосподарських підприємств. Найпершим серед них є 

оптимальний підбір і розстановка кадрів. Зважаючи на сьогоднішню 

демографічну ситуацію, практично в усіх регіонах країни в сільській 

місцевості новоорганізованим чи діючим давно підприємствам, в яких є 

новостворені робочі місця, доводиться докладати значних зусиль у справі 

підбору працівників з необхідними особистими якостями, рівнем 

кваліфікації, здатності до навчання тощо. 

Практика показує, що ця проблема нерідко вирішується за рахунок 

найму працівників з розміщених на значних відстанях сільських населених 

пунктів. Оптимальним варіантом є наявність потенційних працівників з 

необхідними якостями і укладання з ними трудових угод на погоджених 

умовах. Але частіше трапляється ситуація, коли необхідно довозити таких 

працівників до місця праці на значні відстані. 

Традиційно упродовж десятиліть сільськогосподарські підприємства 

наймали працівників за наявністю документів, які засвідчували їхню освіту 

та рівень кваліфікації. В сучасних умовах на практиці сформувалися дещо 

інші підходи. Вони знайшли своє відображення і в результатах наукових 

досліджень багатьох вчених. 
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Рис. 5.1. Основні напрями підвищення якості персоналу 

сільськогосподарських підприємств.* 

*Розроблено авторомю 
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Так, Махначова Н.М. вважає, що «для раціонального використання 

трудових ресурсів все частіше використовують метод моделювання 

компетенцій. Це можна пояснити його перевагами над традиційно 

використовуваним методом опису виробничої поведінки – посадовою 

інструкцією. На відміну від посадової інструкції, де описується, які функції 

повинен виконувати працівник – складати річні звіти, брати участь в 

нарадах «карта компетенцій» визначає, яким має бути працівник для 

успішної роботи у певній сфері» [166, с.481]. Приблизно такою ж є позиція 

Пожуваєвої Т.О.»..дедалі більш широкого поширення набувають системи 

плати за знання і компетенцію, при яких розмір винагороди працівника 

визначається не місцем його посади в ієрархії, а ступенем володіння 

ключовими для підприємства компетенція ми (знаннями)»»[239, с.252]. 

У табл. 5.1 відображено загальний підхід до моделей компетенцій 

персоналу сільськогосподарських підприємств. Однак для кожного 

робочого місця розробляється «своя» карта компетенцій, відповідно до якої 

повинен здійснюватися підбір кадрів. 

Таблиця 5.1 

Модель компетенцій персоналу сільськогосподарських 

підприємств* 

Вид компетенції Елемент компетенції 

Загальний рівень інтелекту Високий, середній, низький 

Загальна ерудиція та рівень 

знань 

Висока, середня, низька 

Професійна компетенція Наявність спеціальної освіти, володіння 

сучасними технологіями виробництва 

продукції рослинництва і тваринництва 

Особистісні компетенції Допитливість, організованість, 

комунікабельність, працелюбність, лідерські 

якості, наполегливість 

Психофізіологічні якості Врівноваженість, стан здоров’я, акуратність, 

витривалість, виконавчість 

Позафахові компетенції Знання іноземних мов, любов до спорту та 

фізкультури, наявність друзів тощо 

*Розроблено автором 
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На відміну від посадових інструкцій, які надто переобтяжені 

багатьма деталями посадових обов’язків, така карта представляється у 

значно простішій формі з чіткішим виділенням основних необхідних 

компетенцій найманих працівників. 

Важливим напрямом підвищення якості персоналу 

сільськогосподарських підприємств є формування «корпоративного духу» 

підприємства. Для цього в кожного працівника слід виховати почуття 

унікальності підприємства, в якому він працює. Це почуття співзвучне з 

почуттям патріотизму. Воно проявляється в розумінні того, що ніхто 

інший, крім нас, не може краще виконувати ті функції, які ми виконуємо, а 

саме: забезпечення споживачів тими видами продукції,які ми виробляємо. 

Це породжує такі глибокі почуття, як важливість твоєї праці, гордість за те, 

що виконуєш виняткову місію. Якщо колектив тримається лише на 

спільному отримуванні грошей за спільно виконану роботу, він не зможе 

демонструвати високий рівень трудової віддачі. Об’єднуючу роль повинні 

відігравати не лише матеріальні, а насамперед моральні цінності. 

Навіть за умови формування високоякісного, фахово 

підготовленого персоналу сільськогосподарське підприємство зобов’язане 

налагодити ефективну систему безперервного навчання працівників. 

Сучасні технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва 

оновлюються настільки швидкоплинно, що отримані зовсім недавно знання 

дуже скоро виявляються застарілими. Постійно оновлюються також вимоги 

до функціонування технічних засобів, використовуваних у 

сільськогосподарських підприємствах. Це зумовлює необхідність 

постійного оновлення знань усіх працівників, навіть зайнятих найменш 

кваліфікованими видами праці. 

Великі сільськогосподарські підприємства можуть організувати 

процес безперервного навчання своїх працівників самостійно. А середні та 

малі за розмірами підприємства і фермерські господарства сімейного типу 

повинні реалізовувати цей напрям через спільні заходи або через 

різноманітні навчальні заклади аграрного профілю. 

Співзвучним з цим напрямом підвищення якості персоналу 

сільсько¬господарських підприємств є такий напрям, як стимулювання 

постійної спрямованості працівників на професійний розвиток. Успішність 

процесу безперервного навчання можлива лише за умови налагодження 

двостороннього руху – готовності керівників розробляти освітні програми, 
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з одного боку, і готовності працівників стати суб’єктами освітнього 

процесу. Якщо в одному з напрямів такого руху створюються певні 

перешкоди, може постраждати весь процес. 

Серед напрямів підвищення якості персоналу сільськогосподарських 

підприємств важливим є створення передумов і чинників кар’єрного 

зростання. У кожному з великих сільськогосподарських підприємств 

працівник повинен отримувати таку перспективу, адже лише в такому разі 

він матиме змогу повністю само реалізуватися. Для цього він повинен 

знати, що ця практика всередині підприємства не лише декларується, а й 

реально реалізується. 

Визначені вище напрями підвищення якості персоналу стосуються не 

лише великих за розмірами сільськогосподарських підприємств. Вони є 

запорукою успішного функціонування навіть малих підприємств, зокрема 

фермерських господарств, адже всі вони так чи інакше наймають 

працівників, нехай і на недовготривалий час. 

Процес відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств, 

крім етапу формування, включає й інші, зокрема етап використання. 

Ефективність процесу відтворення забезпечується ефективністю всіх 

етапів. На рис. 5.2 представлено основні заходи з покращення 

використання персоналу сільськогосподарських підприємств. 

Проблема забезпечення необхідного освітньо-кваліфікаційного рівня 

персоналу вирішується насамперед на етапі його формування. Однак якщо 

підприємство у процесі своєї діяльності вирішуватиме її лише на цьому 

етапі,йому загрожує загальне погіршення якості персоналу. Сучасні знання 

оновлюються, як зазначалося вище, дуже швидко. Тому підприємству слід 

налагодити ефективний процес навчання усіх працівників. 

Це стосується як організації відповідної системи курсів, так і 

стимулювання процесу самоосвіти. Форми стимулювання при цьому 

визначаються специфікою конкретних сільськогосподарських підприємств. 

У кожному з них повинна функціонувати система підвищення освітньо- 

кваліфікаційного рівня персоналу. 

Тісно пов’язаними з наведеними вище є заходи з підвищення рівня 

інноваційної спрямованості праці. Підприємство задля підвищення власної 
конкурентоспроможності зобов’язане стимулювати творчий підхід в 

діяльності кожного працівника і активно впроваджувати новаторські 

 

309 



Забезпечення 

необхідного освітньо- 

кваліфікаційного рівня 

персоналу 

Забезпечення системи 

підвищення освітньо- 

кваліфікаційного рівня 

Формування і 

вдосконалення системи 

мотивації праці 

Здійснення заходів 

з охорони праці та 

підвищення рівня 

працездатності 

Основні заходи з 

покращення 

використання 

персоналу 

сільськогосподарських 

підприємств 
Забезпечення 

функціону-вання 

системи оцінки 

результатів праці 

Здійснення заходів з 

підвищення рівня 

інноваційної 

спрямованості праці 

Соціальний захист 

працівників 

Шляхи вдосконалення зовнішнього середовища та формування сприятливої 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 
 

рішення, запропоновані працівниками, з метою підвищення продуктивності 

праці та здешевлення вироблюваної продукції. 
 

Рис. 5.2.Основні заходи з покращення використання персоналу 

сільськогосподарських підприємств* 

*Розроблено автором 
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Керівники підприємств повинні звертати особливу увагу на 

покращення системи соціального захисту працівників, а також на 

здійснення заходів з охорони праці та підвищення рівня працездатності. В 

сучасних умовах значна частина персоналу сільськогосподарських 

підприємств отримує зарплату в «конвертах», що позбавляє їх можливості 

отримувати так званий соціальний пакет. Такі дії керівників не тільки 

значно погіршують статус, рівень соціальної захищеності працівників, а й 

потенційно позбавляють їх засобів існування в разі хвороби чи втрати 

працездатності. Крім того, ці дії не сприяють процесу зростання 

продуктивності праці. Тому необхідно реалізовувати заходи з усунення 

таких негативних явищ. Так само керівники підприємств не мають права 

економити кошти, необхідні для забезпечення нормального 

функціонування системи охорони праці. 

Важливими складовими системи заходів з покращення використання 

персоналу сільськогосподарських підприємств є забезпечення 

функціонування системи оцінки результатів праці та формування і 

вдосконалення системи мотивації праці. Ранні теорії мотивації праці 

базувалися на фізичному примусі. В сучасних умовах основними 

елементами мотивації зайнятості в сільськогосподарських підприємствах є 

умови праці та її оплати, можливості професійного та  кар’єрного 

зростання, умови соціального пакету, який надає підприємство тощо. 

Слід зазначити, що необхідно розрізняти два аспекти мотивації праці: 

який певний внутрішній стан зайнятої у виробничому процесі особистості 

та як функцію менеджменту, спрямовану на формування позитивного 

відношення працівників до праці. Оскільки в контексті даного наукового 

дослідження нас цікавить перш за все другий аспект, то предметом 

особливого інтересу у зв’язку з цим є система методів мотивації праці в 

сільськогосподарських підприємствах. Її основні елементи відображено на 

рис. 5.3. 

Основними складовими цієї системи є організаційно-економічні, 

соціально-економічні, соціально-психологічні та адміністративно-правові 

методи. Всі вони рівноцінні як чинники стимулювання трудової активності 

працівників сільськогосподарських підприємств. 
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Система методів 

мотивації праці в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Адміністративно-правові 

 
- раціональне використання 

адміністративних методів 

- формування системи 

нормативних документів з 

регулювання діяльності 

підприємства 

- використання можливостей 

правового регулювання 

діяльності персоналу 

Соціально-психологічні 

 
- управління колективами 

працівників відповідно до їх 

психологічних особливостей 

- уважне ставлення до потреб 

працівників 

- створення сприятливого 

психологічного клімату в колективі 

Соціально-економічні 

 
- забезпечення достовірної оцінки 

результатів праці 

- раціональний рівень оплати праці 

- справедлива диференціація 

оплати праці 

- узгодження оплати праці з її 

результатами 

- соціальний пакет 

Організаційно-економічні 

 
- ритмічна організація праці 

- ефективна розстановка 

персоналу 

- механізація та автоматизація 

виробничих процесів 

- реалізація заходів з 

полегшення праці 

- забезпечення 

поінформованості працівників 

щодо планів керівництва 

Шляхи вдосконалення зовнішнього середовища та формування сприятливої 

економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 

 

Рис. 5.3. Система методів мотивації праці в сільськогосподарських 

підприємствах* 

*Розроблено автором 
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Розділ 5 
 

Учені та практики вирізняють різні методи стимулювання 

ефективності праці. Як правило, основну увагу звертають на соціально- 

економічні чинники, зокрема забезпечення необхідного рівня заробітної 

плати, ступінь її узгодження з результатами праці, забезпечення 

справедливої диференціації оплати праці. Однак не менш важливими для 

мотивації праці є організаційно-економічні чинники, зокрема забезпечення 

ефективного використання трудового потенціалу кожного з рядових 

працівників, а також спеціалістів. 

Керівники та власники сільськогосподарських підприємств повинні 

розуміти, що важливо не лише забезпечити певний рівень заробітної плати 

рядових працівників, але й створити такі організаційні умови праці, при 

яких кожен з них відчував би особливу особисту роль в забезпеченні успіху 

сільськогосподарського підприємства, в якому він працює, на ринку. 

Вимушені простої, неузгодженість виробничих процесів у рослинництві та 

тваринництві справляють украй негативний вплив на рівень  мотивації 

праці навіть при забезпеченні відносно високого рівня її оплати. 

Важливою складовою методів мотивації праці в 

сільськогосподарських підприємствах є адміністративно-правові методи 

(рис. 5.3). Без їх використання, очевидно, не може обійтися жоден керівник, 

навіть фермер, який тільки на короткий час наймає працівників. Але ці 

методи не можуть застосовуватися як єдині, без органічного поєднання з 

іншими методами мотивації праці. 

Якщо в певному підприємстві мають надію на виключно ефективне 

застосування цих методів, то рано чи пізно воно стане неефективним та 

неконкурентоспроможним, адже час для виключного використання цих 

методів давно минув. 

Особливу і все важливішу роль в системі методів мотивації праці 

відіграють соціально-психологічні методи. Кожний з колективів має свої 

унікальні соціально-психологічні характеристики відповідно до 

особистісних характеристик зайнятих у ньому працівників. Відповідно до 

цього повинна формуватися система управління персоналом. 

Знання методів та чинників мотивації праці в сільськогосподарських 

підприємствах є основою вдосконалення управління нею, удосконалення 

відповідного організаційно-економічного механізму. Особливе значення 

при цьому має чітке визначення його цілей. З цього приводу Бакуліна .. 

зазначила, що «встановлення цілей можливо досягти за допомогою 
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формування і дотримання певних принципів, функцій та методів 

управління мотивацією персоналу. Зокрема, сучасними дослідниками 

обґрунтовані принципи, на основі яких має базуватися організаційно- 

економічний механізм управління мотивацією персоналу: встановлення 

чітких цілей і задач (працівник повинен знати, які цілі підприємства і які 

задачі він повинен виконати); порядок і планування (кожне завдання 

повинно мати термін виконання та відповідального за його виконання); 

системності (побудова набору оціночних показників для кожного напряму 

мотивації персоналу); дотримання законодавства (правила, механізм 

винагородження та санкції повинні бути чітко встановленими); 

пропорціональності (взаємозв’язок цілей підприємства і винагороди за 

виконану роботу); диференціації(виділення критеріїв розміру і форми 

винагороди (покарання) як для окремих працівників, так і для колективу); 

комплексної мотивації (оцінка та задоволення особистих якостей та 

індивідуальних потреб)»[11]. На рис. 5.4 відображено основні етапи 

удосконалення організаційно-економічного механізму системи мотивації 

праці персоналу в сільськогосподарських підприємствах. 

Слід зазначити, що процес удосконалення організаційно-економічного 

механізму повинен узгоджуватися з місією та цілями функціонування 

підприємства. Якщо, наприклад, місія певного підприємства полягає в 

постачанні на ринок екологічно чистої продукції тваринництва, то на її 

досягнення повинна спрямовуватися вся система мотивації праці. 

Розробка заходів з удосконалення організаційно-економічного 

механізму мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах повинна 

розпочинатися з аналізу її існуючого стану і завершуватися реорганізацією 

самого підприємства з тим, щоб усі працівники були відповідним чином 

мотивованими. 
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Місія та цілі функціонування підприємства 

Організаційно-економічний механізм мотивації праці персоналу 

сільськогосподарських підприємств 

Виявлення виробничих потреб працівників та рівня їх задоволення на 

підприємстві 

Реорганізація діяльності підприємства з метою реалізації заходів з 

удосконалення рівня мотивації персоналу 

Розробка заходів зі стимулювання рівня мотивації персоналу 

Розділ 5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Організаційно-економічний механізм удосконалення системи 

мотивації праці персоналу сільськогосподарських підприємств.* 

*Розроблено автором. 
 

315 

Збір, обробка та аналіз інформації про стан мотивації персоналу 

Розробка оптимальної моделі задоволення виробничих потреб персоналу 
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Організаційно-економічний механізм мотивації праці у великих 

сільськогосподарських підприємствах є доволі складною конструкцією, яка 

базується на врахуванні індивідуальних особливостей кожного з 

працівників. Практично неможливо сформувати колективи людей- 

однодумців, відданих своїй справі однаковою мірою та однозначно 

високого рівня фаховості і працездатності. У великих колективах серед 

персоналу завжди працюють поруч відповідальні та не зовсім відповідальні 

працівники, працьовиті та відверто ледачі, спеціалісти з  «золотими 

руками» і працівники без творчої жилки. Ринковий успіх підприємства, 

реалізація його місії та цілей забезпечуються вмілим поєднанням 

активності кращих працівників. Саме на це повинен спрямовуватися  

процес удосконалення організаційно-економічного механізму мотивації 

праці. 

У малих сільськогосподарських підприємствах, зокрема в 

фермерських господарствах, цей механізм виглядає на перший погляд 

значно простішим. Але насправді це не так. Він, навпаки, складніший. 

Якщо у великих сільськогосподарських підприємствах у принципі багато 

видів робіт замість одного працівника якісніше може виконати інший, то в 

фермерських господарствах такої замінності немає. У всіх своїх справах 

фермер може покладатися лише на самого себе та на членів своєї родини, 

якщо йдеться про фермерське господарство сімейного типу. В нього не 

може бути хвиль вищого й нижчого рівня вмотивованості праці. Якщо він 

розраховує на успішність свого господарства, рівень мотивації його праці 

високим повинен бути завжди. Він сам повинен підтримувати свою само 

мотивацію та само експлуатацію. Тому так важливим є удосконалення 

державної аграрної політики, одним з головних завдань якої повинно бути 

забезпечення умов для того, щоб фермерами ставали найкраще 

підготовлені для цього особи. 

Удосконалення процесу формування і використання персоналу 

сільськогосподарських підприємств дозволяє досягати позитивних змін в 

одній з основних складових внутрішнього середовища. Ці зміни одночасно 

стають результатом їх економічної поведінки, і основою перспективних 

змін у ній. В діалектичній єдності цих процесів досягається підвищення 

рівня ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств. 
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5.2. Вдосконалення системи маркетингу як складової внутрішнього 

середовища сільськогосподарських підприємств 

 

Маркетинг у сільськогосподарських підприємствах є однією з 

важливих складових їх внутрішнього середовища. Розвиток маркетингу 

зводиться до визначення ринковихніш, найбільш сприятливих для 

реалізації виробничих можливостей підприємства (ринкових сегментів); 

встановлення раціональних цін на продукцію з тим, щоб узгодити власні 

економічні інтереси з інтересами покупців; умов і строків, а також якості 

продукції, що постачається покупцям, адаптацію виробничої структури та 

структури управління до вимог ринку тощо. 

Розвиток маркетингової діяльності сільськогосподарських 

підприємств став їхньою відповіддю на відміну централізованих державних 

закупівель продукції за твердими, заздалегідь обумовленими цінами. На 

сьогоднішній день тільки дуже незначна частина виробленої 

сільськогосподарськими підприємствами продукції реалізується державі чи 

державним установам. В сучасних умовах у своїй діяльності вони можуть 

покладатися лише на власний досвід, підприємницький хист та організацію 

маркетингу. За визначенням Левіної М.О. «агромаркетингова діяльність 

кожного господарства визначається як відкрита система, що діє під 

впливом мікро- та макрочинників, постійно взаємодіє з ними, обмінюється 

інформацією і ресурсами, пристосовується до змін, що відбуваються в 

зовнішньому середовищі. Поряд з цим існує і внутрішня взаємодія 

компонентів системи агромаркетингу, на які і направлена безпосередньо 

управлінська діяльність» [143, с.141]. В цьому визначенні чітко окреслені 

межі маркетингової діяльності, однак основним його недоліком є 

відсутність виділення функціонального призначення цієї системи – 

спрямованості на забезпечення максимальної прибутковості виробничо- 

господарської діяльності сільсько¬господарських підприємств. 

Розбудова ліберальної капіталістичної системи в нашій країні вимагає 

здійснення маркетингової діяльності від усіх суб’єктів господарювання. 

Навіть переважно натуральні господарства населення, які, як здається, 

перебувають за межами цієї системи, значну частину виробленої продукції 

реалізують і тому змушені використовувати елементи маркетингу у своїй 

діяльності. Багато таких господарств, особливо у приміській зоні змінюють 
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свою виробничу структуру відповідно до змін у споживчих смаках міських 

жителів та змін у рівні їх платоспроможності, яка трансформується в попит 

на їхню продукцію. 

Підприємства ж, функціонування яких цілком підпорядковане 

потребам агропродовольчого ринку, без організації маркетингової 

діяльності обійтися не можуть зовсім. Воронецька І.С. у зв’язку з цим 

зробила висновок про те, що «основне призначення маркетингу в сфері 

агропромислового виробництва – сформувати рівноважне положення між 

виробниками, переробними підприємствами, продавцями і покупцями 

продуктів сільськогосподарського походження. Як інструмент досягнення 

відповідності між попитом і пропозицією сільськогосподарської продукції, 

продуктів харчування він має опосередковувати комерційний успіх різних 

суб’єктів власності, що господарюють на землі, підприємств переробної 

промисловості, виробників засобів виробництва та елементи 

інфраструктури ринку» [43, с.98]. Таким чином, реалізуючи власні амбітні 

плани забезпечення максимальної прибутковості через діяльність 

маркетингових служб, підприємства різних сфер АПК формують основу 

досягнення стабільності в усій агропродовольчій сфері. 

Налагодження ефективної системи маркетингу в 

сільськогосподарських підприємствах передбачає чітке розуміння його 

чинників та інструментів. Їхню сукупність відображено на рис. 5.5. 

Серед основних чинників ефективного маркетингу виділяється 

наявність достовірної інформації про ринкову кон’юнктуру на 

агропродовольчому ринку (співвідношення попиту й пропозиції, рівень і 

динаміку цін, економічну поведінку конкурентів тощо). Оскільки 

інформацію віднесено до зовнішнього середовища сільськогосподарських 

підприємств, то шляхи покращення її використання в їх інтересах наведено 

в попередньому розділі дисертаційної роботи. Разом з тим, слід зазначити, 

що отримана з зовнішнього середовища інформація у процесі аналізу й 

оцінки керівниками та персоналом підприємств перетворюється у складову 

внутрішнього середовища. Саме завдяки такій трансформації вона 

виділяється як чинник ефективного маркетингу в сільськогосподарських 

підприємствах. 

Ціни на продукцію сільськогосподарських підприємств, як правило, є 

найнижчими в пікові періоди її надходження на ринок. Якщо господарство 

реалізує зерно чи коренеплоди в період їх збирання, воно не отримає 
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достатньо високі прибутки, адже в цей час кількість продавців на ринку 

особливо висока, а пропозиція перевищує попит. Розраховуючи на 

збільшення прибутків, підприємства повинні перенести час реалізації 

продукції на більш сприятливі періоди. Для цього необхідно налагодити 

зберігання або переробку на місці. Це збільшує додану вартість, з одного 

боку, і дозволяє очікувати підвищення цін, з іншого. Забезпечення 

зберігання та переробки вимагає значних за обсягом інвестицій, але вони в 

більшості випадків швидко окупаються. 

Крупні сільськогосподарські підприємства мають кращі можливості 

для здійснення інвестицій у зберігання та переробку продукції. Це одна з 

переваг за рахунок масштабів виробництва, яку вони активно 

використовують у процесі конкурентної боротьби. 

Але ці підприємства, як правило, мають багатогалузевий характер, 

тому вони неспроможні забезпечити необхідний обсяг інвестицій для 

охоплення процесами зберігання й переробки усіх вироблених ними видів 

продукції. У зв’язку з цим їх керівникам і спеціалістам важливо вірно 

обрати саме ті напрями інвестицій у зберігання та переробку продукції, які 

в майбутньому принесуть найбільші вигоди. 

Організація зберігання й переробки продукції в малих 

сільсько¬господарських підприємствах, зокрема в фермерських 

господарствах, вимагає значно менших інвестицій, ніж у великих 

підприємствах. Однак і їхній фінансовий потенціал значно нижчий. До того 

ж, ефективність малопотужних сховищ та переробних підприємств значно 

нижча порівняно з великими. 

Посилення дії цього чинника ефективного маркетингу можна 

забезпечити шляхом кооперації власників малих сільськогосподарських 

підприємств у цій сфері. На жаль, у нашій країні не багато є прикладів  

такої успішної кооперації (особливо порівняно з зарубіжними 

європейськими країнами). Однак при наявності  наполегливої 

організаційної діяльності рано чи пізно кооперативні підприємства та 

сховища для зберігання продукції сільського господарства перестануть 

бути рідкістю. 
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Важливе значення для ринкового товаропросування продукції 

сільсько¬господарських підприємств має її упакування. Воно дозволяє 

добре зберегти властивості продукції підчас транспортування, а також 

надавати їй привабливого вигляду в очах покупців. Це стосується тієї 

продукції сільськогосподарських підприємств, яка реалізується через 

заклади роздрібної та частково оптової торгівлі, зокрема таких її видів, як 

овочі, фрукти та продукція переробки. 

Підприємства повинні використовувати найсучасніші види 

упакування, наприклад стреч-плівку, яка дозволяє упакованій продукції 

«дихати». Крім того, вона відзначається високим рівнем стійкості до 

механічних пошкоджень. 

Усі сільськогосподарські підприємства – великі середні та малі за 

розмірами – повинні широко використовувати такий вид маркетингової 

діяльності, як реклама. Вона є необхідним елементом при здійсненні ними 

операцій з оптової та роздрібної торгівлі. Вона також є одним з 

найефективніших методів комунікації зі споживачами продукції 

сільськогосподарських підприємств. Основна її функція – переконати 

споживача в тому, що саме ваша продукція є найкращою серед усіх 

представлених на певному цільовому ринку. Тому сільськогосподарські 

підприємства повинні якнайповніше рекламувати споживчі переваги 

виробленої ними продукції. 

Багато суперечок між вченими-аграрниками та практиками точиться 

навколо проблеми застосування сільськогосподарськими підприємствами 

такого виду маркетингу продукції, як брендинг. Одні з них наголошують на 

необхідності його поширення, а інші, навпаки, вважають, його взагалі 

непотрібною річчю в сільському господарстві. 

Кулаковська О. наголосила, що «брендинг – це використання дизайну, 

символу та деякого поєднання цих елементів для того, щоб ідентифікувати 

продукцію. Всі ці деталі існують для того, щоб відрізнити свою продукцію 

від аналогічної продукції конкурентів. Торгова марка як елемент 

маркетингової стратегії використовується виробниками для виходу на нові, 

більш ефективні ринки, або при виробництві нової продукції для заняття 

певного сегменту ринку та захисту продукції. За підрахунками – 

впровадження і розвиток успішної торгової марки досягається протягом 10- 

15 років» [136]. 

Виникає запитання чи варто сільськогосподарським підприємствам 
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засто¬совувати такий чинник ефективного маркетингу, як брендинг, адже 

він доволі затратний. Вважаємо, що підприємства, які активно 

співпрацюють із закладами роздрібної торгівлі, а їхня продукція має певні 

особливі властивості, яких немає в конкурентів,повинні цим займатися. 

Оскільки пізнаванність торгової марки складається за досить тривалий 

період, необхідно наполегливо її просувати, але й забезпечувати реальну 

відповідність споживчих якостей продукції задекларованим, причому 

постійно, а не періодично чи епізодично. У процесі формування бренду 

необхідним є якісне управління всіма його етапами, починаючи від чіткого 

формулювання ідеї,продовжуючи створенням логотипу й назви, чітким 

означенням цільового сегменту ринку, і завершуючи формами дистрибуції 

продукції та комунікації зі споживачами. 

Практично всі сільськогосподарські підприємства займаються 

оптовою торгівлею виробленою продукцією. Підвищення рівня її 

ефективності зводиться насамперед до пошуку найефективніших каналів її 

реалізації. Найчастіше це реалізація посередникам, безпосередньо через 

оптові ринки, а також налагодження прямих взаємозв’язків з оптовими 

торговими компаніями, що займаються внутрішньою та зовнішньою 

торгівлею. 

Великі сільськогосподарські підприємства мають можливість 

самостійно налагоджувати торгові ланцюжки від виробника до споживача. 

Більшість малих та середніх за розмірами підприємств змушені 

користуватися послугами посередників, які завжди пропонують нижчі ціни 

від максимально можливих на оптових ринках. Керівники і спеціалісти 

сільськогосподарських підприємств ніколи не повинні випускати з поля 

зору процес вибору найефективніших каналів реалізації виробленої 

продукції, адже на цьому етапі процесу відтворення результати їхньої 

фінансово-господарської діяльності формуються безпосередньо. 

Тісно пов’язаними з чинниками ефективного маркетингу в 

сільсько¬господарських підприємствах є його інструменти, тобто  

конкретні важелі, якими досягається його забезпечення. З числа 

найважливіших серед них особливо слід виділити підвищення якості 

виробленої та реалізованої продукції. 

Завжди вважалося, що підвищення якості продукції економічно 

вигідне і приносить її виробникам додаткові прибутки. Це твердження 

цілком справедливе і в сучасних умовах: витрати на підвищення якості 
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нижчі від тих додаткових вигод, які формуються на ринку. Причому це 

стосується як продукції рослинництва, так і продукції тваринництва. 

У вітчизняних реаліях проблема підвищення якості 

сільськогосподарської продукції тісно переплітається з проблемою її 

стандартизації, яка постає у зв’язку з євроінтеграційними намірами країни. 

У контексті майбутнього вступу України до ЄС вироблювана 

сільськогосподарськими підприємствами продукція повинна відповідати не 

тільки стандартам якості, а й різноманітним технічним стандартам, 

наприклад, виконувати вимогу щодо інформації про її виробника чи 

переробника. 

Система маркетингу в сільськогосподарських підприємствах 

ефективна лише тоді, коли їхня внутрішня виробнича структура відповідає 

вимогам ринку. Якщо у відповідь на рекомендації служби маркетингу 

підприємство не здатне змінювати свою економічну поведінку, воно не 

зможе досягти ринкового успіху. У зв’язку з цим удосконалення 

виробничої структури є одним з інструментів ефективного маркетингу. 

Кожне з сільськогосподарських підприємств має свою власну історію. 

Його власники, керівники, спеціалісти, наймані рядові працівники (якщо 

йдеться про велике за розміром підприємство) мають більший чи менший 

виробничий досвід. Саме на нього вони опираються в першу чергу у своїй 

повсякденній діяльності. Але сьогоднішній світ є надзвичайно мінливим, 

причому зміни в ньому відбуваються з наростаючою швидкістю. В таких 

умовах вимоги навколишнього середовища, зокрема агропродовольчого 

ринку, стають важливішими від набутого раніше досвіду. Тому навіть 

підприємства, які традиційно мали довготривалу виробничу структуру рано 

чи пізно стають перед необхідністю її вдосконалення. До цього змушує їх 

необхідність досягнення ринкового успіху в умовах зростаючого рівня 

конкуренції. Якщо підприємство виробляє цілком відповідаючі попиту 

види продукції рослинництва і тваринництва, забезпечує їх високу якість 

при відносно нижчих виробничих затратах, воно приречене на ринковий 

успіх, на забезпечення прийнятного рівня прибутковості. 

Оптимізація строків реалізації продукції є важливим інструментом 

ефективного маркетингу тому, що дозволяє отримувати вищу ціну при 

виробництві того ж виду продукції, але в той час, коли ринкова 

кон’юнктура для цього є найбільш сприятливою. У рослинництві – це 

отримання якомога раднішого врожаю ранніх овочевих культур, картоплі, 
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фруктів та ягід тощо. У тваринництві – підтримання високого рівня надоїв 

від корів у зимовий період, забій тварин м’ясного поголів’я в той час, коли 

цієї можливості позбавлені конкуренти. 

Вітчизняні й зарубіжні селекціонери за останні роки досягли значних 

успіхів у виведенні таких сортів сільськогосподарських культур та порід 

тварин, які дозволили б сільськогосподарським підприємствам 

реалізовувати свої плани в цій сфері, останнім залишається лише вміло 

використовувати ці можливості, впроваджуючи при цьому нові технології 

виробництва продукції рослинництва і тваринництва. 

Основою успішного функціонування системи маркетингу в 

сільсько¬господарських підприємствах є ґрунтовно розроблені 

маркетингові стратегії та маркетингові плани, а також їх раціональне 

коригування та неухильне дотримання. Цим забезпечується таке 

прогнозування руху сільськогосподарської продукції від початку її 

виробництва до споживача, яке дозволяє якнайповніше реалізувати місію 

підприємства. Система маркетингу на підприємстві повинна узгоджуватися 

з його управлінською та виробничою структурами. На рис. 5.6 

представлено етапи формування маркетингової стратегії 

сільськогосподарського підприємства. 

Найпершим етапом є узгодження стратегії з місією підприємства. 

Якщо місія підприємства полягає, наприклад, в забезпеченні виробництва й 

постачання на агропродовольчий ринок органічної продукції високої 

якості, то й маркетингова стратегія повинна спрямовуватися на її 

досягнення. Місія підприємства виражає його унікальну роль на ринку і 

відображає сутність його зовнішньої спрямованості в соціально- 

економічному середовищі. Якщо ці спрямування не пов’язані між собою, 

рано чи пізно наступає процес дезорганізації всієї системи управління, 

виникнення, зниження рівня ефективності виробництва та 

конкурентоспроможності підприємства. 

Неодмінною умовою формування ефективної маркетингової стратегії 

сільськогосподарських підприємств є оцінка стану, поточних та ймовірних 

майбутніх змін в зовнішньому та внутрішньому середовищі, а також 

раціональна оцінка реальних можливостей забезпечення їх 

конкурентоспроможності на цільових ринках. Цей етап не є унікальним, 

який стосується лише процесу формування маркетингової стратегії. 

Аналогічні оцінки необхідні також при розробці загальних стратегій 
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Рис. 5.6. Етапи формування маркетингової стратегії 

сільськогосподарського підприємства* 

*Розроблено автором 
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розвитку сільськогосподарських підприємств, зокрема стратегічних планів 

удосконалення процесів використання виробничих ресурсів тощо. 

Унікальність цього етапу при формуванні саме маркетингових стратегій 

полягає в тому, що при цьому звертається увага на ті нюанси 

управлінського та виробничого процесу, які залишаються поза увагою при 

формуванні інших видів стратегій розвитку підприємств. 

Слід зазначити, що навіть при найбільш ретельному формуванні 

маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств вони 

залишаються за своєю сутністю специфічними моделями, хоча цілком 

практичного спрямування. Як будь-яку іншу модель, її слід адаптувати до 

специфіки змін в зовнішньому та внутрішньому середовищі, перевіряти її 

здатність реально відображати соціально-економічну дійсність. У зв’язку з 

цим її остаточне формування здійснюється після оцінки перших етапів її 

реалізації. 

Відповідно до теорії маркетингу, конкретні сільськогосподарські 

підприємства повинні обирати альтернативи серед розроблених наукою і 

практикою маркетингових стратегій. Так, за критерієм конкурентних 

переваг на ринку вони можуть орієнтуватися на стратегію забезпечення 

високого іміджу чи стратегію цінового лідерства,чи  стратегію 

фокусування. За критерієм джерела цих конкурентних переваг вони можуть 

обирати такі конкурентні стратегії, як стратегія максимізації ринкової 

частки, стратегія диференціювання товарної продукції, стратегія 

формування та використання ринкових ніш, стратегія росту, спрямована на 

забезпечення майбутнього зростання. 

Сільськогосподарські підприємства, незалежно від їхніх розмірів, як і 

підприємства інших галузей можуть орієнтуватися на них у процесі 

формування власних маркетингових стратегій. Основна їх відмітна риса – 

вони окреслюють найбільш загальні підходи, концепції, принципи 

функціонування системи маркетингу. Однак вони не містять конкретних 

заходів, спрямованих на реалізацію місії підприємств. Для виконання цієї 

цілі необхідна розробка маркетингових планів. Якщо маркетингова 

стратегія, як правило, формується на довготривалий період (до 10-15 років, 

а інколи й більше), то маркетинговий план формується на період від одного 

до п’яти років. Основні компоненти маркетингового плану 

сільськогосподарських підприємств наведено на рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Основні компоненти маркетингового плану 

сільськогосподарського підприємства* 

*Розроблено автором 

 

Основною відмінністю маркетингового плану від маркетингової 

стратегії полягає в його практичній спрямованості, розробці конкретних 

заходів програми просування продукції на ринку та визначенні бюджету й 

передбачуваних фінан¬сових вигод. При цьому, як зауважила Яшина …» 
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для забезпечення організації маркетингу в діяльності 

сільськогосподарського підприємства малого бізнесу варто визначити, який 

із напрямів найбільшою мірою підійде за відповідними критеріями 

(масштаби діяльності підприємства, чисельність персоналу, стан розвитку 

виробництва та реалізації, наявність ресурсів тощо). І обов’язковою 

умо¬вою для керуючого організацією маркетингу на підприємстві має 

стати дотримання основних принципів, які забезпечать ефективне 

управління ним» [335, с.364]. 

Маркетинговий план сільськогосподарського підприємства 

найтіснішим чином пов’язується з його місією та маркетинговою 

стратегією. Не менш тісним є його зв'язок з бізнес-планом підприємства. У 

більшості випадків він складає основну частину бізнес-плану. Як зазначили 

Гоголь.. «процес формування маркетингової стратегії слід розглядати як 

основну частину бізнес-планування, яке дає змогу на високому рівні 

ухвалювати найякісніше рішення та проводити необхідну корекцію на 

нижчих рівнях управління в разі зміни ринкової ситуації»[51, с.451]. 

Виробничо-технологічні плани як інша складова останнього займають 

значно меншу частину. Однак у малих підприємствах обсяги маркетингової 

та виробничо-технологічної частин бізнес-плану приблизно співпадають. 

Останніми роками багато дослідників пропонують відійти від 

традиційних методів формування систем маркетингу на підприємствах, 

зокрема сільськогосподарських. Зокрема Морохова В.О. та Шумська В.Б. 

ефективнішим вважають планування маркетингу відносин. На їхню думку, 

«концепція маркетингу відносин покликана вирішити проблеми, які 

породжують неефективність функціонування агропромислового комплексу. 

Планування на основі маркетингу відносин має переваги порівняно із 

традиційним маркетинговим плануванням, оскільки воно передбачає 

залучення до процесу тих працівників, чия компетенція та кваліфікація 

дозволяє швидко та ефективно управляти налагодженими зв’язками, або ж 

будувати альтернативи розвитку майбутньої співпраці» [172, с.403]. 

Зважаючи на те, що сільськогосподарські підприємства є одними з 

суб’єктів функціонування продуктових ланцюжків, налагодження 

раціональних економічних відносин з іншими суб’єктами має не менш 

важливе значення, ніж традиційне формування маркетингових планів. 

З наведеними вище вченими важко не погодитися, оскільки 

конкурентоспроможність та ефективність підприємства завжди є 
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результатом їхніх відносин з іншими економічними партнерами.  Однак 

слід зазначити, що не менш важливими при цьому є відносини не лише з 

суб’єктами продуктових ланцюжків, але й з інфраструктурними та 

державними підприємствами і організаціями. Як справедливо зауважила 

Нагорнова ..»при взаємодії сільськогосподарських підприємств з 

організаціями інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції у разі 

співпраці з підприємствами маркетингу ринкової інфраструктури чи 

спеціалізованими державними організаціями ми пропонуємо ефективність 

маркетингової діяльності оцінювати за розробленим нами показником 

двостороннього маркетингового ефекту. Використання цього показника 

дозволяє вибрати найбільш ефективний для цього підприємства спосіб 

організації служби маркетингу, що забезпечує йому 

конкурентоспроможність за конкретних ринкових умов. Найбільш 

вигідним варіантом взаємодії сільськогосподарських підприємств з 

організаціями інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції є 

формування системи маркетингу на кооперативних засадах» [174]. 

Центральною ланкою управління сільськогосподарським 

підприємством є планування. Так само маркетингове стратегічне та 

поточне планування є його складовою частиною. На рис. 5.8 наведено 

модель удосконалення управління маркетингом в системі управління 

сільськогосподарським підприємством. В цій моделі процес удосконалення 

управління дозволяє органічно поєднати між собою, гармонізувати його 

внутрішнє і зовнішнє середовище. При цьому удосконалюється місія 

підприємства та система внутрішнього обліку та контролю. 

Аналіз сучасного розвитку системи маркетингу в 

сільськогосподарських підприємствах показав надзвичайно низький рівень 

її ефективності. Це пов’язано насамперед з тим, що спеціалізовані відділи 

маркетингу створено лише в найкрупніших з них, насамперед в 

агрохолдингах. В середніх за розмірами підприємствах, а також в малих, 

такі служби відсутні. Очевидно, що і в майбутньому їх створення в них 

недоцільне у зв’язку з тим, що їх утримання вимагає значних фінансових 

витрат, непосильних для середніх та малих сільськогосподарських 

підприємств, зокрема для фермерських господарств сімейного типу. 
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Рис. 5.8. Елементи моделі удосконалення управління маркетингом 

в системі управління сільськогосподарським підприємством.* 

*Розроблено автором. 
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Підвищити ефективність функціонування спеціалізованих відділів 

маркетингу у крупних сільськогосподарських підприємствах можна за 

рахунок кращої організації праці зайнятих в них працівників. На жаль, на 

практиці вони часто залучаються до виконання не властивих для них 

функцій, що наносить значну шкоду виконанню безпосередніх обов’язків. 

Слід забезпечити ефективніше використання їхньої праці. Важливо також, 

щоб ці відділи були укомплектовані лише добре підготовленими 

спеціалістами. У середніх та малих за розмірами сільськогосподарських 

підприємствах досягнення підвищення ефективності системи маркетингу 

повинно забезпечуватися через підвищення рівня корпоративної культури, 

тобто наділення маркетинговими функціями окремих посадових осіб або 

керівників чи власників підприємств. 

Для цього слід забезпечити освоєння не лише навичок здійснення 

маркетингової діяльності, а й ґрунтовних знань в цій сфері всіма 

залученими працівниками. Воно досягається завдяки проходження 

відповідних курсів у спеціалізованих маркетингових центрах чи вузах 

аграрного профілю, відвідуванню системи тренінгів, самоосвіті та 

саморозвитку. 

Одним з варіантів вирішення цієї проблеми може бути створення 

відповідної служби на кооперативних засадах, яка обслуговувала б потреби 

кількох чи,  можливо, десятків, невеликих за розмірами 

сільськогосподарських підприємств. Але в будь-якому разі відповідними 

маркетинговими компетенціями повинні володіти всі їх керівники та 

спеціалісти. 

Удосконалення системи маркетингу в сільськогосподарських 

підприємствах дозволяє досягати процесу оптимізації внутрішнього 

середовища та його гармонізації із зовнішнім середовищем. З плином часу 

перше і друге неодмінно ускладнюватимуться. Уся система маркетингу, 

маркетингове стратегічне та поточне планування як складові бізнес- 

планування так само ускладнюватимуться. Разом з тим,  

покращуватимуться технічні можливості їх розробки та реалізації на основі 

використання можливостей сучасних інформаційних технологій. Це стає 

підставою для оптимістичних поглядів на майбутній розвиток у цій сфері. 
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5.3. Інноваційно-інвестиційний тип розвитку як напрям удосконалення 

внутрішнього середовища сільськогосподарських підприємств 

 

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», 

інноваціями вважаються новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери. Вони дозволяють підприємствам АПК підвищувати 

рівень конкурентоспроможності в умовах інтенсифікації глобалізацій них 

процесів, входження України до СОТ та перспектив вступу до ЄС, а також 

забезпечують краще виконання ними основного функціонального 

призначення – якомога повнішого задоволення продовольчих потреб 

міських та сільських жителів у якісних продуктах харчування. Без 

інновацій і тісно пов’язаних з ними інвестицій сільськогосподарське 

підприємство в умовах відкритого характеру економіки ліберального типу 

просто не виживе, оскільки його продукція не відповідатиме стандартам 

якості та виявиться надто дорогою. Основною метою впровадження 

інновацій в сільськогосподарських підприємствах є збільшення виходу 

продукції з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь та на одну 

голову худоби при найменших витратах виробничих ресурсів, насамперед 

трудових. 

Інноваційна діяльність в сільському господарстві, як і в інших сферах 

економіки, зводиться до створення, впровадження та поширення інновацій. 

Оскільки процес створення інновацій у зв’язку з його специфічним 

характером та дороговизною відбувається, як правило, в зовнішньому 

середовищі товарних сільськогосподарських підприємств, то завдання 

останніх концентрується навколо їх впровадження та поширення. Лише 

крупні сільськогосподарські підприємства в сучасних умовах мають 

можливості для організації власних центрів, спеціалізованих на розробці 

нових інноваційних проектів. Зауважимо, що спеціалізовані науково- 

дослідницькі підприємства в сільському господарстві також належать до 

сукупності сільськогосподарських підприємств, але споживачами їхньої 

продукції є товарні сільськогосподарські підприємства. 

Більша частина сільськогосподарських інновацій в сучасному світі 

створюється в розвинутих країнах. Україна не має порівнянних з ними 
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успіхів у створенні нових сортів сільськогосподарських культур та порід 

тварин, нових технологій виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва. 

У зв’язку з цим інновації переважно є частиною зовнішнього 

середовища сільськогосподарських підприємств. Через їх переважно 

іноземне походження однією з їх характерних ознак є висока вартість. Це 

ускладнює процес імплементації інновацій сільськогосподарськими 

підприємствами із зовнішнього середовища у внутрішнє. Лише у випадку, 

коли цей процес відбувається швидко і без надмірних перепон можна 

розраховувати на його високу ефективність. 

Вітчизняна статистика, на жаль, не веде спостереження інноваційної 

активності сільськогосподарських підприємств. Форму державної 

статистичної звітності №ПНН «Обстеження інноваційної діяльності 

підприємств», яка подається один раз у два роки відповідно до 

рекомендацій Євростату та ОЕСР, сільськогосподарські підприємства не 

заповнюють. Очевидно, в розвинутих європейських країнах це пов’язано з 

низькою питомою вагою сільського господарства в загальному обсязі 

виробленого ВВП. Однак в нашій країні, в якій сільське господарство стало 

основним сектором економіки за масштабами зовнішньоекономічної 

діяльності та основним джерелом постачання валюти в національну 

економіку, такі обстеження є необхідними. 

Спробу усунути цей недолік у 2012 р. здійснили науковці Державної 

установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України спільно з 

Державною службою статистики. Ними було проведено вибіркове 

обстеження 58 сільськогосподарських підприємств з усіх регіонів країни. 

Інноваційно активними в 2009-2011 рр. виявилися 57 відсотків підприємств 

рослинницького спрямування і 30 відсотків – тваринницького. При цьому 

всі вони виступали користувачами, які адаптовували інноваційні розробки 

із зовнішнього середовища до конкретних умов своїх підприємств. Вчені на 

основі спостереження зробили такий узагальнений висновок: …» за 

результатами обстеження встановлені основні характеристики 

інноваційного процесу на підприємствах аграрного сектору. Зокрема, до 

них можна віднести такі: обмежене використання підприємствами власних 

інноваційних розробок; взаємозумовленість ступеня інноваційної 

актив¬ності підприємства та його прибутковості; диверсифікацію напрямів 

інноваційної діяльності ефективних підприємств; абсолютне переважання 
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власних коштів підприємств серед джерел фінансування інновацій; низький 

рівень використання підприємствами інституційних джерел інформації 

щодо інноваційних розробок; недостатню наявність позитивних  ефектів 

для довкілля від впровадження агроновацій» [102, с.15]. Характерно, що 

найвищий рівень інноваційної активності демонстрували високоприбуткові 

сільськогосподарські підприємства. 

Недостатній рівень інноваційності виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах склався під впливом багатьох 

чинників. Усі групи чинників: нормативно-правових, соціально- 

економічних та організаційно-економічних тісно пов’язані між собою, 

оскільки характеризують різні сторони суспільного життя. 

Складність впровадження інновацій в сільськогосподарських 

підприємствах не є певним унікальним явищем, вона характерна для всієї 

національної економіки. Багато дослідників списують це насамперед на 

реальний характер війни, яку веде країна. Однак досвід інших країн світу 

засвідчує, що в умовах війни населення воюючих країн консолідується 

заради отримання перемоги, і одним з проявів такої консолідації поряд із 

зростанням рівня патріотизму є й нарощування творчого потенціалу, що в 

кінцевому рахунку знаходить свій прояв і в розробці та прискореному 

впровадженні інновацій. 

Результатом широкого впровадження інновацій у практику 

сільськогоспо¬дарського виробництва є зростання виробничого потенціалу 

підприємств. Зоргач А.М. з цього приводу зауважила: «інноваційно- 

інвестиційний потенціал сільсько¬господарського підприємства слід 

розглядати як невід’ємну частину його  вироб-ничо-фінансового 

потенціалу, що являє собою реальні здатності господарюючого суб’єкта 

забезпечувати довготривале функціонування і досягнення стратегічних 

завдань і з урахуванням сукупних здатностей внутрішнього і можливостей 

зовнішнього середовища на основі використання системи наявних ресурсів. 

Тобто, інноваційно-інвестиційний потенціал – це органічна комбінація 

ресурсів, наявних у розпорядженні сільськогосподарського підприємства, 

його здатностей досягати певних цілей на основі раціонального 

використання цих ресурсів, можливостей підприємства максимально 

задовольняти потреби в продукції і послугах з метою реалізації 

інноваційно-інвестиційного проекту» [96]. 

Усі сільськогосподарські інновації відповідно до сфери їх 
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застосування можна поділити на три групи: продуктові, технологічні та 

організаційні. Відповідно до цього формуються й напрями їх впровадження 

і поширення в сільськогосподарських підприємствах. 

У зовнішньому середовищі сільськогосподарських підприємств 

перебу¬вають тисячі різноманітних сортів сільськогосподарських культур 

та порід тварин вітчизняної та зарубіжної селекції. Керівникам підприємств 

необхідно здійснити оптимальний підбір цих сортів і порід для розведення 

у своїх господарствах. Неухильне зростання урожайності практично всіх 

культур та продуктивності тварин в сільськогосподарських підприємствах 

країни засвідчує значну активіза¬цію процесу впровадження інновацій у 

поточному десятилітті порівняно з минулим. Однак значне відставання в 

цій сфері від розвинутих країн світу засвідчує наявність значних резервів  

як у процесі відбору найкращих для вітчи¬з¬ня¬них умов сортів і порід, 

так і в технологіях виробництва продукції рослинництва і тваринництва. 

Левченко Н.М. вважає, що »найефективнішими способами активізації 

інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки, виходячи зі 

здійсненого аналізу і потенційних проблем, є формування та реалізація 

державної політики інноваційного розвитку АПК, відповідно до якої 

державні органи влади матимуть можливість застосовувати нові ринкові 

інструменти щодо підтримки та розвитку інноваційної діяльності аграрних 

підприємств, а саме: удосконалення земельних відносин (створення ринку 

землі); розробка та вдосконалення загальними зусиллями інноваційних 

програм; активізація інноваційної діяльності у сфері оподаткування; 

формування відповідної інфраструктури ринку сільськогоспо¬дарської 

продукції; розв’язання проблеми розвитку сільських територій» [145]. На 

нашу думку, відображені на рис. 5.8 напрями інноваційного розвитку 

сільсько-господарських підприємств більшою мірою відповідають 

потребам сьогодення. 

Ключовими напрямами використання досягнень генетичної науки в 

сільськогосподарських підприємствах є створення нових генетично 

модифікованих організмів та маркерна селекція, яка дозволяє значно 

скорочувати час і кошти на створення нових сортів сільськогосподарських 

культур та порід тварин. Слід однак пам’ятати, що процес впровадження 

цих нових видів продукції вимагає посилення з боку держави контролю за 

безпечністю продуктів харчування. Цей  контроль повинен здійснюватися 

за всіма продуктовими ланцюжками товароруху від виробника до 
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споживача, у тому числі й на етапі виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва в сільськогосподарських підприємствах. 

Серед видів енерго- та ресурсоощадних технологій, які активно 

розробляються в зовнішньому середовищі сільськогосподарських 

підприємств, слід виділити такі, як мінімальний (Mini-trill) та нульовий 

(No-trill) обробіток грунту, а також Strip-trillта крапельне зрошення. Багато 

вітчизняних сільськогосподарських підприємств вже впровадили окремі з 

цих технологій у комплексі чи певні їх елементи. 

Зростання цін на всі види ресурсів, які використовуються в сільському 

господарстві, є світовою тенденцією. У нашій країні цей процес останніми 

роками відбувається особливо інтенсивно. Ціни на паливно-мастильні 

матеріали в Україні до недавніх пір були значно нижчими порівняно  з 

усіма європейськими країнами. В мовах лібералізації економіки вони 

обов’язково «доганятимуться» до рівня європейських цін. Це ж стосується 

тарифів на електроенергію та інші види енергетичних ресурсів, які 

займають значну питому вагу у структурі виробничих витрат 

сільськогосподарських підприємств. 

На даний час в Україні склався найнижчий рівень цін серед 

європейських країн на такі види  використовуваних 

сільськогосподарськими підприємствами ресурсів, як земельні та трудові. 

Об’єктивно вже в найближчому майбутньому слід очікувати значного 

зростання цін на них. Це також об’єктивний процес, якого не вдасться 

уникнути. Ще два десятиліття тому зарплата в Китаї була надзвичайно 

низькою, а зараз вона піднялася до рівня розвинутих країн світу. 

Упродовж останніх двох десятиліть відбуваються значні зміни у 

водному балансі нашої країни. Все більша частина сільськогосподарських 

підприємств опиняється в зоні засушливого землеробства. Вода стає одним 

з найбільш дефіцитних видів ресурсів. У зв’язку з цим нові технології 

виробництва продукції рослинництва і тваринництва повинні бути 

пристосованими до мінімальних витрат цього ресурсу. 

Технології Mini-trill,No-trill)та Strip-trill передбачають значне 

скорочення витрат на основні види ресурсів. Вони дозволяють грунтам 

краще нагро¬маджувати вологу порівняно з традиційними технологіями. 

При цьому значно зменшуються витрати на обробіток грунту, зокрема 

витрати паливно-мастильних матеріалів та амортизаційні витрати. Завдяки 

зниженню рівня механічного навантаження на грунти забезпечується вища 
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їхня опірність ерозивним процесам. 

Однак слід враховувати, що крім позитивних сторін, для цих 

технологій характерні й негативні, зокрема необхідність значного 

оновлення машинно-трак¬торного парку та сільськогосподарських знарядь, 

пристосованих до цих техно¬логій. Вимагаються підвищені дози внесення 

у грунт азотних та фосфорних добрив. При цьому повинна забезпечуватися 

вища порівняно з традиційними технологіями якість виконання 

технологічних операцій, а допущені недоліки призводять до значно 

більших негативних наслідків. У більшості випадків перехід від звичайних 

до названих технологій означає певне зниження врожайності 

сільськогосподарських культур протягом трьох років. Крім того, зростають 

ви¬трати на боротьбу зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських 

культур і бур’янами. 

Перспективним напрямом інноваційного розвитку 

сільськогосподарських підприємств є впровадження крапельного  

зрошення. Якщо ще недавно ця технологія була актуальною для 

сільськогосподарських підприємств, розміщених у природно-кліматичних 

зонах Степу та Лісостепу, то зараз зростає потреба в її впровадженні в 

багатьох районах Полісся. Використання цієї технології значно знижує 

рівень залежності землеробства від кліматичних умов конкретного року, 

призводить до помітного зростання врожайності овочевих та ягідних 

культур, для вирощування яких вона найчастіше застосовується в нашій 

країні. 

Вітчизняні сільськогосподарські підприємства приречені 

використовувати найновіші досягнення світової та вітчизняної науки у 

сфері біотехнологій, зокрема біоенергетики, яка демонструє високі темпи 

розвитку. Багато вітчизняних сільськогосподарських підприємств зайняті 

виробництвом сільськогосподарських культур для їх переробки в 

біоетанол. Однак в розвинутих країнах світу швидко розвиваються 

технології виробництва біопалива другого й наступних поколінь, які не 

створюють конкуренції вирощуванню продовольчих культур. Це 

насамперед його виробництво з відходів сільськогосподарського 

виробництва, зокрема через піроліз біомаси. Застосування відповідних 

установок у сільськогосподарських підприємствах дозволило б не лише 

скоротити обсяги купівлі енергетичних ресурсів, але й забезпечувати 

переробку на місці більшої частини відходів. 
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Майбутні сільськогосподарські підприємства функціонуватимуть не 

як виробничі системи, діяльність яких спрямована на постачання на ринок 

сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів. Перспективним 

шляхом їх розвитку є функціонування як екосистеми, яка органічно 

вписується в екосистеми вищого порядку. Такий підхід до розуміння 

сутності сільськогосподарського підприємства докорінно змінює техніко- 

технологічні засади його функціонування, характер його взаємовідносин із 

зовнішнім середовищем та формування внутрішнього середовища. Це 

перехід від так званої індустріальної моделі розвитку сільського 

господарства до моделі сталого розвитку. 

Однією з вимог сталого розвитку сільськогосподарського 

підприємництва є підтримання біорізноманіття. Тому ця модель поряд із 

впровадженням інновацій вимагає диверсифікації виробництва, 

формування багатогалузевого господарювання, органічного поєднання 

галузей рослинництва і тваринництва. Поступово всі інновації в сільському 

господарстві відноситимуться до типу екоінновацій. 

Процес підтримки впровадження й поширення інновацій в 

сільськогосподарських підприємствах повинен відбуватися на 

національному, галузевому, регіональному, локальному рівнях та на рівні 

окремих підприємств. Шубравська .. зазначила, що «…для забезпечення 

розвитку агропродовольчого сектора на інноваційній основі необхідно 

сформувати багаторівневу систему інформаційного, матеріально- 

технічного і фінансового забезпечення, доступ до якої має бути відкритим 

для наукових підрозділів аграрного профілю, виробників і споживачів 

продукції галузі на певних умовах для кожної їх групи, а також розробити 

принципи і механізми взаємодії та визначити ступінь відповідальності за їх 

дотримання всіма учасниками системи, включаючи державу» [325, с.100]. 

У віддаленій перспективі, очевидно, відбуватиметься процес інтеграції 

розвитку екоінновацій в сільськогосподарських підприємствах та в 

сільських поселеннях, результатом чого стане формування так званих 

екопослень. Такі села вже існують у багатьох країнах-членах ЄС, а 

найбільше серед них, в якому налічується 750 будинків у творене в Данії, 

неподалік від Копенгагена. Формування таких поселень на даний час, 

очевидно, є вінцем практичного втілення ідей рівноважного розвитку 

сільських територій. 

Серед організаційних заходів як складової напрямів впровадження й 
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поширення інновацій в сільськогосподарських підприємствах особливої 

уваги заслуговує вдосконалення форм взаємодії науки і виробництва. 

Важливість цих форм визначається тим, що трансфер інновацій зі сфери 

наукових досліджень, в якій вони створюються, у виробничу сферу, для 

якої вони власне й призначені, демонструє високий ступінь залежності від 

форм взаємодії науки і практики. 

В українській науці, на відміну від більшості європейських країн, 

основним центром взаємодії науки та практики є система науково- 

дослідних установ, які перебувають у складі НАНУ, а щодо АПК – 

НААНУ.В них проводяться основні наукові дослідження щодо виведення 

нових сортів сільськогосподарських культур та порід тварин, 

удосконалення існуючих і розробки принципово нових технологій 

виробництва продукції рослинництва і тваринництва. 

Крім спеціалізованих науково-дослідних інститутів, ця система в 

сільському господарстві включає також мережу інститутів 

агропромислового виробництва та обласних дослідних станцій. Вона була 

породжена колишньою радянською моделлю управління науково- 

дослідницькою діяльністю і залишається незмінною упродовж усього часу 

політичної незалежності України. 

Вона була досить ефективною у процесі наукового обслуговування 

потреб планово-централізованої економіки, однак демонструє цілковиту 

непридатність до обслуговування потреб економіки цілком відмінного 

типу. Цей її недолік у багато разів підсилюється нестачею виділених 

бюджетних коштів для її функціонування, яка у кризових умовах, а бувало 

й у умовах економічного піднесення, перетворилася у хронічну. 

Найслабкішим місцем такої системи організації науки та її 

взаємозв’язку з практикою є відірваність від тих тенденцій, які 

спостерігаються на ринках продукції, зокрема на ринках 

сільськогосподарських інновацій. Украй обмежене фінансування 

відповідно до рішень Президії НАНУ та НААНУ подається для 

підтримання існуючої мережі науково-дослідних установ та їхніх 

працівників, а також на реалізацію тих дослідницьких (серед них і 

інноваційних), які, на думку керівництва академій, мають перспективи і 

здатні підвищити рівень ефективності та конкурентоспроможності 

вітчизняного АПК загалом, у тому числі сільськогосподарських 

підприємств. 
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У розвинутих країнах світу основні наукові дослідження прикладного 

характеру вже давно, на відміну від України та деяких сусідніх країн, 

зосереджені в університетах. Цим забезпечується не лише процес 

проведення наукових досліджень у певній сфері, але й безпосередня 

передача застосованих у цьому процесі знань студентам. Якщо уявити собі, 

що і в нашій країні провести відповідну трансформацію об’єктів 

концентрації наукових досліджень, зокрема в аграрній сфері, це не 

призведе, на нашу думку, до автоматичного покращення процесу інтеграції 

науки з практикою. У більшості випадків традиції вітчизняних 

університетів не передбачають їх найтіснішого взаємозв’язку зі сферою 

підприємництва, зокрема сільськогосподарського. 

Більшість учених, які працюють в університетах, зокрема аграрного 

профілю, захищають свої дисертаційні роботи, які дуже віддалено 

відповідають потребам реального сектору економіки. Очевидно, що 

докорінні зміни в системі управління прикладною наукою, зокрема 

аграрною, потребують не лише зміни центрів її концентрації, як 

пропонують багато відомих вчених, але й у загальних основах її 

функціонування. 

У колишньому Радянському Союзі основною підставою для розробки 

й упровадження тієї чи іншої інновації у виробничій сфері, зокрема в 

сільському господарстві, було рішення про його доцільність органу 

управління вищого, а нерідко й найвищого рівня. В умовах ринкової 

економіки такий підхід є принципово непридатним. Розробляти і 

впроваджувати можна лише ті інновації, яких потребує ринок, витрати на 

які погодяться оплатити один чи тисячі тих, хто потребує безпосередніх 

результатів їх впровадження. 

Світовий досвід організації взаємодії науки і практики, зокрема в 

сільськогосподарській сфері, є надзвичайно багатим. Ця проблема 

актуальна для всіх країн і кожна з них вишукує свої специфічні шляхи її 

розв’язання. При цьому вона обов’язково враховує надбання в цій  сфері 

тих країн, які на цьому шляху досягли найбільших успіхів. 

Одним з найбільш ефективних напрямів удосконалення організації 

науки (як сфери створення інновацій) та практики (як об’єкта їх 

впровадження і поширення) є формування системи агротехнопарків, 

аграрних бізнес-інкубаторів тощо. В умовах ліберальної економіки вони 

довели, що на сучасному етапі розвитку ринкової економіки є 
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найефективнішою формою взаємодії науки і виробництва. 

У вітчизняній науковій літературі є немало публікацій, в яких 

узагальнено досвід ФРН, Франції, Великобританії та інших країн-членів 

ЄС, а також США, Канади, Нової Зеландії у цій сфері. Їхній досвід є 

безцінним для використання в нашій країні, адже він став одним з чинників 

їхнього економічного зростання та здійснення так званої «зеленої 

революції» в цих країнах. Вони зуміли забезпечити високий рівень власної 

продовольчої безпеки. 

У результаті опрацювання наукової літератури автор зробила 

висновок, що не менш цінним для вітчизняної науки є досвід країни, яка 

розміщена у зовсім іншому регіоні і має непорівнянні з Україною 

природно-кліматичні умови – про Ізраїль. Такий висновок опирається 

насамперед на те, що в цій країні створенням технологічних центрів у 

багатьох випадках займаються наші колишні співвітчизники, а також на те, 

що цей досвід цілком відмінний від досвіду країн-членів ЄС та США. 

У цих країнах вони функціонують на принципово інших основах. У 

більшості випадків вони надають площі для розміщення інноваційних 

старт-апів та незначні за обсягом послуги. В Ізраїлі сформовано докорінно 

інший підхід. 

Перші бізнес-інкубатори в цій країні були організовані для того, щоб 

використати інтелектуальний потенціал багатотисячної плеяди іммігрантів 

з країн колишнього СРСР. Стимулом для їх розвитку стало також 

практично повне скорочення дотації сільському господарству, оскільки 

зекономлені кошти були необхідні для облаштування іммігрантів. 

Галузь, яка до 90-х років минулого століття традиційно, як і в інших 

розвинутих країнах світу, отримувала значні за обсягом дотації з 

державного бюджету, опинилася у значно погіршеному середовищі. 

Організація бізнес-інкубаторів, які в Ізраїлі називають теплицями, зокрема 

сільськогосподарського спрямування, стала відповіддю на складну 

ситуацію, виходом з якої могло бути лише переведення її на інноваційний 

тип розвитку. Теплиці стали центрами тісної взаємодії науки та фермерів, 

кібуців у цій сфері. 

Всього в Ізраїлі функціонують понад три десятки бізнес-інкубаторів (у 

світі загалом – майже три тисячі). Всі працюють під егідою Міністерства 

промисловості. До 2009 р. всі вони перебували в державній формі 

власності, а згодом були приватизовані. 
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Основне завдання, яке стоїть перед інкубатором-теплицею, полягає в 

фінансовій та організаційній допомозі молодим фірмам, які мають певні 

інноваційні ідеї та наміри втілювати їх в життя. Інкубатори беруться 

підтримувати ті інноваційні розробки, які через надто високий рівень 

ризиків не хочуть брати під своє крило венчурні фонди. Під реалізацію 

певної інновації створюється, як правило, невелика за розмірами фірма. 

Щоб вона змогла бути прийнятою в інкубатор, інноваційна технологічна 

ідея повинна обов’язково мати значний експортний потенціал, адже тільки 

в такому випадку впровадження інновації може принести вагомі фінансові 

результати, оскільки фінансовий ринок Ізраїлю для цього є занадто 

вузьким. 

Розробники інноваційної технологічної ідеї (як правило, вчені) 

подають заявку в інкубатор з чітким обґрунтуванням суті та ринку, на 

якому вона реалізовуватиметься. Спеціалісти інкубатора детально 

вивчають заявку і приймають позитивне рішення або відхиляють її. 

До кожного з інкубаторів щорічно поступає 100-200 заявок, з яких 

реально проходять відбір 4-6 новоорганізованих фірм. Після проходження 

відбору на рівні інкубатора їм ще необхідно пройти таку ж процедуру на 

рівні офісу головного вченого міністерства промисловості, пройшовши яку, 

фірма стає членом інкубатора. Після цього вона отримує приміщення, 

необхідні для роботи, а також так званий стандартний бюджет розміром 

500 тис. доларів США строком на два роки. Фірми біотехнологічного 

спрямування можуть перебувати під «дахом» теплиці три роки. 

Із загальної суми бюджету в 500 тис. доларів 85 відсотків – кошти з 

державного бюджету країни, які виділяються через офіс головного вченого 

Міністерства промисловості, річний бюджет якого на ці цілі складає 300- 

400 мільйонів доларів США. Інша частина бюджету (15 відсотків) 

виділяється самою «теплицею». Слід зазначити, що кошти з державного 

бюджету виділяються теплиці, а не певній фірмі. 

Відповідно до стандартної схеми розвитку компанії, яка стала 

учасником теплиці, випускаються акції. При цьому процент інноваційної 

ідеї складає 30-70 відсотків. Вклад теплиці – названі 500 тис. доларів. Для 

того, щоб держава мала певні гарантії того, що фірма не стане на ноги і 

швидко продасться, 40 відсотків акцій, які належать теплиці, не мають 

права на відчуження впродовж шести років. Протягом цих шести років 

фірма має право повернути гроші, отримані від держави, і повністю 
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позбутися зобов’язань перед нею. 

В чому ж полягають вигоди фірм, які входять в теплицю? Вони 

отримують необхідний стартовий капітал, без якого реалізація інноваційної 

ідеї неможлива. Вигода держави полягає в тому, що вона стимулює 

розвиток духу підприємництва у країні і отримує свою частину доходів від 

діяльності успішних фірм, залучених до теплиць. Держава бере на себе 

ризики молодих фірм, які не хоче брати на себе приватний капітал. 

Значна частина фірм в теплицях протягом двох років перебування в 

них стає успішною і збільшує свою вартість у десятки, а то й у сотні разів. 

Але немало є й таких, які терплять невдачі, незважаючи на значну дорадчу, 

юридичну і фінансову допомогу теплиці. В такому разі фірма 

ліквідовується без повернення коштів державі. Гроші державі повертають 

лише успішні фірми. В цьому й полягає ризик держави в цій сфері. 

Така форма взаємодії між наукою та практикою за участі держави 

докорінно відрізняється від тієї, яка на даний час існує в нашій країні. 

Рішення про виділення коштів під певну інноваційну ідею приймає не 

чиновник, а ринкові структури, які очікують на отримання прибутків у 

результаті їх впровадження. Така форма фільтрації наукових ідей є значно 

ефективнішою. 

Агропромислові фірми займають помітну питому вагу у загальній 

кількості фірм в теплицях – 20-25 відсотків. Це фірми, які займаються 

крапельним зрошенням та системами контролю витрат води, зеленими 

технологіями, біотехнологіями та біоенергетикою. 

Реалізація інноваційних проектів здійснюється у процесі тісної 

співпраці між цими фірмами та фермерами. Взаємодія між ними 

відбувається двосторонньо: ізраїльські фермери,як правило, високоосвічені 

і з задоволенням беруть участь в експериментах з новими технологіями, а 

науковці на основі такої апробації ідей отримують стимули для їх 

вдосконалення. 

Вважаємо доцільним впровадження ізраїльського досвіду організації 

взає¬мо¬дії між прикладною аграрною наукою та виробництвом, 

адаптувавши його до вітчизняних умов. Зокрема, на нашу думку, мають 

перспективи розвитку спе¬ціалізовані аграрні бізнес-інкубатори.  Основні 

їх суб’єкти відображені на рис. 5.9. 
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Рис. 5.9. Основні суб’єкти бізнес-інкубатора* 
 

*Розроблено автором 
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Економічні взаємовідносини між суб’єктами можуть базуватися  на 

тих принципах, які вироблені досвідом функціонування ізраїльських 

теплиць. На перших порах варто було б організувати такі бізнес-інкубатори 

на базі аграрних вузів у чотирьох природно-кліматичних зонах країни. За 

умови успішності пілотних проектів згодом можна було б розширити їх 

мережу. 

До числа суб’єктів бізнес-інкубаторів включно аграрні вищі навчальні 

заклади, чого немає в Ізраїлі, адже в цій країні немає вузів такого профілю. 

Включення їх необхідне у зв’язку з тим, що слід готувати спеціалістів, які 

змогли б організувати роботу бізнес-інкубаторів. Крім того, з цих вузів 

потенційно поступатимуть пропозиції, заявки на впровадження 

інноваційних ідей. 

Перехід сільського господарства на інноваційний тип розвитку 

дозволить докорінно змінити внутрішнє середовище сільськогосподарських 

підприємств. Він забезпечить підвищення ефективності використання усіх 

видів ресурсів, покращення фінансово-економічних результатів та 

підвищення рівня конкурентоспроможності на національному та світовому 

агропродовольчих ринках. 

 

5.4. Переорієнтація внутрішнього середовища сільськогосподарських 

підприємств на розроблення і реалізацію стратегій диверсифікації 

виробництва 

 

Однією з тенденцій розвитку виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах упродовж попереднього десятиліття стало поглиблення 

спеціалізації та тісно пов’язаної з нею концентрації, переважання в  

багатьох господарствах так званої монокультури. Така економічна 

поведінка сільськогосподарських підприємств спричинена особливостями 

сучасного етапу формування їх зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Ця стратегія дозволила використати переваги спеціалізації та концентрації 

виробництва за рахунок досягнення його більшого масштабу. Одночасно 

вона забезпечила певний рівень гармонізації внутрішнього та зовнішнього 

середовища за рахунок спрощення виробничої, зокрема галузевої, 

структури. Однак у кінцевому рахунку така стратегія, якій спочатку 

слідували великі сільськогосподарські підприємства, насамперед 
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агрохолдинги, а згодом її скопіювали середні та малі господарства, 

призвела до значних диспропорцій у розвитку галузей сільського 

господарства у країні, виникнення реальних загроз продовольчій та 

національній безпеці. Цілі галузі, які історично завжди успішно 

розвивалися у країні незалежно від соціально-економічної та політичної 

ситуації, виявилися настільки занедбаними, що може дійти до їх повного 

зникнення. 

Процес спеціалізації в сільському господарстві тісно переплітається з 

протилежним за суттю процесом диверсифікації. В одні історичні періоди 

переважає перший, в інші – другий. У регіональному розрізі вони можуть 

успішно доповнювати один одного. 

Слід зазначити, що особливістю крупних економічних систем, до яких 

належить і галузь сільського господарства, завжди зберігають здатність до 

оновлення своєї функції та внутрішньої структури. Досить довготривалий 

період поглиблення спеціалізації в більшості сільськогосподарських 

підприємств, формування монокультури в багатьох з них,, призвів до 

виникнення нової об’єктивної реальності, нового стану системи, яка стає 

сприятливим середовищем для виникнення протилежних тенденцій. На 

нашу думку, саме зараз наступив той історичний момент в розвитку галузі 

сільського господарства в нашій країні, коли стає необхідною 

переорієнтація підприємств на розроблення і реалізацію стратегії 

диверсифікації виробництва. 

Диверсифікація як форма урізноманітнення господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств має технічний, економічний та 

організаційний виміри, З технічної точки зору вона зводиться до 

об’єднання технічно та технологічно близьких між собою виробництв; з 

економічної точки зору – така структура виробництва, при якій 

підприємство завдяки маневруванню видами виробництва та 

використовуваних ресурсів досягає максимально можливої за даних умов 

стабілізації, а нерідко й нарощування обсягу отриманого прибутку; з 

організаційної точки зору – перехід від монокультури до багатогалузевого 

виробництва з широкою номенклатурою виробленої продукції. 

Базовою основою старту процесу диверсифікації є спеціалізація. Як 

правило, немає потреби диверсифікувати існуюче багатогалузеве 

підприємство, така необхідність постає лише перед вузькоспеціалізованими 

сільськогосподарськими підприємствами. 
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Диверсифікацію не можна зводити до процесу простого доповнення 

вже існуючого виробництва новим додатковим його видом. Згідно з 

законами функціонування виробничих систем, до яких відносяться й 

сільськогосподарські підприємства, її самозбереження й розвиток 

відбуваються лише за умови ефективного використання наявного 

виробничого та фінансового потенціалу. Основою стабільності системи є 

наявність всередині неї взаємодоповнюючих елементів, які через внутрішні 

зв’язки зміцнюють її як єдине ціле. Такі системи виявляються найбільш 

пристосованими до вимог зовнішнього середовища, ринкової економіки. 

Відрізнити надуману, несправжню диверсифікацію від справжньої 

можна через виникнення так званого синергічного ефекту. Якщо він 

відсутній, то такий вид диверсифікації не можна вважати доцільним, та й 

диверсифікацією насправді він не є. Як зауважила Лебедєва ..»за сучасних 

умов диверсифіковані підприємства перетворилися в інститути сучасної 

ринкової економіки. У цьому контексті для підприємств аграрного сектора 

особливого значення набуває збереження та розширення ринкових позицій 

за рахунок використання додаткових джерел ефективного використання 

внутрішніх ресурсів. До рушійних сил внутрішнього характеру належать: 

синергія, тобто ефект взаємодії різних спеціалізованих виробництв 

сільськогосподарського підприємства та спільне використання ресурсів; 

досягнення оптимального співвідношення між динамікою попиту на 

агропродовольчу продукцію, рівнем її новизни, якості та безпечності 

продукції» [141, с.33]. 

При цьому виникнення ефекту синергії повинно спостерігатися в 

таких сферах, як збут продукції завдяки зниженню виробничих витрат, 

налагодження нових каналів її реалізації та концентрації зусиль у сфері 

маркетингу; інвестиції – за рахунок консолідованого використання 

фінансових ресурсів; виробництво – за рахунок кращого використання 

виробничих потужностей та сільсько¬господарської техніки; управління – 

за рахунок кращого використання фахового та творчого потенціалу 

персоналу.  У зв’язку з  цим  погодимося з  думкою  Голубова  І.  про те, що 

«Ефект від диверсифікації проявляється в підвищенні загальної 

результативності функціонування підприємства, в дії низки чинників 

зростання в умовах, створених диверсифікацією. У цьому зв’язку можна 

виділити такі групи чинників: ті, що сприяють підвищенню ефективності 

прямо  і  безпосередньо: підвищення  інтенсивності  живої праці, зростання 
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коефіцієнта використання площ, будівель, енергетичних потужностей і т.д.; 

ті, що впливають на ефективність і фінансові результати виробництва 

непрямо – це структурна, інноваційна та інвестиційна політика, 

маркетингова і логістична стратегія тощо; вплив ринкової комбінації і 

товарно-ринкових дій» [55]. 

Виділяють різні форми диверсифікації виробництва. Так, 

Скоробогатов М.М. та Коцерубова О.І. у своїй класифікації окремо 

виділили виробничу, фінансову та маркетингову диверсифікації. 

Виробничу диверсифікацію вони, у свою чергу, поділили на дві великі 

групи: продуктово-асортиментну та галузеву. Продуктово-асортиментну 

диверсифікацію вони поділяють на класичну та специфічну, а галузеву – на 

горизонтальну (вузькоспекторну), горизонтальну інтегровану, 

горизонтальну не інтегровану, вертикальну інтегровану та вертикальну не 

інтегровану [271, с.19]. 

Названі автори, які присвятили свою наукову статтю аж ніяк не 

розв’язанню проблем розвитку сільськогосподарських підприємств, 

найбільш детально класифікували форми диверсифікації виробництва. Така 

класифікація є цілком придатною і для сільськогосподарської галузі. 

Відмінність між горизонтальною та вертикальною диверсифікацією  

полягає в тому, що перша передбачає вихід у нові сфери бізнесу, а друга 

також передбачає виробництво нових видів продукції, але таких, які 

технологічно пов’язані з тими її видами, які підприємство вже виробляє. 

Крім вертикальної та горизонтальної, виділяють також конгломератну 

диверсифікацію. Такий її вид передбачає вихід в цілковито нові для 

підприємства сфери бізнесу, які ніяким чином не пов’язані з уже 

існуючими сферами . Це найскладніший і найбільш ризикований для 

підприємств, зокрема сільськогосподарських, вид диверсифікації. Разом з 

тим, нерідко він пов'язаний з потенційними можливостями отримання 

значно більших прибутків порівняно з конкурентами. 

Виробнича, фінансова та маркетингова форми диверсифікації 

виробництва відрізняються між собою лише сферою дії. Вони тісно 

пов’язані між собою, оскільки є ланками одного і того ж ланцюга. 

Різноманітність форм диверсифікації в сільськогосподарських 

підпри¬ємствах доповнюється неодноманітністю методів її здійснення. 

Досягти поставлених перед собою цілей щодо диверсифікації 

сільськогосподарські підприємства можуть за допомогою двох методів: 
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диверсифікуватися самим усередині себе або диверсифікуватися шляхом 

злиття або поглинання іншим підприємством. Обидва шляхи є легітимними 

з точки зору ринкової економіки ліберального типу. Власники та керівники 

сільськогосподарських підприємств самі повинні зважувати, який з цих 

шляхів у кінцевому рахунку виявиться дешевшим, адже кожен з них має 

свої переваги й недоліки, і кожен з них потребує додаткових витрат. 

Прийняття правильного рішення належить до компетенції лише власників і 

керівників сільськогосподарських підприємств і нікого іншого. 

Необхідність змін у стратегічній поведінці сільськогосподарських 

підприємств диктується як потребами покращення їх фінансового стану, 

так і потребами забезпечення продовольчої безпеки країни. Трегуб О.М. 

при цьому зауважив, що «впровадження будь-якого виду диверсифікації 

господарської діяльності сільськогосподарського підприємства 

(виробничої, інвестиційної, фінансової та ін.) потребує системного підходу 

до вибору стратегії диверсифікації, обґрунтування принципів та методів її 

розвитку, а також дотримання принципів безперервності та циклічності, що 

вимагає проведення періодичного аналізу отриманих результатів 

диверсифікації та застосування корегувальних, попереджуючих та 

покращуючи заходів з метою ефективного досягнення поставленої мети та 

раціонального використання наявних ресурсів. Впровадження стратегії 

диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства 

слід починати після досягнення підприємством середнього або високого 

рівня спеціалізації та стабільних показників його розвитку» [290, с.127]. 

Погоджуючись із думкою Трегуб О.М., зазначимо, що вимога щодо 

досягнення підприємством середнього або високого рівня спеціалізації, на 

нашу думку, не є обов’язковою. Вона є основою для диверсифікації, але 

інколи виникає ситуація необхідності диверсифікації вже існуючого 

багатогалузевого підприємства, тобто такого, яке раніше вже пройшло 

процеси спеціалізації та диверсифікації. В Україні, на жаль, налічується 

немало сільськогосподарських підприємств, у яких ці процеси відбувалися 

без належного фінансово-економічного обґрунтування. 

Диверсифікація в сільськогосподарських підприємствах 

обумовлюється потребами загальнонаціонального характеру, оскільки вона 

дарує ключ до вирішення проблеми пропорціонального продовольчого 

забезпечення. Паралельно ця проблема існує на рівні конкретних 

сільськогосподарських підприємств, оскільки при цьому підвищується 

350 

 

 

 
а 



Розділ 5 
 

рівень стабільності фінансово-економічних результатів їхньої діяльності. 

Одночасна необхідність інтенсифікації цього процесу характерна також для 

регіонального рівня. На всіх рівнях ці процеси повинні бути скоординовані 

між собою. Як раніше диспропорції в розвитку різних галузей сільського 

господарства були спричинені активністю процесів спеціалізації та 

концентрації виробництва, так само в майбутньому негативні  явища 

можуть бути спричиненими неврегульованими процесами у сфері 

диверсифікації виробництва. 

На рівні багатьох сільськогосподарських підприємств процес 

диверсифікації є необхідним. Але якщо цій стратегії слідуватимуть всі, це 

не призведе до загалом позитивних результатів. Очевидно, що процес 

переходу на стратегію диверсифікації конкретних сільськогосподарських 

підприємств повинен бути врегульованим як на регіональному, так і на 

національному рівнях. На рівні конкретних сільськогосподарських 

підприємств Дашевська Н.С. вважає, що найбільш сприятливим є такий 

алгоритм переходу до неї «…пропонуємо наступний порядок розробки 

стратегії диверсифікації сільськогосподарських підприємств: 

1. Визначення зовнішніх факторів підприємства та оцінка їх 

кількісного впливу. 

2. Визначення слабких і сильних сторін території, на якій функціонує 

досліджуване підприємство. 

3. Визначення внутрішніх факторів підприємства та оцінка їх 

кількісного впливу. 

4. Складання матриці можливостей по матриці Ансоффа. 

5. Складання матриці розвитку. 

6. Складання матриці розвитку: а) горизонтальної диверсифікації; б) 

конгломератної диверсифікації [71, с.111]. 

Початковим етапом переходу сільськогосподарського підприємства до 

стратегії диверсифікації є оцінка зовнішніх чинників його діяльності. 

Однозначно не кожне підприємство з огляду на дію цих чинників 

спроможне розширяти сфери своєї діяльності. Його власники та керівники 

самі навіть за умови консультування з авторитетними установами, повинні 

приймати відповідні рішення. Так само вони самі повинні оцінити як 

потенціал території регіону, в якому функціонує підприємство, так і 

можливості самого підприємства. 

Ключовим моментом оцінки можливостей переходу 
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сільськогосподарського підприємства на стратегію диверсифікації 

виробництва є, на нашу думку, етап складання відповідної матриці за так 

званою матрицею можливостей Ансоффа. Вона, як відомо, представляє 

собою квадратну таблицю, в якій є горизонтальні та вертикальні осі, що 

дозволяють у доступній формі відобразити стратегію економічної 

поведінки фірми на ринку, відповідно до того, чи вона виходить на нього з 

новим чи старим товаром, а також відповідно до того, чи це новий чи 

старий ринок. Оскільки форма цієї матриці є загальновідомою, не наводимо 

її у своєму дослідженні. 

Матриця Ансоффа передбачає три види стратегій фірми, зокрема 

сільськогосподарського підприємства, відповідно до наборів «старий 

товар–старий ринок»,»старий товар–новий ринок», «новий товар–старий 

ринок», та «новий товар–новий ринок». Відповідно до цих наборів, за 

Ансоффом, формуються чотири різних стратегії економічної поведінки 

підприємств, у тому числі сільськогосподарських, а саме: проникнення на 

ринок, розвиток ринку, розвиток товару та диверсифікація. Зважаючи на те, 

що принципово нові види агропродовольчих ринків неможливі, можна 

обґрунтовано стверджувати про те, що всі ці види стратегій у процесі 

диверсифікації є цілком реальними. Зауважимо при цьому, що стратегія 

проникнення на ринок орієнтована на утримання чи зростання обсягів 

отримуваних прибутків за рахунок збереження або збільшення питомої 

ваги сільськогосподарського підприємства на ринку. Ризики, які при цьому 

виникають, є мінімальними. Друга стратегія – розвиток ринку дозволяє 

розширити канали збуту старого товару. Витрати при цьому зростають, але 

покладається надія на отримання додаткових фінансово-економічних 

результатів. 

Стратегія розвитку ринку, тобто пропозиції нового товару на старий 

ринок, передбачає здійснення ще більших додаткових витрат порівняно з 

попередньою, але при цьому вона менш ризикована. Найбільш ризиковою є 

саме стратегія диверсифікації. Вона ж потребує і найбільших додаткових 

витрат. Але разом з тим вона потенційно здатна забезпечити 

підприємствам, зокрема сільськогосподарським, найбільші економічні 

вигоди. Матрицю Ансоффа для сільськогосподарських підприємств 

наведено в табл. 5.1. 

Наведені в табл. 5.1 види стратегій розвитку підприємств 

передбачають здійснення різних за обсягом додаткових витрат та різні 
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показники ймовірності успіху на ринку. Так, стратегія проникнення на 

ринок не потребує здійснення витрат, а ймовірність успіху складає 50 

відсотків. У результаті реалізації стратегії розвитку ринку затрати 

зростають у чотири рази, а ймовірність успіху складає 20 відсотків. 

Розвиток товару як стратегія потребує збільшення витрат підприємства в 8 

разів, а ймовірність успіху – 33 відсотки. І нарешті, реалізація стратегії 

диверсифікації вимагає зростання витрат підприємства у 12-16 разів, а 

ймовірність успіху складає лише 5 відсотків (за оцінками самого Ансоффа). 

Таким чином, диверсифікація є дорогою і ризикованою стратегією. Але 

сільськогосподарські підприємства заради самозбереження та розвитку 

змушенні розробляти й реалізовувати її. 

Таблиця 5.1 

Матриця Ансоффа для сільськогосподарських підприємств* 

Товар 

Ринок 

 

Старий товар 
 

Новий товар 

 
 

Старий ринок 

-проникнення на ринок; 

-підтримання існуючих 

економічних зв’язків та 

підвищення якості 
продукції 

-розвиток товару; 

-модифікація старого 

товару з тим, щоб він 

сприймався, як новий 

 
Новий ринок 

-розвиток ринку; 

-освоєння нових каналів 

збуту 

-диверсифікація; 

-розширення асортименту 

продукції, експансія на 

нові ринки 

*Розроблено автором 

 

Слід зазначити, що існуюча галузева структура сільськогосподарських 

підприємств свідчить про те, що вона стала результатом не лише процесу 

поглиблення спеціалізації в більшості з них, але й результатом реалізації 

стратегій розвитку товару та диверсифікації. Масове широкомасштабне 

виробництво ріпаку та сої не було характерним для більшості 

сільськогосподарських підприємств ще відносно недавно.  Оцінивши 

вигоди від виробництва нових видів продукції, їх керівники свого часу 

розробляли стратегії розвитку товару, які одночасно були й стратегіями 

диверсифікації. Реалізація цих стратегій вимагала значних за обсягом 
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інвестицій, але вони окупили себе з лихвою, що призвело до покращення 

фінансово-економічних результатів більшості підприємств. 

Важливим етапом процесу розробки стратегій диверсифікації є 

обґрунту¬вання її напрямків та типів. Бахчиванжи Л.А. та Павлова О.Ю. 

для депресивних сільських районів Одеської області рекомендують 

місцевим фер¬мерсь¬ким господарствам дотримуватися таких типів 

диверсифікації: інвести¬ційного, відходу від сільського господарства, 

підтримування та виживання [14, с.88]. Інвестиційний тип диверсифікації 

пропонується великим економічно стійким господарствам, які нагромадили 

значний виробничий потенціал. При цьому інвестиції повинні 

здійснюватися насамперед у переробку продукції, торгівлю, налагодження 

виробництва нових видів продукції рослинництва і тваринництва. 

Підтримуюча диверсифікація рекомендована для економічно 

стабільних фермерських господарств. Її сутність зводиться до підвищення 

їх конкурентоспроможності через розширення сфери діяльності за рахунок 

розвитку доповнюючи галузей, які тісно пов’язані з уже наявними. При 

такій диверсифікації не потрібні значні обсяги інвестицій. Зокрема 

пропонується розвиток агротуризму та налагодження виробництва 

органічної продукції. 

Диверсифікація виживання спрямовується на утримання фермерського 

господарства на ринку. Вона рекомендована малим та середнім за розміром 

господарствам, які потерпають від неврегульованості земельних відносин 

та недостатньою мірою забезпечені основними засобами. Серед засобів 

досягнення цієї мети можна відзначити такі напрями диверсифікації, як 

розвиток еколо¬гічного виробництва та рідкісних видів продукції 

рослинництва і тваринництва. 

Своєрідною формою диверсифікації є такий її тип, як відхід від 

сільського господарства. Якщо фермерське господарство упродовж 

тривалого часу не може досягти успіху у веденні сільськогосподарського 

виробництва, воно може цілком змінити її напрям, перейшовши до сфери 

несільськогосподарського підприємництва. 

Названі вище типи диверсифікації придатні для використання не лише 
фермерськими господарствами, а й сільськогосподарським підприємствами 

усіх організаційно-правових форм. Вибір відповідної стратегії належить до 
компетенції власників та керівників підприємств. 

Більшість вітчизняних вчених, які досліджують проблеми 
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диверсифікації виробництва в сільськогосподарських підприємствах, 

вважають, що цей процес доцільний лише у високорозвинених 

господарствах. Як на нашу думку, навіть невеликі за  розміром 

господарства повинні розширювати межі своєї діяльності. Причому це 

можуть бути господарства з невеликим виробничим потенціалом. 

Як відомо, диверсифікація в сільськогосподарських підприємствах не 

зводиться лише до диверсифікації виробництва. Вона включає в себе також 

такі напрями, як розширення сфери послуг, а також розвиток промислових 

галузей (виробництв). Оскільки в сільськогосподарських підприємствах 

завжди знайдуться або надлишкові приміщення, або різноманітні види 

сільськогосподарської техніки, які використовуються упродовж короткого 

періоду протягом року, або наявні транспортні засоби завантажені не 

повністю, виникає можливість надання відповідних послуг на стороні, 

зокрема іншим сільськогосподарським підприємствам чи господарствам 

населення. Цей вид діяльності теж відноситься до диверсифікації. 

Реально на практиці сільськогосподарські підприємства надають 

господарствам населення, які в більшості своїй не володіють технічними 

засобами, послуги з обробітку землі та догляду за посівами, збирання 

врожаю та його транспортування тощо. Зважаючи на те, що обсяги 

виробництва валової продукції сільського господарства в господарствах 

населення в усіх природно-кліматичних зонах країни досягають 50 

відсотків, а то й більше, загальна їхня потреба в обсягах механізованих 

робіт не надто менша, ніж в самих сільськогосподарських підприємствах. 

Таке співробітництво є взаємовигідним і забезпечує сільськогосподарським 

підприємствам не тільки додаткові доходи, але й дозволяє підвищувати 

показники ефективності використання усіх видів ресурсів, насамперед 

технічних засобів і робочої сили. 

Надзвичайно важливим напрямом диверсифікації в 

сільськогосподарських підприємствах є розвиток промислових галузей 

(виробництв). Це організація переробки та зберігання виробленої 

сільськогосподарської продукції, а також виробництво промислової 

продукції. Сучасні ринки пропонують широкий набір і крупних, і 

малогабаритних засобів для виробництва борошна зернових культур, круп, 

олій, консервних виробів, ковбас тощо. Так само немало пропозицій з 

нала¬годження виробництва будівельних матеріалів, упакувань, тари тощо. 

Така додат¬кова діяльність у сільськогосподарських підприємствах 
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дозволяє значно під¬ви¬щити обсяг виробництва доданої вартості, 

підвищити рівень продуктивності праці. 

Загалом, сільськогосподарські підприємства в перспективі можуть 

скористатися з різних форм, типів, напрямів диверсифікації. Вони знайшли 

своє відображення на рис. 5.10. 

Усі наведені на рис.5.10 форми, типи й напрями диверсифікації в 

сільськогосподарських підприємствах актуальні на даний час і будуть 

актуальними в перспективі. 

Але найважливішою серед них, на нашу думку, є виробнича, 

насамперед продуктово-асортиментна, яка полягає в розширенні, 

урізноманітненні галузевої структури сільськогосподарського виробництва. 

Причому йдеться саме про розширення асортименту вироблюваної 

продукції рослинництва і тваринництва. 

Багато науковців великі надії покладають на розвиток агротуризму та 

виробництво органічної продукції. Цій проблемі присвячено немало статей, 

монографій, дисертацій. Однак ці форми диверсифікації в 

сільськогосподарських підприємствах залишаються в зародковому стані. 

Його причини вбачаємо в низькому рівні життя міських жителів, які є 

користувачами цих видів продукції та послуг. Крім того, важливим 

чинником, який не дозволяє ефективно розвиватися агротуризму, є 

наявність у значної частини міських жителів особистого підсобного 

господарства, яке забезпечує їм не тільки тісний зв'язок з природою та 

особливостями сільського способу життя, але й дозволяє поповнювати 

продовольчі запаси міських родин. Так само низькі доходи останніх не 

формують необхідного за обсягом попиту на органічні види продукції 

рослинництва і тваринництва. 

У попередніх розділах дисертаційної роботи наголошується на тому, 

що існуюча галузева структура в сільськогосподарських підприємствах 

створює загрози у сфері продовольчої безпеки країни у зв’язку з наявністю 

в ній значних диспропорцій. Тому першочерговим завданням  є 

виправлення ситуації, тобто забезпечення пріоритетності продуктово- 

асортиментної диверсифікації. Це означає, що треба включати до складу 

галузевої структури ті галузі, які свого часу були високорозвиненими в 

сільськогосподарських підприємствах, але в результаті поглиблення 

процесів спеціалізації упродовж тривалого періоду були «вимиті» з неї. 
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Рис. 5.10. Перспективні форми, типи і напрями диверсифікації в 

сільськогосподарських підприємствах* 
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До числа таких галузей слід віднести льонарство, тютюнництво, 

хмільництво, окремі види овочівництва, зокрема вирощування ранніх 

овочів та зеленних культур. У тваринництві потребує особливої уваги 

розвиток вівчарства, козівництва, кролівництва, конярства. Крім 

традиційних галузей в європейських країнах набувають розвитку зовсім 

нові галузі, як наприклад, виробництво буйволячого молока, м’яса, та яєць 

страусів, вирощування молюсків тощо. Але ключовою серед усіх цих 

галузей слід визнати скотарство, як молочне, так і спеціалізоване м’ясне. 

Відродження цієї галузі слід віднести до пріоритетних напрямів 

диверсифікації в сільськогосподарських підприємствах. Це потенційно 

наймасштабніший та найбільш капіталомісткий напрям диверсифікації. 

Особливістю розвитку скотарства упродовж останньої чверті століття 

є значне скорочення чисельності поголів’я великої рогатої худоби в 

господарствах усіх категорій – з 24,6 млн. голів у 1991 р. до 3,75 млн. голів 

у 2016 р. Чисельність поголів’я корів за цей час скоротилася з 8,4 до 2,2 

млн. голів. У сільськогосподарських підприємствах чисельність поголів’я 

корів на початок 2016 р. скоротилася до 0,5 млн. голів, що у 12 разів менше 

порівняно з 1991 р. 

Основним чинником руйнування галузі стало зниження рівня 

платоспроможності населення, а також хронічна збитковість виробництва 

яловичини і надто низький рівень рентабельності виробництва молока 

упродовж багатьох років. Так, у 2015 р. рівень рентабельності виробництва 

молока в сільськогосподарських підприємствах складав 12,6 відсотків, а 

виробництва яловичини – -17,9 відсотків. 

У попередньому розділі дисертаційної проведено укрупнені 

перспективні розрахунки необхідної чисельності поголів’я корів у 

сільськогосподарських підприємствах, зважаючи на те, що в господарствах 

населення вона обов’язково скорочуватиметься й надалі і це стало 

стабільною тенденцією. Доповнимо ці розрахунки з дещо іншими 

підходами до їх проведення. 

Потреба населення в молоці й молочних продуктах складає 1 л на добу 

на одну особу, або ж 360 л за рік. Забезпечити високі показники 

рентабельності виробництва можна лише за умови досягнення 

середньорічного надою від однієї корови 6000 кг. При рівні товарності 90 

відсотків це означає, що одну корову необхідно утримувати з розрахунку  

на 15 осіб. Якщо на перспективу загальну кількість населення в Україні 
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вдасться стабілізувати на рівні 40 млн. осіб, то для його забезпечення 

молоком і молочними продуктами необхідно утримувати понад 2,5 голів 

корів. Якщо в господарствах населення їх чисельність скоротиться до 0,5 

млн. голів, то в сільськогосподарських підприємствах слід утримувати 2,0 

млн. голів, що в чотири рази більше від наявного поголів’я на даний час. 

Таким чином, цей напрям диверсифікації в сільськогосподарських 

підприємствах потенційно має надзвичайно широкі перспективи. Якщо 

навіть орієнтуватися на переважання висококонцентрованого виробництва 

молока на крупних фермах з чисельністю поголів’я понад 1000 голів, це 

означатиме відродження цієї галузі у 2000 великих сільськогосподарських 

підприємств, які здатні будуть здійснити необхідний обсяг інвестицій та 

утримувати таку кількість поголів’я корів. Це проблема, якій притаманний 

загальнонаціональний характер. 

Автор переконана в тому, що ведення украй необхідного для 

забезпечення продовольчої і національної безпеки виду виробництва 

завжди має прибутковий характер при правильній його організації. При 

умові впровадження найсучасніших технологій виробництва молока і 

яловичини воно обов’язково перейде до розряду прибуткових виробництв. 

Тип сільськогосподарського підприємства, в якому органічно 

поєднується розвиток рослинництва і скотарства як багатогалузевого 

господарства, на нашу думку, є найбільш економічно стійким серед усіх 

типів сільськогосподарських підприємств. Він відзначається високим 

рівнем доданої вартості та ефективності використання виробничих 

ресурсів. Тому слід очікувати широкого розвитку диверсифікації в цьому 

напрямі. 

До найважливіших інструментів оцінки стратегій економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств щодо диверсифікації 

виробництва є SWOT-аналіз. Він дозволяє виявити і візуально чітко 

відобразити сильні та слабкі сторони внутрішнього середовища, а також 

можливості та загрози, які виходять із зовнішнього середовища. Результати 

відповідних оцінок наведено в табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 

SWOT-аналіз диверсифікації в сільськогосподарських підприємствах* 
Середовище Позитивний вплив Негативний вплив 

 Сильні сторони Слабкі сторони 

Внутрішнє 

середовище 

Підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

підприємства; 

Формування джерел отримання 

додаткових прибутків; 

Зниження рівня сезонності 

виробництва; 

Покращення показників 

ефективності використання 

виробничих ресурсів; 

Зниження рівня економічних 

ризиків; 

Підвищення рівня адаптивності 

підприємства до змін у 

зовнішньому середовищі 

Скорочення вигод від 

спеціалізації 

виробництва; 

Зниження ефекту від 

масштабу виробництва; 

Вищий рівень 

ризикованості 

інвестицій в нові галузі 

й виробництва; 

Необхідність освоєння 

нових технологій; 

Ускладнення процесу 

управління 

підприємством 

 Можливості Загрози 

Зовнішнє 

середовище 

Розширення кола споживачів та 

освоєння нових ринків; 

Підвищення рівня інвестиційної 

привабливості підприємства; 

Отримання вигод від цінових 

тенденцій на нових ринках; 

Ширші можливості участі в 

державних програмах та 

отримання державної фінансової 

підтримки 

Зростання кількості 

ринкових конкурентів; 

Розширення кількості 

нормативів та 

положень, під дію яких 

підпадає підприємство; 

Ускладнення 

маркетингової 

інформації; 

Ускладнення системи 

відносин з 

економічними 

партнерами, 
розширення їх кількості 

*Розроблено автором. 
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Більшість дослідників робить наголос на позитивних сторонах 

диверсифікації в сільськогосподарських підприємствах. Але як і будь-яке 

інше економічне явище чи процес, поряд із позитивними сторонами вона не 

позбавлена й негативних. Серед слабких сторін диверсифікації особливо 

слід виділити такі, як необхідність освоєння нових виробництв, технологій, 

якими не володіють керівники, спеціалісти та рядові працівники, а також 

ускладнення процесу управління підприємством. Управляти 

багатогалузевим господарством завжди важче порівняно зі спеціалізованим 

вузько, оскільки в такому господарстві необхідно приймати на порядок 

більше управлінських рішень. Загальне ускладнення внутрішнього 

середовища сільськогосподарського підприємства вимагає від трудового 

колективу чи окремого фермера вищого рівня виконавської дисципліни та 

творчого підходу до вирішення щоденних практичних завдань. 

Можливість досягнення позитивних результатів у процесі реалізації 

позитивних сторін диверсифікованих сільськогосподарських підприємств 

також супроводжується зростанням загроз з боку зовнішнього середовища. 

Вони збільшуються у зв’язку зі зростанням інтенсивності зв’язків з 

економічними партнерами, які є покупцями продукції чи постачальниками 

матеріально-технічних ресурсів. Потік економічної інформації, зокрема 

пов’язаної зі сферою маркетингу, зростає багатократно, як і необхідність її 

аналізу задля прийняття вірних управлінських рішень. Завдання 

підприємства полягає в тому, щоб перетворити можливості, які дарує 

зовнішнє середовище, в його сильні сторони, і нівелювати якомога 

більшою мірою загрози, що виходять з нього. 

Диверсифікація в сільськогосподарських підприємствах на сучасному 

етапі розвитку сільськогосподарської галузі в нашій країні є тим 

економічним процесом, який необхідний для забезпечення її продовольчої 

безпеки в майбутньому, незважаючи на всі ті складності,  що виникають 

при її здійсненні. Але досягти оптимізації галузевої структури 

сільськогосподарського виробництва протягом року-двох не вдасться. Це 

справа як мінімум одного-двох десятиліть. Надто глибокими є деформації, 

які виникли упродовж попередніх десятиліть. 
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5.5. Удосконалення управління ресурсним потенціалом 

сільськогосподарських підприємств 

 

Результати діяльності сільськогосподарських підприємств 

визначаються насамперед якістю їх економічного потенціалу. Досягти 

високих показників конкурентоспроможності та ефективності виробництва 

можуть лише ті з них, які нагромадили значний матеріальний і 

нематеріальний потенціал. Якщо підприємство має значні проблеми із 

забезпеченням окр6мими їх елементами, це неминуче справлятиме 

негативний вплив на результати його фінансово-господарської діяльності. 

Для характеристики потенціалу підприємств найчастіше застосовують такі 

поняття, як «економічний потенціал», «виробничий потенціал» та 

«ресурсний потенціал». 

Економічна категорія «економічний потенціал» активно 

використовувалася в наукових дослідженнях кінця 70-х-початку 80-х років 

минулого століття. Спочатку вона використовувалася виключно для 

характеристики макроекономічних процесів, а згодом – і 

мікроекономічних. При  цьому окремо виділялися ресурсний, 

функціональний та результативний підходи до їх розуміння. 

Відповідно до ресурсного підходу, економічний потенціал розглядався 

як сукупна здатність наявних в сільськогосподарських підприємствах 

ресурсів. В межах функціонального підходу економічний потенціал 

вважався відображенням сукупної дії матеріальних, виробничих, 

організаційних чинників, які мають безпосередній вплив на результати 

діяльності підприємства. За результативним підходом, економічний 

потенціал підприємства вважався спроможністю його ресурсів 

забезпечувати досягнення його стратегічних цілей. Шабатура Т.С. з цього 

приводу зробила висновок про те, що «дослідження еволюційного 

походження дефініції «економічний потенціал підприємства» засвідчує, що 

уведення зазначеної категорії в коло економічних досліджень більше 

пов’язано зі спробами вирішити питання комплексного оцінювання  

ступеня розвитку виробничих сил. Враховуючи те, що основою реалізації 

економічного потенціалу підприємства виступають ресурси, а процес їх 

мобілізації у ході виробництва забезпечується ключовими компетенція ми 

підприємства, нами поглиблено визначення зазначеної дефініції з позиції 

симбіозу ресурсної та вартісної концепцій. Виходячи з цього, розуміння 
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економічного потенціалу підприємства зводиться до можливості 

підприємства через використання наявної комбінації ресурсів і ключових 

компетенцій нарощувати ринкову вартість бізнесу в перспективі» [311, 

с.29]. 

Погоджуючись з автором щодо сутності поняття «економічний 

потенціал», відзначимо, що воно недостатньо адекватно  відображає 

ринкові цілі сільськогосподарських підприємств, адже нарощування 

вартості бізнесу не можна віднести до їхніх пріоритетних цілей. Це поняття 

цілком придатне для використання в наукових дослідженнях, присвячених, 

наприклад, вивченню динаміки капіталу підприємств, його  структури 

тощо, однак таке використання неможливе в рамках нашого  

дисертаційного дослідження. Для цих цілей доцільно використовувати 

категорії «виробничий потенціал» або «ресурсний потенціал». Ульянченко 

О.В. досить чітко окреслив межі між ними: «…ресурсний потенціал 

визначено як складну інтегровану економічну категорію, яка означає 

сукупність первинних і вторинних ресурсів, спроможних забезпечити 

суспільне виробництво для задоволення матеріальних і духовних потреб 

людей. Сукупність технологічно, економічно й екологічно 

взаємозбалансованих виробничих ресурсів, які забезпечують 

високоефективне й екологобезпечне виробництво сільськогоспо¬дарської 

продукції, її переробку, зберігання, транспортування та реалізацію нами 

визначена як виробничий потенціал» [299]. Однак при цьому автор 

проводить розмежування, виходячи з макроекономічного підходу, хоча для 

нашого дослідження характерний мікроекономічний підхід. У зв’язку з цим 

більш обґрунтованим, на нашу думку, є підхід Довгаль О.В., який вважає, 

що «З метою підвищення ефективності процесів управлінського впливу на 

формування потенціалу ресурсного забезпечення аграрних формувань 

доцільним є формування системи управління ресурсним потенціалом 

підприємств аграрної сфери стратегічного спрямування шляхом поєднання 

функціонального, процесного, системного, ситуаційного, параметричного, 

діагностичного та цільового підходів. Тобто систему стратегічного 

управлінського впливу на функціонування аграрних підприємств варто 

розглядати в якості системно синтезованої і спрямованої на тривалий час 

єдність взаємозалежних суб’єктів (процесів, елементів, механізмів, форм і 

методів) та об’єктів управлінського впливу (складових економічного 

потенціалу), що взаємодіють в процесі стратегічної поведінки 
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господарського суб’єкта у зовнішньому економічному середовищі» [79, 

с.22]. 

Одним з недоліків підходу Довгаля О.В. є те, що він не окреслює межі 

ресурсного потенціалу. Дещо чіткішим у цьому відношенні є підхід 

Вяткіної Т.Г., яка зробила висновок про те, що «стратегічно орієнтований 

ресурсний потенціал сільськогосподарського підприємства – це 

відповідність та достатність ресурсів і компетенцій підприємства для 

розроблення та реалізації стратегії з метою отримання стійких 

конкурентних позицій на ринку. Така позиція повністю відповідає 

ресурсній теорії та передбачає, що стратегічний розвиток підприємства 

визначається наявними якісними ресурсами, що відповідають конкретному 

сільськогосподарському підприємству, його стратегічним цілям» [45, с.8]. 

Узагальнення результатів наукових досліджень у цій сфері дозволило 

таким чином окреслити основні складові ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств (рис. 5.11). 

Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств, на нашу 

думку, слід поділяти на матеріальний та нематеріальний. Кожна зі 

складових має своє самостійне значення. Хоча принцип взаємозамінності 

окремих ресурсів діє в усіх сферах економічної діяльності, у сільському 

господарстві він має обмежений характер, насамперед тому, що головний 

ресурс більшості сільськогосподарських підприємств – земельний – важко 

замістити іншим видом ресурсів. 

Категорія «ресурсний потенціал» найбільшою мірою відповідає меті 

та цілям даного дослідження. Адже будь-яке сільськогосподарське 

підприємство у процесі свого функціонування намагається досягти якомога 

більшого ринкового успіху. Він досягається у процесі адаптації до вимог, 

які диктують закономірності розвитку зовнішнього середовища. Процес 

адаптації серед іншого передбачає приведення до цих вимог внутрішнього 

середовища, однією з найважливіших складових якого є ресурсний 

потенціал, який ми визначаємо як сукупність можливостей підприємств 

щодо залучення до процесу досягнення стратегічних цілей необхідних за 

обсягом і структурою матеріальних і нематеріальних ресурсів. 
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 Ресурсний потенціал 

сільськогосподарських 

підприємств 

 

  

   

Матеріальний ресурсний 

потенціал 

 Нематеріальний ресурсний 

потенціал 

 

   

Трудовий потенціал  Організаційний потенціал  

   

Земельний потенціал  Управлінський потенціал  

   

Потенціал засобів виробництва  Інформаційний потенціал  

   

Технологічний потенціал  Підприємницький потенціал  

   

Інвестиційний потенціал  Інноваційний потенціал  

   

Фінансовий потенціал  Мотиваційний потенціал  

Рис. 5.11. Основні складові ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств* 

*Розроблено автором 
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Механізм управління процесом формування і використання 

ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств є сукупністю 

необхідних методів, важелів та інструментів, спрямованих на їх 

вдосконалення, оптимізацію задля досягнення стратегічних цілей – 

підвищення рівня конкурентоспроможності та ефективності діяльності. 

Основні складові цього механізму відображено на рис. 5.12. Весь процес 

управління ресурсним потенціалом повинен спрямовуватися на досягнення 

збалансованого забезпечення сільськогосподарського підприємства 

основними видами ресурсів. 

Одним з ключових етапів управління ресурсним потенціалом 

сільськогоспо¬дарських підприємств є ідентифікація чинників, які мають 

найбільший вплив на процес досягнення стратегічних цілей щодо 

забезпечення обсягу і структури ресурсного потенціалу. Оскільки 

основними видами ресурсів сільсько¬господарських підприємств є 

земельні, трудові, фінансові ресурси та засоби виробництва, то аналіз 

зводиться до виявлення недоліків, а також резервів у розвитку саме цих їх 

видів. 

Надзвичайно важливо при цьому провести оцінку не лише наявності 

відповідних видів ресурсів, але й співвідношення між ними, тобто оцінки 

рівня його оптимальності. Результати аналізу повинні дати відповідь на 

запитання: яких сам ресурсів (земельних, трудових, фінансових чи 

виробничих засобів) недостатньо для досягнення стратегічних цілей 

сільськогосподарського підприємства. Так само необхідною є відповідь на 

запитання про структуру і обсяг матеріальної та нематеріальної частин 

ресурсного потенціалу, а також кожної зі складових цих частин. 

Для ідентифікації чинників впливу на ресурсний потенціал 

сільськогосподарських підприємств використовують можливості як досвіду 

керівників та спеціалістів, так і можливості сучасних методів економіко- 

статистичного аналізу. 

Процес управління ресурсним потенціалом є складовою частиною 

загального процесу управління сільськогосподарським підприємством. 
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Досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства у процесі його 

взаємодії із зовнішнім середовищем 

Обгрунтування стратегічних параметрів розвитку сільськогосподарського 

підприємства та обсягу і структури його ресурсного потенціалу 

Обгрунтування моделі економічної поведінки підприємства, спрямованої 

на досягнення його мети 

Розробка плану адаптації ресурсного потенціалу до мети розвитку 

підприємства 

Забезпечення умов для коригування цілей та ресурсного потенціалу 

відповідно до мінливості зовнішнього середовища 

Планування 

Організація 

Мотивація 

Контроль 

Визначення та обгрунтування стратегічних орієнтирів розвитку 

підприємства 

Вироблення загальної стратегії та стратегії розвитку ресурсного потенціалу 

Реалізація стратегії, оцінка її результатів та коригування 

Адаптація стратегії розвитку ресурсного потенціалу до нових умов 

зовнішнього середовища 

Розробка механізму реалізації стратегії 
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Рис. 5.12. Складові процесу управління ресурсним потенціалом 

сільськогосподарського підприємства* 

*Розроблено автором 
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Він не менш важливий, ніж, наприклад, процес управління поточною 

діяльністю чи управління процесом реалізації продукції. На формування 

ресурсного потенціалу використовується більша частина фінансових 

ресурсів підприємства. Якщо процес управління цим видом витрат не буде 

ефективним, це призведе до зниження показників ефективності 

сільськогосподарського виробництва. 

Реально виробничий процес в сільськогосподарських підприємствах є 

процесом використання ресурсного потенціалу. Основні стадії та засоби 

управління цим процесом відображено на рис. 5.13. 

Рис. 5.13. Основні стадії та засоби управління ресурсним потенціалом 

сільськогосподарських підприємств* 

*Розроблено автором 
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Слід зазначити, що важелі, методи та інструменти як складові 

управління одночасно є складовими ресурсного потенціалу. Вміння, 

навички, лідерські якості є складовими організаційно-управлінського 

потенціалу. Їх вдосконалення стає важливим чинником формування 

ресурсного потенціалу загалом. 

З усіх видів ресурсного потенціалу сільськогосподарських 

підприємств найдорожчим є процес формування потенціалу засобів 

виробництва – основних та оборотних. Будівництво і придбання основних 

засобів, купівля оборотних засобів вимагають постійного витрачання 

фінансових коштів. Тому надзвичайно важливо раціонально їх 

використовувати. 

Управління формуванням і використанням потенціалу засобів 

виробництва зводиться до безперебійного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств основними й оборотними засобами в 

необхідних для досягнення їх стратегічних цілей обсягах і структурі, 

оптимізації форм і методів економічних взаємозв’язків з їх 

постачальниками, формування оптимальних запасів оборотних засобів, 

вибору оптимальних шляхів матеріально-технічного забезпечення, 

раціонального використання наявних основних і оборотних засобів. 

Найважливішими завданнями управління в цій сфері є визначення 

обґрунтованої потреби в основних і оборотних засобах, зокрема з 

використанням нормативного методу та економіко-математичного 

моделювання. 

Наступним завданням є складання обґрунтованих матеріальних 

балансів, що дозволяє оцінити можливості підприємств у покращенні їх 

матеріально-технічного забезпечення і досягнення показників, розроблених 

при формуванні потреби в цьому. Не менш важливим завданням є 

відстеження якості пропонованих на ринку основних і оборотних засобів, 

зокрема за співвідношенням ціна/якість та розміщення замовлень і 

налагодження партнерських відносин з фірмами-постачальниками. При 

цьому особливу увагу слід звертати на якість сервісного обслуговування 

придбаних основних засобів з урахуванням власного досвіду та досвіду 

інших сільськогосподарських підприємств. Кожен із названих напрямів та 

завдань слід вважати окремою функцією управління і ні однією з них не 

можна нехтувати. 

Управління основними засобами в сільськогосподарських 
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підприємствах вимагає ефективного використання амортизаційного фонду. 

Для цього доцільним, на нашу думку, є відкриття спеціального рахунку в 

банку, на якому зберігалися б кошти, перераховані підприємством у  

вигляді амортизаційних відрахувань. Цей рахунок одночасно вважався б і 

депозитним. 

Таким чином кожне сільськогосподарське підприємство формувало 

фонд для підтримання процесу простого відтворення основних засобів. 

Розширене відтворення забезпечувалося б за рахунок банківського 

кредитування. У зв’язку з цим слід зазначити, що значні зміни в політиці 

НБУ протягом кількох останніх років призвели до виникнення позитивних 

тенденцій в забезпеченні доступності довготермінових кредитів 

комерційних банків. Якщо трансформаційні процеси в банківській сфері 

продовжуватимуться в тому ж напрямі, слід очікувати перетворення 

довгострокового банківського кредитування в потужний важіль 

підвищення рівня фондооснащеності сільськогосподарських підприємств, 

якщо ці можливості будуть ефективно використані самими підприємствами 

у процесі управління. 

Позитивні зміни в банківській системі створюють кращі можливості у 

сфері забезпечення сільськогосподарських підприємств у таких видах 

ресурсів, як оборотні засоби. Упродовж попередніх двох десятиліть вони 

покладалися на використання, в основному, власних засобів їх поповнення. 

В умовах більшої доступності короткострокових кредитів для цих цілей 

можна ефективно використовувати й позичені кошти. 

Управління ресурсами оборотних активів у сільськогосподарських 

підприємствах повинно спрямовуватися на оптимізацію їх обсягу та 

структури. Для цього необхідно уникати понаднормативних укладень у 

процес їх формування, відвертання оборотних активів у капіталовкладення, 

чітке їх використання відповідно до цільового призначення. 

Поряд із управлінням процесом формування основних і оборотних 

засобів, не менш важливим є процес управління їх використанням. При 

цьому важливо здійснювати активний управлінський вплив на основні 

чинники підвищення рівня фондовіддачі основних засобів, якими є 

ефективне використання активної та пасивної частини в часі, чітка 

організація виробництва загалом та окремих виробничих процесів, високий 

рівень кваліфікації персоналу, підтримання високого рівня готовності 

технічних засобів тощо. 
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Для ефективного використання оборотних засобів слід дотримуватися 

науково обґрунтованих норм внесення мінеральних добрив та засобів 

захисту рослин, удосконалювати форми їх ощадного внесення, розробляти 

оптимальні плани виконання робіт у рослинництві та тваринництві, а також 

транспортних робіт з тим, щоб оптимізувати витрати пального й мастил. З 

огляду на те, що у тваринництві найбільшу питому вагу у структурі затрат 

займають корми, повинні розроблятися оптимальні плани годівлі тварин з 

дотриманням оптимальних кормових раціонів для різних статево-вікових 

груп тварин. 

Усі названі та інші заходи повинні спрямовуватися на досягнення 

необхідного рівня ліквідності оборотних активів, завдяки чому 

забезпечуватиметься високий рівень платоспроможності підприємств за 

поточними фінансовими зобов’язаннями. При цьому слід уникати 

виникнення надмірних залишків окремих видів оборотних активів та їх 

загальної сукупності. 

Своє концентроване вираження розвиток ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств знаходить у фінансовому потенціалі. 

Це надає важливого значення процесу управління ним. Гудзь Ю.Ф. 

визначив «фінансовий потенціал як фінансові ресурси, з приводу яких 

виникають відносини на підприємстві з метою досягнення його 

ефективного функціонування (високих показників ліквідності, 

прибутковості, платоспроможності, стійкості та інших фінансових 

показників)[66, с.91]. Аналіз різних трактувань категорії «фінансовий 

потенціал» дозволяє визначити, що основною метою його оцінки є 

визначення використовуваних ресурсів та їх застосування для досягнення 

максимально можливого ефективного рівня функціонування підприємства. 

У той же час Трусова Н.В. зазначила, що «система управління 

формуванням фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств 

– це система управління джерелами формування фінансових ресурсів, яка 

спроможна забезпечити реалізацію загальної фінансової стратегії розвитку 

їх достатніми обсягами, чітко визначеними параметрами, мінімальною 

вартістю та прийнятними рівнями ризику, з метою досягнення фінансової 

стійкості і оновлення виробництва на інвестиційній основі» [292, с.11]. 

Ключовою ланкою управління є планування. Важливим етапом 

планування розвитку фінансового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств є проведення детального аналізу його стану. Перш за все 
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проводиться оцінка поточного фінансового стану підприємства. 

Визначаються чинники, під дією яких склався саме такий фінансовий стан, 

а не інший. Для цього, зокрема, слід проаналізувати фінансові результати 

від реалізації продукції загалом та по окремих її видах. Потім слід глибоко 

проаналізувати структуру капіталу підприємства. При цьому якнайширше 

використовується система методів фінансового аналізу, розроблена 

вітчизняними та зарубіжними вченими. Результати аналізу дозволяють 

виявити резерви розвитку фінансового потенціалу і на цій основі скласти 

науково обґрунтований план його вдосконалення. 

Процес управління фінансовим потенціалом сільськогосподарських 

підприємств передбачає вирішення завдань двох типів: 

1) відбір об’єктів, сфер, напрямів, проектів всередині підприємств, у 

яких повинен здійснюватися подальший розвиток фінансового потенціалу 

через здійснення інвестицій та впровадження інновацій, завдяки яким він 

буде примножений, а фінансовий стан підприємства суттєво покращиться; 

2) пошук джерел фінансових ресурсів, необхідний для здійснення 

означених програм, спрямованих на розвиток у контексті досягнення 

стратегічних цілей підприємства. 

Управління фінансовим потенціалом сільськогосподарських 

підприємств здійснюється з використанням принципу системності. Це 

означає, що його слід розглядати, як динамічну, відкриту, ієрархічну 

систему, яка одночасно є підсистемою системи вищого порядку – 

ресурсного потенціалу підприємства. 

Слід зазначити, що всі складові ресурсного потенціалу підлягають дії 

закону рівнозначності чинників і часто є взаємозамінними. І в минулому, і  

в теперішній час дослідники відмічають ключову роль фондоозброєності 

праці у процесі підвищення її продуктивності. З успіхами у сфері 

роботизації виробничих процесів, у тому числі в сільському господарстві, 

цей зв'язок стане ще тіснішим – аж до витіснення машинами працівників з 

виробничої сфери. Процес управління повинен враховувати наявність  

таких взаємозв’язків. При цьому він стосується не лише крупних 

підприємств, але і середніх та малих за розмірами, зокрема фермерських 

господарств сімейного типу. Основна відмінність полягає лише в одному: 

якщо для розробки й реалізації управлінських рішень у сфері ресурсного 

потенціалу великі підприємства спроможні створити необхідні служби, то 

фермери й керівники інших малих підприємств вимушені це робити самі. 
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Більшість сільськогосподарських підприємств країни нагромадили 

значний ресурсний потенціал. Однак з плином часу змінюється їхня 

економічна поведінка в мінливому середовищі, змінюються й їхні 

стратегічні цілі розвитку. Для їх досягнення необхідні відповідні зміни в 

ресурсному потенціалі. Удосконалення управління ним дозволить досягати 

цих цілей, підвищувати рівень конкурентоспроможності та ефективності 

виробництва, забезпечить зростання рівня продовольчої безпеки країни. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Найважливішу роль у формуванні економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств відіграє їхній персонал, насамперед 

власники, керівники та спеціалісти. Основними напрямами підвищення 

якості персоналу сільськогосподарських підприємств є: оптимальний підбір 

і розстановка кадрів; стимулювання постійної спрямованості персоналу на 

професійний розвиток; організація безперервного навчання працівників; 

створення передумов і чинників кар’єрного зростання та формування 

корпоративного духу підприємства. До основних заходів з покращення 

використання персоналу сільськогосподарських підприємств слід віднести: 

забезпечення необхідного освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу та 

його зростання; формування і вдосконалення системи мотивації праці; 

забезпечення функціонування системи оцінки результатів праці, здійснення 

заходів з її охорони та підвищення рівня працездатності; здійснення заходів 

з підвищення рівня інноваційної спрямованості праці; соціальний захист 

працівників. Ключове значення серед цих напрямів має створення 

ефективної системи мотивації праці. 

2. Одним з напрямів удосконалення внутрішнього середовища 

сільськогосподарських підприємств та їхньої здатності адаптуватися до 

змін в середовищі є розвиток маркетингу. Основними чинниками 

ефективного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах є: 

формування достовірної інформації про ринкову кон’юнктуру; організація 

зберігання та переробки продукції; забезпечення оптимального пакування 

та реклами; брендинг; ефективна організація оптової торгівлі. Серед 

інструментів ефективного маркетингу слід виділити: оптимізацію цін; 

формування виробничої структури відповідно до попиту на продукцію; 

оптимізацію строків реалізації продукції; забезпечення оптимальних 
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каналів реалізації продукції. 

3. Відповідна сучасним вимогам система вдосконалення 

внутрішнього середовища розвитку сільськогосподарських підприємств 

передбачає перехід на інноваційно-інвестиційний тип розвитку. Основними 

напрямами впровадження й поширення інновацій в сільськогосподарських 

підприємствах є: продуктові (впровадження нових високопродуктивних 

сортів сільськогосподарських культур та порід тварин, організація 

виробництва органічної продукції та нових її видів з особливими 

властивостями), технологічні (впровадження енерго- та ресурсоощадних 

технологій, у тому числі біо- та безвідходних, та технологій з подовження 

зберігання продукції) та організаційних (вдосконалення нормативно- 

правової бази та організаційно-економічного механізму впровадження 

інновацій, вдосконалення системи маркетингу та форм взаємодії науки та 

виробництва). 

4. Зважаючи на виникнення значних диспропорцій в галузевій 

структурі виробництва в сільськогосподарських підприємствах, одним з 

основних перспективних напрямів змін у внутрішньому середовищі є 

диверсифікація виробництва. Основними її напрямами є: розширення сфер 

сільськогосподарської діяльності підприємств та сфери послуг; розвиток 

несільськогосподарських видів діяльності. В сільськогосподарських 

підприємствах у майбутньому повинні пройти процес відродження ті 

галузі, розвиток яких є необхідним для забезпечення реальної продовольчої 

безпеки країни. 

5. Процес вдосконалення економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств та їхньої здатності адаптуватися до 

середовища свого розвитку вимагає удосконалення процесу управління 

ним, насамперед ресурсним потенціалом. Через основні функції управління 

(планування, організація, мотивація, контроль) їм слід реалізувати такі 

етапи процесу вдосконалення управління: визначення та обґрунтування 

стратегічних орієнтирів розвитку підприємства; вироблення загальної 

стратегії та стратегії розвитку ресурсного потенціалу; розробка механізму 

реалізації стратегії; реалізація стратегії, оцінка її результатів та 

коригування; адаптація стратегії розвитку ресурсного потенціалу до нових 

умов зовнішнього середовища. 
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Висновки 
 

ВИСНОВКИ 

 

1. Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств є 

похідною від економічної поведінки людей, яка економічною теорією 

традиційно вважається раціональною. Будучи сукупністю цілеспрямованих 

дій особи для забезпечення засобами існування через реалізацію певної 

моделі господарської активності, вона виділяється серед інших видів 

людської поведінки. Використання сучасних досягнень в галузі когнітивної 

психології та теорії раціонального вибору індивіда в умовах ризику та 

невизначеності дозволило сформувати нових розділ економічної теорії – 

поведінкову економічну теорію. 

Економічна поведінка підприємств, зокрема сільськогосподарських, 

так само, як і людей загалом, є сукупністю цілеспрямованих раціональних 

та ірраціональних дій для досягнення цілей їх функціонування у процесі 

взаємодії із зовнішнім та внутрішнім середовищем. Зміни в економічній 

поведінці підприємств, як правило, відбуваються під впливом змін в 

середовищі. Основні складові системи формування економічної поведінки 

такі: економічний потенціал система управління економічна поведінка 

взаємодія з середовищем результати діяльності. Особливості економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств визначаються специфікою 

сільського господарства з-поміж інших видів економічної діяльності. 

2. Розвиток будь-якого підприємства, зокрема 

сільськогосподарського, відбувається в межах певного мінливого 

середовища, яке поділяють на внутрішнє і зовнішнє. Високий рівень 

мінливості середовища характерний для трансформаційної економіки. 

Основними чинниками зовнішнього середовища прямої дії є: споживачі, 

постачальники, посередники, органи державного управління, конкуренти, 

економічні партнери та контактні аудиторії; непрямої дії: природно- 

кліматичні, науково-технічні, культурні, правові, екологічні, соціально- 

демографічні, міжнародні, політичні та економічні. Внутрішнє середовище 

підприємства утворюють земля, капітал, персонал, виробництво, 

маркетинг, фінанси, інформація та корпоративна культура. Економічна 

поведінка сільськогосподарського підприємства визначається його 

стратегією та корпоративною культурою під впливом змін у внутрішньому 

і зовнішньому середовищі. Рівень його конкурентоспроможності 
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складається як результат вміння керівників і спеціалістів використовувати 

зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищі на благо підприємства. 

3. Концентроване вираження сукупна дія чинників зовнішнього 

середовища прямої та непрямої дії знаходить у рівні й динаміці цін на 

агропродовольчу продукцію. Встановлено, що протягом 2000-2015 рр. 

інтегрований індекс цін на продовольчі товари в Україні склав 495,5 

відсотків, а інтегрований індекс цін реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами – 9,6 разів. Це означає, що 

порівняно з іншими суб’єктами продуктових ланцюжків – ринковими 

посередниками, переробними та торговельними підприємствами – 

сільськогосподарські підприємства за досліджуваний період значно 

покращували цінове середовище свого розвитку. Особливо сприятливим 

цінове середовище було для виробників фруктів і ягід та хліба і 

хлібопродуктів, ціни на які зростали значно вищими темпами. 

В умовах відкритості національної економіки динаміка цін на 

агропродовольчі товари визначалася насамперед не ринковою 

кон’юнктурою внутрішнього ринку, а тенденціями на світових ринках 

агропродовольчої продукції. Підтвердженням цього є практично повне 

співпадіння величин індексу цін ФАО за 2015 р. та індексу доларових цін 

на зернові та зернобобові на внутрішньому ринку за 2000-2015 рр. – 

відповідно 164,0% і 163,4%. Внутрішні доларові ціни за цей час на олійні 

культури зросли в 3,6 разів, а на фрукти і ягоди – в 3,7 разів. Основним 

чинником аналогічності цінових тенденцій на світовому і внутрішньому 

агропродовольчих ринках став високий рівень експортоорієнтованості 

вітчизняного агропродовольчого сектора. Величина коефіцієнта кореляції 

між ланцюговими індексами цін ФАО та такими ж індексами доларових цін 

реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами перевищила 

0,8. 

4. Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств 

проявляється не лише у сфері реалізації продукції, але й у сфері їх 

матеріально-технічного забезпечення, завдяки чому відбуваються зміни у 

внутрішньому середовищі. Встановлено, що найвищу питому вагу у 

структурі придбаних сільськогосподарськими підприємствами 

матеріально*технічних ресурсів протягом досліджуваного періоду займали 

мінеральні добрива. Ціни на них протягом 2010-2015 рр. зростали вищими 

темпами порівняно з цінами на сільськогосподарську продукцію. Доларові 

ціни на азотні добрива за цей час зросли на 18,1 відсотків. У відповідь на 
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значне зростання цін сільськогосподарські підприємства скоротили обсяги 

придбання мінеральних добрив з розрахунку на 1 га посівних площ, хоча 

добрива й надалі залишалися основним чинником підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур. Зважаючи на те, що протягом 

досліджуваного періоду остання зростала, це свідчить про значне 

підвищення ефективності використання добрив. Аналогічні зміни 

характерні для  економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 

у сфері придбання й використання паливно-енергетичних ресурсів та 

сільськогосподарської техніки. Тракторів, автомобілів, 

сільськогосподарських знарядь вони купують все менше, однак більшої 

потужності і відповідно продуктивності. На основі проведеного аналізу 

робиться висновок про необхідність відродження вітчизняної галузі 

сільськогосподарського машинобудування. 

5. Високий рівень експортоорієнтованості вітчизняного АПК 

спричинений низькою місткістю внутрішнього агропродовольчого ринку.  

У 2015 р. з України експортовано в 1,6 разів продукції АПК більше, ніж 

реалізовано на внутрішньому ринку. На економічну поведінку 

сільськогосподарських підприємств впливають не лише цінові тенденції на 

світовому агропродовольчому ринку, але й суттєві зміни в географічній 

структурі експорту. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС не принесло 

очікуваних позитивних результатів у зв’язку з обмеженим характером квот 

на постачання продукції на ринки ЄС на пільгових умовах. Одночасно 

відбулося значне згортання обсягів зовнішньої торгівлі з ЄС у зв’язку з 

агресією. Основними покупцями продукції вітчизняного АПК стали Китай, 

Індія, Єгипет тощо. Невисокий рівень стабільності ринків цих країн робить 

потенційно небезпечними виникнення кризи надвиробництва 

агропродовольчої продукції в нашій країні. При цьому  Україна 

залишається експортером сільськогосподарської продукції з низькою 

доданою вартістю. 

6. Одним з довготривалих проявів економічної поведінки 

сільськогосподарських підприємств є зміни в галузевій структурі 

виробництва. Якщо в 1990 р. співвідношення між двома головними 

галузями – рослинництвом і тваринництвом – складало приблизно 1:1, то в 

2015 р. питома вага першої досягла 75,5 відсотків. Лише в одній з 

адміністративних областей вона складала менше 50 відсотків, а в чотирьох 

– була більшою від 90 відсотків. Такі зміни в галузевій структурі стали 
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результатом низької платоспроможності населення країни, яке змушене 

відмовлятися від споживання багатьох видів продукції тваринництва – 

насамперед м’яса і м’ясопродуктів. В таких умовах економічна поведінка 

сільськогосподарських підприємств спрямовується на переважний розвиток 

експортоорієнтованих галузей – виробництва зернових і зернобобових 

культур, соняшнику, сої та ріпаку. До того ж, активно використовується 

ефект масштабу виробництва. Значна частина підприємств намагається 

нарощувати обсяги виробництва за рахунок розширення посівних площ. 

Основними виробниками сільськогосподарської продукції у країні стали 

агрохолдинги. Зокрема, у 48 сільськогосподарських підприємствах посівні 

площі зернових та зернобобових у 2015 р. перевищували 3000 га. Понад  

150 агрохолдингів мають земельний банк більше 60 тис. га. Для багатьох з 

них характерні тіньові схеми економічної поведінки, насамперед у сфері 

земельних відносин. 

7. Спостерігаються значні відмінності в економічній поведінці 

сільськогосподарських підприємств різних природно-економічних зон. 

Вони проявляються, зокрема, в неоднакових темпах нарощування обсягів 

виробництва валової продукції сільського господарства як результату 

неспівпадіння використання екстенсивних та інтенсивних методів 

економічного зростання. Найвищими темпами розвиваються 

сільськогосподарські підприємства в Західному економічному районі 

країни, а найнижчими – у Східному. Підприємці Західного регіону 

демонструють кращі адаптаційні можливості у використанні змін у 

зовнішньому середовищі. При цьому підприємства Північного 

економічного району орієнтовані переважно на продовольче забезпечення 

м. Києва та інших міст регіону. Однак економічна поведінка найбільших 

сільськогосподарських підприємств має транснаціональний характер, тобто 

орієнтована насамперед на експорт продукції. 

8. Для великих, середніх, малих та дрібних за розмірами 

сільськогосподарських підприємств характерні значні відмінності в 

економічній поведінці. Більші підприємства забезпечують досягнення 

вищих показників інтенсифікації та ефективності виробництва. 

Продовжується процес поглиблення спеціалізації виробництва і 

формування такого явища, як монокультура, в більшості підприємств. 

Однак незважаючи на значні відмінності в економічній поведінці різних за 

розмірами сільськогосподарських підприємств, практично всі вони  звели 

до мінімуму обсяг витрат на оплату праці. Це свідчить про високий рівень 
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тонізації економічної поведінки в цій сфері. Такі ж процеси відбуваються у 

сфері надання послуг сільськогосподарськими підприємствами. 

9. Процес обґрунтування шляхів вдосконалення економічної 

поведінки сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі  

слід розпочинати з того ключового положення, що вона повинна 

відповідати національним інтересам. Основною метою аграрної політики 

будь-якої країни є першочергове забезпечення її населення 

продовольством, а на експорт повинна направлятися та частина продукції, 

яка за обсягами перевищує необхідний рівень для виконання цього 

завдання. Розрахунки показали, що для повного забезпечення внутрішніх 

потреб, а також збереження досягнутого обсягу експорту продовольства 

сільськогосподарським підприємствам країни до 2025 р. слід збільшити 

обсяги виробництва валової продукції в 1,5 разів, у тому числі продукції 

рослинництва – на 15,0 відсотків, а продукції тваринництва – удвічі. При 

цьому обсяги виробництва молока слід збільшити в 4,0 разів, плодів і ягід – 

у 3,0 рази, яловичини – в 11 разів. Це вимагає докорінних змін в галузевій 

структурі виробництва в сільськогосподарських підприємствах, які можуть 

відбутися лише в результаті відповідних змін у зовнішньому та 

внутрішньому середовищі. 

10. Досягнення окремих цільових орієнтирів розвитку 

сільськогосподарських підприємств вимагає не лише значних змін у їхній 

економічній поведінці, спрямованих на підвищення рівня інтенсифікації та 

ефективності виробництва, але й докорінних змін насамперед у сфері 

доходів населення, рівень яких повинен стати таким, щоб додатково 

вироблена продукція могла б бути реалізованою на внутрішньому ринку. 

Для цього необхідний обсяг сукупних витрат домогосподарств з 

розрахунку на одну особу в цінах на кінець 2016 р. повинен досягти 10 тис. 

грн., що в 5,2 разів більше порівняно з цим показником у 2015 р. При цьому 

витрати домогосподарств на придбання продовольчих товарів зростуть в 

2,5 разів. Переорієнтація економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств на першочергове забезпечення національних інтересів та 

зростання доходів домогосподарств повинні розвиватися як паралельні 

процеси. Для того, щоб зростаючі доходи населення перетворилися в 

додаткові доходи сільськогосподарських підприємств, необхідно 

вдосконалювати економічні відносини всередині АПК з тим, щоб вони 

були справедливо розподіленими між основними сферами 
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агропромислового комплексу. Важливу роль повинно відіграти 

вдосконалення системи державної фінансової підтримки. В дисертації 

проведені розрахунки,якими обґрунтовується необхідність збільшення 

державних аграрних дотацій до 1 млрд. доларів США щорічно, у  тому 

числі 300 млнє доларів – на прямі виплати сільськогосподарським 

підприємствам, 500 млн. доларів – на розвиток сільських територій та 

людський розвиток і 200 млн. доларів – на розвиток ринкової 

інфраструктури і стимулювання попиту. 

11. Для коригування економічної поведінки сільськогосподарських 

підприємств надзвичайно важливим є вдосконалення таких складових 

зовнішнього середовища, як розвиток сільських територій і забезпечення 

відповідного інформаційного середовища. Серед першочергових заходів 

слід виділити суттєве вдосконалення схваленої КМУ в 2015 р. Концепції 

розвитку сільських територій з урахуванням досвіду Польщі та Литви в цій 

сфері. В роботі проведено розрахунки необхідного обсягу  коштів 

державної фінансової підтримки розвитку сільських територій залежно від 

особливостей розселення сільського населення в адміністративних 

областях країни. Серед пріоритетних задач інформаційного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств слід виділити вдосконалення підсистем 

збору інформації та прогнозно-аналітичного забезпечення. Вони повинні 

бути доступними для всіх сільських товаровиробників та розміщуватися на 

спеціалізованих порталах та мобільних аплікаціях. Однією з 

найнеобхідніших умов цього є вдосконалення всієї системи мобільного 

зв’язку у країні і доведення її до кращих світових стандартів. 

12. Процес удосконалення внутрішнього середовища як передумови 

коригування економічної поведінки сільськогосподарських підприємств 

передбачає насамперед вдосконалення їхнього персоналу – керівників, 

спеціалістів, найманих працівників. Формування якісного персоналу, 

здатного до проведення змін в економічній поведінці, повинно 

спрямовуватися на: оптимальний підбір і розстановку кадрів; 

стимулювання постійної направленості персоналу на професійний 

розвиток; організацію безперервного навчання працівників; створення 

передумов для кар’єрного зростання, формування позитивного 

корпоративного духу підприємства. При цьому необхідно застосовувати 

новітні підходи до найму персоналу, зокрема через використання моделей 

компетенцій для кожного робочого місця. Основними заходами з 

покращення використання персоналу сільськогосподарських підприємств 
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Висновки 
 

повинні     стати: забезпечення постійного зростання освітньо- 

кваліфікаційного рівня усіх працівників; вдосконалення мотивації праці, а 

також систем оцінки результатів праці; здійснення заходів з охорони праці 

та підвищення рівня працездатності; підвищення рівня інноваційної 

спрямованості праці та соціального захисту працівників. 

13. Коригувати економічну поведінку сільськогосподарських 

підприємств необхідно через удосконалення процесу управління ними, 

насамперед через управління ресурсним потенціалом та маркетингом. 

Через основні функції управління (планування, організація, мотивація, 

контроль) їм слід реалізувати такі етапи процесу вдосконалення 

управління: визначення та обґрунтування стратегічних орієнтирів розвитку 

підприємства; вироблення загальної стратегії та стратегії розвитку 

ресурсного потенціалу; розробка механізму реалізації стратегії; реалізація 

стратегії, оцінка її результатів та коригування; адаптація стратегії розвитку 

ресурсного потенціалу до нових умов зовнішнього середовища. Основними 

чинниками ефективного маркетингу в сільськогосподарських 

підприємствах є: формування достовірної інформації про ринкову 

кон’юнктуру; організація зберігання та переробки продукції; забезпечення 

оптимального пакування та реклами; брендинг; ефективна організація 

оптової торгівлі. Серед інструментів ефективного маркетингу слід 

виділити: оптимізацію цін; формування виробничої структури відповідно 

до попиту на продукцію; оптимізацію строків реалізації продукції; 

забезпечення оптимальних каналів реалізації продукції. Для цього слід 

провести достовірну оцінку стану, поточних та найбільш імовірних 

перспективних змін в зовнішньому та внутрішньому середовищах, 

розробити напрями адаптації до них. Удосконалення процесу управління 

маркетингом в сільськогосподарських підприємствах повинно передбачати 

уточнення його місії та вдосконалення системи управління, зокрема 

системи обліку й контролю. 

14. Досконале внутрішнє середовище сільськогосподарських 

підприємств обов’язково передбачає перехід на інноваційно-інвестиційний 

тип розвитку. Основні напрямами впровадження й поширення інновацій в 

сільськогосподарських підприємствах: продуктові (впровадження нових 

високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур та порід 

тварин, організація виробництва органічної продукції та нових її видів з 

особливими властивостями), технологічні (впровадження енерго- та 

381 



 
 

 

ресурсоощадних технологій, у тому числі біо- та безвідходних, та 

технологій з подовження зберігання продукції) та організаційних 

(вдосконалення нормативно-правової бази та організаційно-економічного 

механізму впровадження інновацій, вдосконалення системи маркетингу та 

форм взаємодії науки та виробництва). Сільськогосподарські підприємства 

майбутнього функціонуватимуть не як виробничі системи, а як екосистеми. 

Одним з основних перспективних напрямів змін у внутрішньому 

середовищі є диверсифікація виробництва. Це розширення сфер 

сільськогосподарської діяльності підприємств та сфери послуг; розвиток 

несільськогосподарських видів діяльності. В сільськогосподарських 

підприємствах у майбутньому повинні пройти процес відродження ті 

галузі, розвиток яких є необхідним для забезпечення реальної продовольчої 

безпеки країни, забезпечення всього комплексу потреб населення у 

продуктах харчування. 
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Додаток А 
 

Додаток А 

Індекси (ланцюгові та базисні (базис – середній індекс за 2002-2004 рр.) споживчих цін 

на основні групи продовольчих товарів з урахуванням середньорічного курсу гривні 

до долара США (до попереднього року), %* 

 Середній за 
2002-2004 рр. 

2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 

Індекси цін на продукти 

харчування та 

безалкогольні напої 

106,8 94,0 99,8 106,3 111,3 102,3 109,7 130,0 

Баз. індекс 94,0 94,0 99,7 111,0 113,5 124,6 161,9 

Хліб і хлібопродукти 111,8 89,0 116,8 94,2 107,1 112,9 114,2 127,7 

Баз. індекс 89,0 104,0 97,9 104,9 118,4 135,2 172,7 

М'ясо та м’ясопродукти 109,5 79,2 90,0 130,8 111,6 102,7 102,5 133,5 

Баз. індекс 79,2 71,3 93,2 104,0 106,9 109,5 146,2 

Молоко, сир та яйця 109,5 102,4 98,1 99,5 123,7 103,2 123,0 125,7 

Баз. індекс 102,4 100,5 100,0 123,6 127,6 156,9 197,3 

Олія та жири 105,1 90,3 99,0 110,7 102,5 102,2 110,3 149,2 

Баз. індекс 90,3 89,4 99,0 101,4 103,7 114,3 170,6 

Фрукти 104,6 118,0 87,1 95,0 128,1 115,5 138,8 160,4 

Баз. індекс 118,0 102,8 97,6 125,1 144,5 200,5 321,6 

Овочі 96,9 105,2 96,2 98,5 88,9 74,9 108,9 127,5 

Баз. індекс 105,2 101,2 99,7 88,6 66,4 72,3 92,2 

Цукор 105,3 99,0 95,3 105,8 126,9 97,4 78,8 110,7 

Баз. індекс 99,0 94,3 99,8 126,7 123,4 97,2 107,6 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Продовження додатка А 
 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

Індекси цін на 

продукти харчування та 

безалкогольні напої 

73,9 111,5 106,0 97,6 99,7 75,4 79,4 

119,7 133,4 141,4 138,0 137,6 103,7 82,4 

Хліб і хлібопродукти 74,4 112,9 114,5 97,7 101,1 76,1 87,4 

128,5 145,0 166,1 162,2 164,0 124,8 109,1 

М'ясо та м’ясопродукти 73,8 102,5 105,6 106,8 98,1 76,2 71,5 

107,9 110,6 116,8 124,7 122,4 93,3 66,7 

Молоко, сир та яйця 71,9 122,5 103,0 101,9 99,9 74,5 70,0 

141,8 173,8 179,0 182,4 182,2 135,7 95,0 

Олія та жири 71,3 110,2 107,3 102,6 99,6 71,6 79,2 

121,6 134,0 143,8 147,6 147,0 105,2 83,3 

Фрукти 74,5 105,6 106,4 94,2 88,0 83,9 93,8 

239,6 253,0 269,2 253,6 223,2 187,2 175,6 

Овочі 54,0 115,1 92,5 53,8 88,3 70,0 71,2 

49,8 57,3 53,0 28,5 25,2 17,6 12,5 

Цукор 92,8 158,3 101,4 70,8 92,3 98,3 74,0 

99,9 158,1 160,3 113,5 104,8 103,0 76,2 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Додаток Б 
 

Додаток Б 

Індекси середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами у доларах США (база – середній рівень цін в 2002-2004 рр.), %* 

Рік Зернові та 

зернобобові 

культури 

Олійні 

куль- 

тури 

Цукрові 

буряки 

Кар- 

топля 

Овочі Плоди 

та 

ягоди 

Худоба та 

птиця (у 

живій вазі) 

Молоко та 

молочні 

продукти 

Яйця, 

за тис. 

штук 

2000 100,4 53,7 88,4 89,0 54,2 68,9 56,7 76,1 94,0 

2001 87,4 80,7 102,6 78,4 71,9 101,9 101,8 86,8 104,3 

2002 72,1 88,7 95,2 97,6 83,7 90,8 89,5 78,3 84,2 

2003 123,1 90,8 103,8 109,1 97,6 77,1 85,2 100,5 96,3 

2004 104,8 120,5 101,0 93,3 118,7 132,1 125,3 121,2 119,5 

2005 100,4 106,6 136,9 125,2 147,3 183,3 176,7 169,8 131,2 

2006 125,5 110,9 145,9 198,4 158,0 272,0 163,5 163,5 101,8 

2007 203,1 205,5 123,6 191,3 203,7 287,5 167,6 253,7 145,0 

2008 181,8 183,0 164,5 205,0 201,6 338,4 253,0 302,4 191,1 

2009 123,2 145,3 203,4 152,3 115,7 225,2 170,0 182,6 135,0 

2010 173,7 206,0 238,7 251,2 165,7 289,5 178,3 285,6 158,1 

2011 212,2 231,0 256,4 238,8 138,4 378,5 196,6 294,5 174,6 

2012 238,3 249,4 211,6 133,5 126,3 321,8 220,5 257,1 209,4 

2013 200,2 214,8 197,2 218,0 151,9 357,9 211,4 324,9 219,3 

2014 186,4 190,0 164,6 171,1 109,0 194,1 173,3 232,9 175,6 

2015 164,1 191,7 143,0 104,4 92,2 256,4 131,7 153,6 162,9 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Додаток В 

Індекси середніх цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами у доларах США (показник поточного року у відношенні до показника попереднього 

року), %* 

Рік Зернові та 

зернобобові 

культури 

Олійні 

культури 

Цукрові 

буряки 

Картопля Овочі Плоди 

та 

ягоди 

Худоба та 

птиця (у 

живій вазі) 

Молоко та 

молочні 

продукти 

Яйця, 

за тис. 

штук 

2000 100,4 53,7 88,4 89,0 54,2 68,9 56,7 76,1 94,0 

2001 87,1 150,3 116,1 88,1 132,7 147,9 179,5 114,1 111,0 

2002 82,5 109,9 92,8 124,5 116,4 89,1 87,9 90,2 80,7 

2003 170,7 102,4 109,0 111,8 116,6 84,9 95,2 128,4 114,4 

2004 85,1 132,7 97,3 85,5 121,6 171,3 147,1 120,6 124,1 

2005 95,8 88,5 135,5 134,2 124,1 138,8 141,0 140,0 109,8 

2006 125,0 104,0 106,6 158,5 107,3 148,4 92,5 96,3 77,6 

2007 161,8 185,3 84,7 94,4 128,9 105,7 102,5 155,2 142,4 

2008 89,5 89,1 133,1 107,2 99,0 117,7 151,0 119,2 131,8 

2009 67,8 79,4 123,6 74,3 57,4 66,5 67,2 60,4 70,6 

2010 141,0 141,8 117,4 164,9 143,2 128,6 104,9 156,4 117,1 

2011 122,2 112,1 107,4 95,1 83,5 130,7 110,3 103,1 110,4 

2012 112,3 108,0 82,5 55,9 91,3 85,0 112,2 87,3 119,9 

2013 84,0 86,1 93,2 163,3 120,3 111,2 95,9 126,4 104,7 

2014 93,1 88,5 83,5 78,5 71,8 54,2 82,0 71,7 80,1 

2015 88,0 100,9 86,9 61,0 84,6 132,1 76,0 66,0 92,8 

*Розраховано на основі даних джерела [270] 
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Додаток В 
 

Додаток В 

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами у грудні 2015 р., (грн/т)* 

 

Область 
 

Пшениця 
Насіння 

соняшнику 

 

Соя 
 

Ріпак 

Велика 

рогата 

худоба 

 

Птиця 

Молоко та 

молочні 

продукти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Україна 3046,2 8741,2 8070,8 8155,5 20722,3 25313,8 5155,3 

Вінницька 2662,7 8865,8 7656,3 8075,5 20625,4 30265,47 5085,4 

Волинська 2963,2 8671,3 8231,1 8034,9 23567,8 30947,5 5456,9 

Дніпропетровська 2965,9 8356,1 7620,9 11241,2 25072,6 20809,1 5796,7 

Донецька 2754,4 9846,0 7384,3 6257,8 14353,7 15802,7 4696,2 

Житомирська 2814,6 8725,5 7589,6 7389,9 20697,2 23009,1 5310,8 

Закарпатська 2842,0 5874,9 7822,8 - 21192,3 - 7121,3 

Запорізька 2867,0 8167,7 7793,1 6133,1 19790,0 15888,1 4940,1 

Івано- 

Франківська 

2691,6 7683,7 7340,8 7986,6 22858,8 28557,4 4375,6 

Київська 2918,8 7931,5 8058,8 4453,0 20534,3 24221,5 5177,4 

Кіровоградська 3592,5 8518,5 8195,0 7638,4 21387,7 236473,2 4285,9 

Луганська 2642,8 8025,2 … … 18964,9 10972,3 4494,2 

Львівська 3295,2 7996,8 8012,8 8798,7 22094,3 15691,3 5068,6 

 

417 



 

 
 

 

Продовження додатка В 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Миколаївська 3362,2 8462,5 7420,8 8118,5 18769,1 12594,9 5056,7 

Одеська 2856,9 8055,0 6519,4 6741,2 19125,9 24291,7 4752,8 

Полтавська 3394,7 9203,5 8690,2 9998,7 23290,4 12020,5 5304,3 

Рівненська 2947,2 8024,5 8256,0 7509,8 21564,0 19192,9 5394,2 

Сумська 3028,0 7797,6 7871,2 6637,0 21342,9 23561,5 5028,2 

Тернопільська 2582,4 8193,4 7399,8 7796,9 21735,1 15994,6 5985,1 

Харківська 3170,3 8936,6 7542,9 8902,9 19695,3 19963,8 4885,3 

Херсонська 2973,8 8088,1 7904,9 7506,4 20731,4 23037,4 5016,6 

Хмельницька 3147,7 7862,2 9053,6 8614,0 22468,9 15362,0 5353,1 

Черкаська 3250,9 10523,1 7419,7 7372,0 20394,5 26467,2 5180,0 

Чернівецька 2465,7 7673,3 7928,5 9640,7 17142,8 27003,7 5166,2 

Чернігівська 3365,9 8197,3 7436,4 7421,2 21253,1 16230,8 5243,3 

Коефіцієнт варіації, %  
9,5 

 
10,1 

 
6,4 

 
17,1 

 
10,3 

 
27,3 

 
10,8 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Додаток Д 
 

Додаток Д 

Середні ціни купівлі сільськогосподарськими підприємствами окремих видів матеріальних 

засобів, робіт і послуг, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю в 2015 р. 

Область 
Бензин, 

грн/т 

Дизельне 

пальне, грн/т 

Аміачна 

селітра, грн/ц 

Оранка, 

грн/га 

Перевезення вантажів, 

грн/т.км 

1 2 3 4 5 6 

Україна 17575,5 14970,3 571,8 423,3 1,6 

Вінницька 18348,5 14984,3 609,9 430,3 1,3 

Волинська 18181,4 15299,5 649,3 435,4 1,9 

Дніпропетровська 16790,2 15165,8 652,3 302,4 2,2 

Донецька 17022,9 14232,9 606,7 459,6 4,4 

Житомирська 17609,5 15168,6 625,5 518,1 2,0 

Закарпатська 17929,1 13432,9 629,5 900,2 1,7 

Запорізька 18418,0 15168,6 660,8 437,8 2,2 

Івано- 

Франківська 

19347,0 15891,8 618,3 538,2 1,7 

Київська 17351,7 14916,9 233,4 469,2 1,6 

Кіровоградська 18253,2 15264,1 659,2 316,0 1,0 

Луганська 17968,5 15057,3 706,0 509,8 1,5 

Львівська 19891,0 15056,7 659,1 854,2 2,0 

 

 

419 



 

 
 

 

Продовження додатка Д 

1 2 3 4 5 6 

Миколаївська 18702,5 15552,2 690,8 318,5 2,3 

Одеська 17322,3 15042,2 662,8 482,8 1,5 

Полтавська 18014,0 15128,1 691,2 462,7 1,1 

Рівненська 18098,9 14805,6 656,1 485,5 1,5 

Сумська 17540,5 14627,5 660,2 409,9 1,5 

Тернопільська 17548,1 14871,9 651,8 525,6 2,1 

Харківська 17471,7 15002,7 648,8 466,6 1,4 

Херсонська 17614,8 15066,8 593,0 275,3 1,6 

Хмельницька 17837,2 15149,8 590,8 447,4 2,4 

Черкаська 16663,2 14524,4 655,5 395,2 1,3 

Чернівецька 18234,1 15022,1 662,2 535,8 1,4 

Чернігівська 16730,7 14779,2 612,4 331,8 1,3 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Додаток Е 
 

Додаток Е 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур в сільськогосподарських 

підприємствах, тис. га* 

 

Рік 
Зернові та 

зернобобові 

Цукрові 

буряки 

(фабричні) 

 

Соняшник 
 

Картопля 

Овочі 

відкритого 

грунту 

Кормові 

культури 

2000 11975 786 2671 27 134 6301,0 

2005 11508 504 2953 17 54 2535,4 

2010 11280 459 3667 29 48 1369,9 

2011 11742 479 3850 35 57 1247,8 

2012 11449 410 4218 41 47 1226,3 

2013 11948 226 4094 30 38 1051,1 

2014 10634 299 4231 30 39 886,9 

2015 10719 214 4093 23 35 774,5 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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Додаток Ж 

Вихідні дані для аналізу економічної поведінки підприємств з виробництва пшениці озимої 

 

№ підприємства 
Зібрана 

площа 

Вироб- 

лено 

 

Виручка 
Вир. 

Собів. 

 

Насіння 
Мін- 

добрива 

 

Пальне 
Оплата 

праці 

0004622732141207 0,0 0,0 1963,0 832,0 32,7 359,7 70,6 101,2 

0004621203762459 4,0 45,0 27,6 17,7 2,9 0,0 1,7 9,1 

0004622722354425 7,0 204,0 45,1 74,9 6,9 14,8 20,3 7,4 

0004623620760210 10,0 398,0 31,7 122,0 10,0 17,0 43,0 9,0 

0004625133213654 10,0 390,0 0,0 113,4 27,4 28,6 0,0 10,6 

0004621230484438 13,0 338,0 0,0 52,9 9,0 7,5 17,8 5,8 

0004625822380486 15,0 303,0 61,3 112,2 18,4 38,7 21,5 5,2 

0004621532991645 17,0 490,0 170,0 105,0 14,0 47,0 0,0 2,0 

0004624838338937 20,0 1164,0 310,9 307,6 28,9 116,4 68,8 15,7 

0004622700852714 20,0 480,0 177,8 110,4 0,0 35,5 31,1 34,2 

0004624230765468 23,0 513,0 111,2 126,7 17,6 8,0 13,6 3,4 

0004625133213675 25,0 1275,0 43,6 298,0 52,0 97,0 62,0 9,0 

0004620925553042 27,0 675,0 47,2 142,8 18,1 59,6 28,3 0,0 

0004621503763052 29,0 994,0 102,0 314,0 36,0 130,0 57,0 17,0 

0004621525230824 30,0 510,0 0,0 144,0 0,0 48,0 40,0 6,0 

0004622403761159 30,0 962,0 410,8 258,2 8,4 121,9 60,4 17,7 
 

422 

 

 

 

а 



Додаток Е 
 

Продовження додатка Ж 
 

0004622731487597 30,0 935,0 990,4 250,8 19,3 82,6 34,7 27,2 

0004623903762526 34,0 861,0 197,4 260,6 40,9 63,6 68,8 39,1 

0004622404950193 40,0 1433,0 342,6 286,6 68,2 35,0 57,4 2,6 

0004623934677826 44,0 2952,0 857,7 432,9 65,0 121,6 59,6 36,0 

0004621530772082 46,0 1115,0 0,0 323,2 72,8 56,1 37,9 15,4 

0004621231417231 48,0 816,0 0,0 342,4 28,0 74,4 118,5 10,0 

0004622403374758 50,0 1297,0 246,0 268,1 22,5 71,5 77,0 28,0 

0004625120805208 57,0 1822,0 360,0 747,0 168,0 215,0 117,0 12,0 

0004622719164276 60,0 1693,0 183,0 410,0 47,0 62,0 53,0 67,0 

0004620330124567 60,0 6133,0 1994,5 1407,9 16,0 820,1 109,4 143,4 

0004622719164262 63,0 3780,0 1078,2 1117,3 213,3 296,0 90,0 0,0 

0004620937928871 70,0 1834,0 364,0 648,1 42,9 317,0 103,9 20,8 

0004623935307602 72,0 2340,0 1129,1 713,8 63,6 152,5 159,0 69,1 

0004620331252780 76,0 3420,0 938,4 616,0 64,7 393,5 98,3 11,7 

0004621530772124 80,0 1546,0 405,0 391,0 38,0 158,0 58,0 32,0 

0004621834086824 80,0 1760,0 30,7 324,8 36,0 21,0 12,0 11,1 

0004623620760227 80,0 2380,0 313,0 544,0 116,0 48,0 187,0 64,0 

0004620936768967 80,0 3050,0 993,1 1043,1 82,0 460,6 150,2 0,0 

0004623333276536 80,0 5330,0 2803,9 1463,7 39,9 978,8 130,8 43,1 

 

423 



 

 
 

 

Продовження додатка Ж 
 

0004625803763282 89,0 2441,0 96,2 266,9 17,5 84,8 75,6 37,5 

0004621520760167 90,0 3698,0 1980,0 2061,0 216,0 637,0 159,0 70,0 

0004623304950448 90,0 5500,0 304,8 1162,5 121,3 247,5 215,0 18,4 

0004621530772103 100,0 3880,0 2040,0 1596,6 105,3 579,5 265,6 29,0 

0004622733476964 100,0 2329,0 638,4 260,1 8,5 45,5 66,9 17,2 

0004624833087387 100,0 5224,0 1017,2 886,0 145,3 367,8 101,0 30,0 

0004620330786577 100,0 4378,0 751,0 813,0 59,0 52,0 147,0 71,0 

Разом 1 група 2099,0 80688,0 23556,8 21769,2 2199,3 7571,1 3288,7 1158,9 

0004623922374540 110,0 2307,0 125,0 593,4 110,0 0,0 100,1 14,5 

0004620923962262 120,0 3669,0 1482,3 873,2 117,0 354,8 92,9 17,5 

0004622730703587 127,0 3515,0 880,0 847,1 80,9 139,0 159,0 109,9 

0004622103760823 140,0 11000,0 3431,0 3850,0 94,0 1024,0 252,0 21,0 

0004620903762265 140,0 4760,0 1305,3 845,7 90,4 240,9 125,5 140,5 

0004623625239392 150,0 9700,0 2657,3 2226,0 81,0 333,1 431,1 142,5 

0004620930793783 150,0 9195,0 1285,4 2061,3 736,2 376,3 326,3 33,0 

0004623603374741 165,0 4940,0 1109,6 811,0 60,0 292,0 87,0 69,0 

0004623935307623 168,0 4425,0 1667,1 1310,5 207,4 0,0 302,7 155,0 

0004622134510047 172,0 11805,0 4238,2 3265,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

0004623030873507 180,0 6144,0 1468,1 1488,4 169,0 129,0 116,0 53,0 

424 

 

 

 

а 



Додаток Е 
 

Продовження додатка Ж 
 

0004622738551663 183,0 8665,0 2662,0 2600,0 169,0 861,0 658,0 130,0 

0004623638718352 188,0 9561,0 3345,7 3110,1 0,0 1205,5 203,3 16,2 

0004620938667319 198,0 14200,0 4156,6 5153,5 270,2 2110,8 217,6 57,0 

0004621203762331 200,0 8191,0 1662,2 2184,8 218,5 571,4 371,4 415,1 

0004621203762348 200,0 6836,0 1552,8 2052,6 524,0 475,1 268,1 115,7 

0004621834086798 200,0 10988,0 3484,9 3143,3 408,7 939,9 445,8 162,1 

0004623003760964 202,0 5742,0 746,7 1627,0 157,7 645,8 195,1 28,4 

0004623931755555 213,0 12309,0 2789,9 3264,8 287,8 1138,1 269,9 355,9 

0004620335010489 219,0 7212,0 1579,0 1611,0 95,0 881,0 112,0 36,0 

0004621823960122 235,0 16681,0 4749,2 5502,9 510,0 3440,0 600,0 120,0 

0004622722356525 235,0 11650,0 2984,8 3097,7 303,8 855,2 338,5 152,3 

0004621535056429 240,0 6992,0 2836,3 2178,9 145,6 633,5 367,5 161,2 

0004624832704145 249,0 14752,0 3709,2 3274,4 107,4 1476,1 234,7 46,9 

0004621838108830 250,0 10825,0 3418,6 4438,1 265,0 997,0 320,0 240,0 

0004623903762555 250,0 9360,0 2389,1 2584,6 135,0 850,2 403,0 91,0 

0004624803762742 271,0 17310,0 5821,3 5366,1 0,0 1532,0 230,5 131,8 

0004624803760600 310,0 7812,0 1467,7 1301,7 125,4 235,2 316,0 72,3 

0004622734519757 320,0 8336,0 3396,1 2617,2 268,8 1218,5 409,7 52,7 

0004623904950543 384,0 23601,0 7299,4 4695,7 190,8 860,1 449,3 61,4 

 

425 



 

 
 

 

Продовження додатка Ж 
 

0004621830947615 393,0 17673,0 6765,8 3938,8 384,5 1521,9 424,8 125,8 

0004623336848544 411,0 15371,0 2254,4 2968,8 248,0 341,6 115,4 0,0 

0004623931148107 417,0 24396,0 4818,7 12064,3 516,3 3280,7 1131,9 410,9 

0004620335263487 435,0 50192,0 16175,3 10915,1 325,2 4854,6 395,6 284,0 

0004624819340483 445,0 24182,0 5544,9 5369,1 142,1 1074,1 716,0 840,1 

0004621835130486 470,0 21150,0 6401,4 5319,1 291,8 2338,4 521,5 44,2 

0004624823961972 470,0 18272,0 5047,1 3060,3 259,3 1280,5 290,4 232,0 

0004625332282685 480,0 26300,0 12075,7 6408,4 219,9 2266,4 475,9 209,1 

0004621536738288 490,0 23626,0 5804,9 7051,9 519,4 2494,9 215,1 201,7 

0004624833087366 490,0 26880,0 6446,6 11732,6 777,1 3908,4 794,0 153,7 

0004620330320367 492,0 24417,0 4468,0 4133,0 373,0 1365,0 803,0 230,0 

Разом 2 група 11162,0 554942,0 155503,6 150938,3 9985,2 48542,0 14286,6 5933,4 

0004623037976916 528,0 27902,0 8443,0 6696,5 134,9 1430,5 1065,5 127,4 

0004620603762165 545,0 23280,0 7921,6 6972,1 300,6 4582,0 772,4 178,4 

0004624830124284 552,0 26374,0 5994,0 7621,8 563,7 4594,8 613,2 139,8 

0004620330472034 559,0 30176,0 13479,1 6043,5 680,2 1370,3 0,0 21,3 

0004623036145708 587,0 26416,0 10240,8 6312,9 187,8 467,4 636,0 137,9 

0004621537291385 624,0 54334,0 11620,0 9361,0 421,0 2562,0 1100,0 153,0 

0004624820770600 633,0 24191,0 7827,0 8482,0 407,0 2716,0 1834,0 201,0 

426 

 

 

 

а 



Додаток Е 
 

Продовження додатка Ж 
 

0004623625556075 660,0 38421,0 351,8 5873,8 268,5 2300,8 185,0 77,4 

0004620636763424 667,0 27550,0 9040,2 11982,5 572,1 2718,8 1202,3 263,1 

0004625333650468 720,0 34012,0 10975,4 9196,1 617,9 6236,6 670,2 245,5 

0004624831755665 740,0 31310,0 10607,9 10350,0 977,6 2579,7 1201,0 485,5 

0004624822383817 800,0 42134,0 12184,8 9065,8 915,5 1798,2 886,0 310,8 

0004623330394156 854,0 46270,0 10515,9 16909,5 422,5 5582,6 1043,5 250,0 

0004624803760651 870,0 47869,0 7609,4 8278,0 315,5 2922,7 971,0 997,0 

0004621836211644 897,0 33778,0 12265,8 8070,9 635,0 1232,4 573,3 534,6 

0004620633176534 951,0 38180,0 6212,3 9433,5 473,0 1661,0 756,9 1152,0 

Разом 3 група 11187,0 552197,0 145289,0 140649,9 7892,8 44755,8 13510,3 5274,7 

0004623920760248 1122,0 41118,0 11080,7 13900,0 3254,0 5155,0 830,0 383,0 

0004622134263345 1241,0 87590,0 25813,6 23753,3 0,0 0,0 0,0 31,5 

0004623620789952 1400,0 71807,0 27572,5 20217,0 914,0 6776,0 2913,0 881,0 

0004620335116440 1504,0 81145,0 25926,2 20099,3 1687,6 4601,4 1414,2 342,2 

0004625338052521 1543,0 82690,0 31309,8 22396,5 694,0 5695,6 1458,0 636,7 

0004622436079170 1677,0 77061,0 25307,2 32449,7 3293,7 6322,6 1994,5 1533,8 

0004625330124457 1732,0 122805,0 0,0 36108,1 1400,2 9222,5 3263,2 2975,2 

0004621533469695 1902,0 75271,0 18232,6 21296,0 1158,0 4901,0 1473,0 1019,0 

0004623336848324 2491,0 92945,0 20238,5 20250,0 1505,9 2324,4 0,0 0,0 

 

427 



 

 
 

 

Продовження додатка Ж 
 

0004622134943719 9298,0 506143,0 160582,1 168616,0 8175,8 51848,9 10854,1 8281,7 

0004623932478033 10657,0 665137,0 244343,3 235750,0 13005,0 62006,0 10338,0 4129,0 

Разом по 4 групі 34567,0 1903712,0 590406,5 614835,9 35088,2 158853,4 34538,0 20213,1 

Всього 83463,0 4279366,0 1239105,3 1241550,7 75242,8 360591,2 96709,2 44947,1 
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Додаток З 
 

Додаток З 

Вихідні дані для аналізу економічної поведінки підприємств з виробництва сої 

Площа Зібрано Вир. Соб. Виручка  Вир. Соб. Прямі Насіння Міндобрива Пальне 
 

0004620933811803 3,0 45,0 19,9 0,0 19,9 18,3 3,0 1,6 0,1 

0004621530772103 5,0 80,0 88,6 53,7 88,6 75,5 20,4 9,3 1,5 

0004622719164276 6,0 66,0 38,0 0,0 38,0 22,0 6,0 6,0 4,0 

0004621532991645 10,0 183,0 52,0 0,0 52,0 41,0 7,0 23,0 0,0 

0004623903762526 10,0 154,0 123,8 108,4 123,8 99,7 28,2 16,3 42,7 

0004622734519757 13,0 341,0 225,0 0,0 225,0 177,9 37,1 108,5 19,0 

0004621539780463 14,0 257,0 80,4 3389,8 80,4 35,4 21,4 0,0 0,0 

0004621503763052 15,0 245,0 185,0 0,0 185,0 156,0 21,0 77,0 34,0 

0004621525230824 15,0 145,0 34,0 0,0 34,0 23,0 11,0 2,0 10,0 

0004610931447233 15,0 226,0 137,9 176,7 137,9 90,7 40,0 0,0 0,0 

0004622403761159 20,0 168,0 84,2 31,7 84,2 68,7 2,7 39,7 19,7 

0004624833087387 29,0 524,0 159,1 404,9 159,1 104,3 22,4 6,8 24,4 

0004621530772082 30,0 180,0 137,5 0,0 137,5 92,7 37,1 1,0 19,9 

0004620331252780 30,0 510,0 316,8 194,5 316,8 301,5 58,3 192,1 39,0 

0004620936768967 30,0 500,0 199,4 112,9 199,4 168,2 21,4 90,0 54,4 

0004623922374540 30,0 300,0 153,0 152,3 153,0 122,1 18,2 0,0 45,8 

0004623003760964 31,0 447,0 281,9 339,3 281,9 176,5 35,9 38,9 35,4 

 

429 



 

 
 

 

Продовження додатка З 
 

0004624838338937 37,0 1200,0 708,7 878,1 708,7 610,8 38,2 284,8 160,3 

0004623935307623 37,0 250,0 133,2 19,3 133,2 99,6 50,4 0,0 4,6 

0004622403374758 40,0 690,0 235,7 367,9 235,7 186,8 49,2 57,2 51,6 

0004625133213654 40,0 1040,0 605,2 919,6 605,2 553,7 85,0 152,0 0,0 

0004622133672078 40,0 800,0 160,0 136,0 160,0 128,0 35,0 22,0 0,0 

0004621838108830 47,0 896,0 502,5 771,7 502,5 363,0 84,0 79,0 69,0 

0004621231417231 50,0 600,0 287,4 171,5 287,4 210,8 70,0 45,9 78,6 

0004623333276536 50,0 2010,0 704,8 0,0 704,8 609,3 105,0 283,4 84,5 

0004622404950193 60,0 964,0 502,2 550,1 502,2 419,8 70,1 143,4 100,7 

0004620937928871 60,0 2130,0 696,4 0,0 696,4 514,1 45,7 337,8 110,7 

0004620923962262 70,0 2450,0 1065,8 902,9 1065,8 937,1 90,5 528,6 120,5 

0004623934677826 70,0 1620,0 775,7 668,3 775,7 742,6 250,3 208,4 81,4 

0004621823960122 75,0 2440,0 1929,6 4989,8 1929,6 1774,6 180,6 1032,0 372,0 

0004622719164262 75,0 3250,0 1370,5 1240,3 1370,5 869,8 39,2 355,5 72,0 

0004624830124284 80,0 1826,0 804,2 853,9 804,2 671,5 77,5 419,2 107,7 

0004621203762348 85,0 2376,0 1125,8 2070,4 1125,8 754,6 200,1 315,8 238,7 

0004625333650468 88,0 1760,0 1223,2 656,5 1223,2 1059,7 82,2 829,3 89,1 

0004622100496923 98,0 1100,0 324,0 357,0 324,0 89,0 29,0 0,0 60,0 

0004620330124567 98,0 3070,0 709,5 2744,6 709,5 426,3 45,5 218,7 97,0 
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а 



Додаток З 
 

Продовження додатка З 
 

0004621835879723 100,0 150,0 421,3 0,0 421,3 238,0 195,4 0,0 23,0 

0004624819340483 100,0 2266,0 910,3 1456,6 910,3 565,0 77,1 182,5 119,2 

Разом 1 група 1706,0 37259,0 17512,5 24718,7 17512,5 13597,6 2291,1 6107,7 2390,5 

0004621835130486 105,0 2443,0 1117,8 5477,3 1117,8 860,1 143,4 302,7 93,4 

0004620330786577 107,0 2770,0 843,0 0,0 843,0 737,0 67,0 64,0 129,0 

0004623931755555 111,0 2779,0 1667,4 1914,6 1667,4 1253,2 122,2 581,1 137,9 

0004623037976916 111,0 3049,0 1006,3 1660,3 1006,3 657,7 58,7 0,0 208,8 

0004624823961972 112,0 1770,0 1229,2 1075,0 1229,2 816,4 169,1 455,1 65,5 

0004625120805208 140,0 3080,0 2112,0 2992,3 2112,0 2077,0 298,0 498,0 312,0 

0004623036145708 140,0 4260,0 2287,9 7856,7 2287,9 1934,3 167,7 383,3 223,2 

0004620603762165 145,0 2698,0 1620,4 2808,3 1620,4 1242,8 113,3 696,1 208,3 

0004623620760227 150,0 2198,0 1518,0 1612,0 1518,0 1292,0 158,0 527,0 466,0 

0004622722356525 164,0 3171,0 2256,8 2701,8 2256,8 1865,1 222,3 625,8 247,5 

0004621803761946 172,0 9885,0 3229,7 10520,4 3229,7 2568,5 210,8 306,8 0,0 

0004621830947615 181,0 4625,0 1559,8 5565,3 1559,8 1061,8 99,8 303,9 295,5 

0004622103760823 200,0 7900,0 5351,0 7206,0 5351,0 4015,0 230,0 2854,0 419,0 

0004623625239392 200,0 3082,0 2723,2 4484,2 2723,2 1983,9 712,5 58,4 591,0 

0004622738551663 202,0 5249,0 1576,0 2661,0 1576,0 1332,0 105,0 355,0 525,0 

0004624803760651 206,0 4738,0 2430,9 75,0 2430,9 1864,1 330,1 420,0 439,0 
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Продовження додатка З 
 

0004620636763424 207,0 5780,0 4560,7 4955,2 4560,7 3906,2 153,7 878,6 799,2 

0004623931148107 207,0 4122,0 3362,7 767,6 3362,7 2430,7 608,5 663,8 191,9 

0004620335010489 212,0 2878,0 1642,0 2168,0 1642,0 924,0 156,0 187,0 386,0 

0004623638718352 238,0 4139,0 2128,1 871,5 2128,1 1399,5 479,2 59,3 249,1 

0004610134605882 240,0 6706,0 4512,5 5104,3 4512,5 4162,2 846,7 2311,0 258,8 

0004623935307602 240,0 4520,0 2150,1 3515,2 2150,1 1210,5 461,5 441,9 29,5 

0004623913834557 250,0 335,0 421,4 335,0 421,4 105,0 0,0 0,0 0,0 

0004624831755665 250,0 3027,0 2750,0 2683,3 2750,0 2488,3 327,6 1144,6 116,1 

0004621834086798 250,0 5578,0 4831,5 7790,6 4831,5 4239,6 365,9 990,0 327,8 

0004624822383817 266,0 6396,0 3198,0 5474,5 3198,0 2298,9 219,7 422,2 531,3 

0004622700852714 286,0 8000,0 3910,4 4370,0 3910,4 3910,4 0,0 0,0 0,0 

0004624820770600 300,0 9580,0 6049,0 6558,0 6049,0 5877,0 783,0 1823,0 1216,0 

0004623920760248 330,0 6170,0 4925,0 5314,5 4925,0 4698,0 898,0 1251,0 561,0 

0004620330320367 376,0 6900,0 2907,0 5902,0 2907,0 2311,0 279,0 718,0 324,0 

0004624803762742 400,0 8888,0 5949,4 7912,4 5949,4 4967,5 729,0 1839,0 339,5 

0004623625556075 433,0 12903,0 2369,2 17681,5 2369,2 1766,1 194,8 298,2 194,3 

0004622436079170 447,0 11170,0 6477,2 10699,1 6477,2 4030,2 1368,7 586,3 546,8 

0004623938759116 448,0 10649,0 7221,2 423,5 7221,2 5587,2 1171,8 1461,8 1086,5 

0004623903762555 450,0 8358,0 4680,0 7021,7 4680,0 3431,3 1201,6 794,3 535,0 
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Додаток З 
 

Продовження додатка З 

0004622134510047 488,0 10427,0 12684,3 11585,2 12684,3 11814,8 0,0 0,0 0,0 

0004620330472034 494,0 14820,0 7263,5 13912,2 7263,5 5490,4 611,0 1312,4 0,0 

Разом 2 група 9258,0 215043,0 126522,6 183655,5 126522,6 102609,7 14063,6 25613,6 12053,9 

0004620335263487 520,0 19900,0 15629,4 18229,7 15629,4 14225,0 1313,4 7075,5 2287,6 

0004623904950543 530,0 14366,0 7231,7 11704,2 7231,7 6250,3 455,4 769,7 620,1 

0004621536738288 678,0 10533,0 6835,9 9199,8 6835,9 5351,5 453,9 1308,2 220,3 

0004621537291385 704,0 17905,0 8751,0 16289,0 8751,0 7412,0 1550,0 703,0 651,0 

0004625330124457 888,0 32052,0 13388,2 0,0 13388,2 7195,1 1879,6 700,0 2323,6 

0004623330394156 910,0 27240,0 16190,1 22860,3 16190,1 9980,2 786,5 4625,4 1428,7 

0004621836211644 970,0 13462,0 14537,4 4045,0 14537,4 8938,5 3149,5 1433,3 856,3 

Разом 3 група 5200,0 135458,0 82563,7 82328,0 82563,7 59352,6 9588,3 16615,1 8387,6 

0004621536874438 1034,0 21328,0 13449,1 17266,6 13449,1 13022,9 2022,5 1628,0 2657,9 

0004625338052521 1149,0 22980,0 20074,2 15816,2 20074,2 15111,0 739,1 7267,7 1483,5 

0004623620789952 1463,0 27649,0 16847,0 12605,2 16847,0 13562,0 1849,0 1583,0 3410,0 

0004620335116440 1560,0 35694,0 16997,8 16349,0 16997,8 8609,9 2515,9 1153,4 1607,3 

0004625332282685 1855,0 37100,0 24661,4 29760,2 24661,4 18105,4 1057,4 9113,7 1945,0 

0004621533469695 2045,0 45141,0 24235,0 21602,1 24235,0 18586,0 2624,0 1219,0 1768,0 

0004622134943719 2206,0 40343,0 42225,2 36850,5 42225,2 29729,9 3447,4 6226,3 4009,8 

0004623932478033 6384,0 166399,0 84713,0 115763,3 84713,0 56317,0 10751,0 16780,0 5613,0 

Разом 4 група 17696,0 396634,0 243202,7 266013,1 243202,7 173044,1 25006,3 44971,1 22494,5 

Всього 50024,0 1172154,0 696400,3 847417,5 696400,3 524163,9 76892,3 141643,9 68158,5 
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Додаток И 

Вихідні дані для групування за чисельністю поголівя корів 
 Поголівя Вироблено Вир. Соб. Чист. Дохід Корми Пальне Оплата праці 

0004620332954509 4,0 110,0 55,0 0,0 19,2 13,4 14,0 

0004623003760964 24,0 624,0 161,0 207,8 87,8 2,3 48,4 

0004622403374758 30,0 486,0 155,5 83,1 99,1 10,0 31,9 

0004623620760227 35,0 1353,0 511,0 418,0 230,0 32,0 132,0 

0004620903762265 41,0 1431,0 430,5 530,8 144,8 28,6 180,8 

0004621220795214 42,0 1316,0 141,4 576,7 91,7 6,9 9,6 

0004622437672380 42,0 1505,0 570,0 678,3 392,0 12,2 22,0 

0004624819340483 42,0 856,0 681,5 221,5 314,1 30,5 152,6 

0004623922374540 44,0 1007,0 387,9 306,8 296,6 15,8 46,3 

0004624823961972 60,0 1993,0 1142,5 790,3 506,4 66,6 153,7 

0004624803760600 68,0 1980,0 755,9 739,3 228,9 137,0 187,0 

0004621525230824 76,0 4142,0 1845,0 1938,0 836,0 20,0 23,0 

Всього 1 група 508,0 16803,0 6837,2 6490,6 3246,6 375,3 1001,3 

0004621203762348 110,0 4506,0 1488,5 2220,9 661,6 111,0 305,1 

0004625803763282 130,0 4446,0 1129,1 979,4 873,6 25,9 42,9 

0004624830124284 134,0 5977,0 1969,4 2295,7 1181,1 107,8 246,1 

0004623620760210 140,0 5693,0 2534,0 2432,6 1323,0 42,0 745,0 
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Додаток И 
 

Продовження додатка И 
 

0004620335263487 175,0 8635,0 3686,2 4489,3 1912,8 236,2 588,3 

0004623920760248 220,0 11129,0 4021,0 4392,8 2409,0 206,0 793,0 

0004620330472034 262,0 12048,0 5563,4 6384,0 2764,4 0,0 902,1 

0004623625556075 278,0 11766,0 4479,3 8415,3 3301,3 335,9 117,1 

0004620330320367 286,0 8408,0 2752,0 3622,0 800,0 814,0 436,0 

0004621203762331 320,0 13250,0 4730,5 7483,3 2035,7 236,5 1040,7 

0004624803760651 420,0 25249,0 11649,7 13286,5 7778,2 498,0 1013,0 

0004623935603085 926,0 69617,0 40307,0 40521,7 21391,0 896,3 5139,4 

Всього 2 група 3401,0 180724,0 84310,1 96523,5 46431,7 3509,6 11368,7 

Разом 3909,0 197527,0 91147,3 103014,1 49678,3 3884,9 12370,0 
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Додаток К 

Розрахунок вартості мінімального набору продуктівхарчування для 

працездатного населення за мінімальними цінами, затвердженого 

Постановою КМУ у жовтні 2016р., станом на 14.12.2016 р.* 

Найменування продукту Норма, кг 
Мінімальна 

ціна, грн/кг 

Вартість, 

грн 
Хлібопродукти:    

Хліб житній 39 16,0 624,00 

Хліб пшеничний 62 15,0 930,00 

Макаронні вироби 4 20,0 80,00 

Борошно пшеничне 9,4 6,4 60,16 

Крупи:    

Рисова 2,5 26,0 65,00 

Пшоняна 1 11,20 11,20 

Гречана 2 26,0 52,00 

Вівсяна 1,1 23,5 25,85 

Інші (ячна, перлова) 0,5 9,80 4,90 

Бобові 1,9 14,64 27,82 

Картопля 95 2,80 266,00 

Овочі (у тому числі солені, 

квашені) 

   

Капуста 28 2,90 81,20 

Помідори, огірки 25 34,0 850,00 

Морква 9 2,20 19,20 

Буряки 9 2,0 18,0 

Цибуля 9,1 2,8 25,48 

Часник 0,9 70,0 63,00 

Інші сезонні овочі (кабачки, 

гарбузи) 

13 6,00 78,00 

Баштанні (кавуни, дині) 16 5,0 80,00 

Фрукти і ягоди:    

Фрукти, ягоди свіжі 60 6,0 360,00 

сухофрукти 4 35,10 140,40 

Цукор 24 14,0 336,00 

Кондитерські вироби 13 70,0 910,00 
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Додаток К 
 

Продовження додатка К 

Олія 7,1 31,0 220,10 

Маргарин 2 46,0 92,0 

М'ясо та м’ясні продукти:    

Яловичина 16 90,0 1440,00 

Свинина 8 64,0 512,00 

Субпродукти 4 54,0 216,00 

Птиця 14 35,0 420,00 

Сало 2 40,0 80,00 

Ковбасні вироби 9 56,0 504,00 

Риба та морепродукти:    

Риба свіжа, свіжоморожена 7 63,0 441,00 

Оселедці 4 54,0 216,00 

Рибні продукти 2 70,0 140,00 

Молоко, молокопродукти:    

Молоко 60 17,0 1020,00 

Кисломолочні напої (кефір, 

ряжанка) 

 
60 

 
19,0 

 
1140,00 

Масло вершкове 5 115,0 575,00 

Сир твердий 3,5 139,2 487,20 

Сир м’який 10 50,0 500,00 

Сметана 5 20,0 100,00 

Яйця (штук) 220 2,2 484,00 

Чай 0,4 240,0 96,00 

Кава в зернах мелена 0,5 136,8 68,4 

Сіль 3 6,0 18,00 

Спеції (лавровий лист) 0,3 252,0 75,60 

Разом х х 13953,51 

*Розрахунки автора на основі даних джерела [307]. 
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Додаток Л 

Розрахунок вартості мінімального набору продуктівхарчування для 

працездатного населення за середніми цінами, затвердженого 

Постановою КМУ у жовтні 2016р., станом на 14.12.2016 р.* 

Найменування продукту Норма, кг Середня 

ціна, грн/кг 

Вартість, 

грн 
Хлібопродукти:    

Хліб житній 39 18,00 702 

Хліб пшеничний 62 19,00 1178 

Макаронні вироби 4 25,00 100 

Борошно пшеничне 9,4 9,50 89 

Крупи:    

Рисова 2,5 27,5 69 

Пшоняна 1 11,20 11 

Гречана 2 35,00 70 

Вівсяна 1,1 23,50 26 

Інші (ячна, перлова) 0,5 10,00 5 

Бобові 1,9 20,00 38 

Картопля 95 3,00 285 

Овочі (у тому числі солені, 

квашені) 

   

Капуста 28 3,10 87 

Помідори, огірки 25 35,00 875 

Морква 9 4,00 36 

Буряки 9 3,00 27 

Цибуля 9,1 6,50 59 

Часник 0,9 75,00 68 

Інші сезонні овочі (кабачки, 

гарбузи) 

13 6,00 78 

Баштанні (кавуни, дині) 16 10,00 160 

Фрукти і ягоди:    

Фрукти, ягоди свіжі 60 15,00 900 

сухофрукти 4 35,10 140 

Цукор 24 18,00 432 

Кондитерські вироби 13 90,00 1170 
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Додаток Л 
 

Продовження додатка Л 

Олія 7,1 32,00 227 

Маргарин 2 46,00 92 

М'ясо та м’ясні продукти:    

Яловичина 16 95,00 1520 

Свинина 8 85,00 680 

Субпродукти 4 60,00 240 

Птиця 14 40,00 560 

Сало 2 40,00 80 

Ковбасні вироби 9 100,00 900 

Риба та морепродукти:    

Риба свіжа, свіжоморожена 7 70,00 490 

Оселедці 4 54,00 216 

Рибні продукти 2 80,00 160 

Молоко, молокопродукти:    

Молоко 60 17,00 1020 

Кисломолочні напої (кефір, 

ряжанка) 

 
60 

 
21,00 

 
1260 

Масло вершкове 5 115,00 575 

Сир твердий 3,5 180,00 630 

Сир м’який 10 50,00 500 

Сметана 5 52,00 260 

Яйця (штук) 220 2,20 484 

Чай 0,4 336,00 134 

Кава в зернах мелена 0,5 420,00 210 

Сіль 3 6,00 18 

Спеції (лавровий лист) 0,3 252,00 76 

Разом х х 16937 

*Розрахунки автора на основі даних джерела [307]. 
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Додаток М 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах залежно від розміру середньодушових 

еквівалентних загальних доходів у 2015 р. (у середньому за місяць з розрахунку на одну особу, кг) 

 Хліб і 

хлібо- 

продук- 

ти 

М'ясо і 

м'ясо- 

продук- 

ти 

Молоко 

і молоко 

продук- 

ти 

Риба і 

рибо- 

продук- 

ти 

Яйця 

, 

штук 

Цу- 

кор 

Фрук- 

ти і 

ягоди 

Олія Картоп 

ля 

Овоч 

і та 

баш- 

танні 

Всі домо- 

господарства 

8,5 4,6 19,8 1,2 19 2,8 3,1 1,6 6,6 8,8 

Із середньо- 

душовими 

еквівалентними 

загальними 

доходами у 
місяць, грн. 

          

До 480,0 9,2 2,8 5,1 0,6 6 3,0 1,6 1,7 9,5 6,9 

480,1-840,0 6,9 2,2 11,4 0,7 15 1,7 1,3 1,1 6,1 5,9 

840,1-1200,0 7,1 2,8 11,7 0,9 16 2,0 1,7 1,3 5,4 5,7 

1200,1-1560,0 8,1 3,7 15,7 1,0 18 2,5 2,2 1,5 6,4 7,6 

1560,1-1920,0 8,1 3,9 17,9 1,1 18 2,5 2,5 1,6 6,3 7,7 

1920,1-2280,0 8,4 4,5 18,8 1,1 19 2,9 2,9 1,6 6,8 8,7 
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Додаток М 
 

 

Продовження додатка М 

2280,1-2640,0 8,8 4,7 20,7 1,2 20 3,0 3,2 1,6 7,0 9,2 

2640,1-3000,0 8,8 4,9 22,3 1,3 20 3,0 3,5 1,6 7,0 9,5 

3000,1-3360,0 9,3 5,5 23,5 1,5 22 3,2 3,9 1,8 7,5 10,8 

3360,1-3720,0 9,4 5,9 23,6 1,7 22 3,3 4,0 1,7 6,7 10,4 

Понад 3720,0 8,6 6,4 25,4 1,6 21 3,2 4,7 1,6 6,6 11,1 

*Розраховано на основі даних джерела [270]. 
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 

Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств у 

мінливому середовищі розвитку 

 

Монографія 

 

 

 

 

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. 
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