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ВСТУП
Українська економіка переживає етап структурної пе�

ребудови. При цьому сільське господарство, як і багато
інших галузей, має виробити нову стратегію, визначити точ�
ки зростання і прагнути знижувати витрати. Тому актуаль�
ною в наш час є проблема подальшого підвищення рівня
ефективності галузі [1].

Ефективність — це складна економічна категорія, в якій
проявляється важлива сторона діяльності підприємства —
його результативність. Економічна суть ефективності
підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю вит�
рат досягти істотного збільшення прибутку. Кількісно вона
вимірюється зіставленням двох величин: отриманого в про�
цесі виробництва результату і витрат живої і матеріалізо�
ваної праці на його досягнення.

Дослідженням різнопланових проблем підвищення
рівня ефективності в АПК займалися багато вітчизняних та
зарубіжних економістів: Андрійчук В.Г., Бойко В.I., Гай�
дуцький П.І., Гарасим П.М., Доманчук Д.П., Дудар Т.Г.,
Дусановський С.Л., Калінчик М.В., Крисальний О.В., Лукі�
нов І.І., Малік М.Й., Месель�Веселяк В.Я., Онищенко О.М.,
Паскаль М.Є., Підлісецький Г.М., Поплавський В.Г., Ревен�
ко Н.А., Саблук П.Т., Ситник В.П., Стельмащук А.М., Хо�
рунжий М.Й., Черевко Г.В., Шіфман З.А., Шпичак О.М.,
Юрчишин В.В. та ін.

Разом з тим, у науковій літературі окремі аспекти підви�
щення рівня ефективності в АПК досліджені не повною
мірою.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Ринкові відносини, що виникли в Україні, диктують не�

обхідність здійснення крутого повороту до інтенсифікації
виробництва, переорієнтації кожного підприємства, орган�
ізації, фірми на повне і першочергове використання якіс�
них факторів економічного зростання. Необхідні умови для
цього значною мірою створює ринкова економіка.

РЕЗУЛЬТАТИ
Найважливішим фактором підвищення ефективності

суспільного виробництва, забезпечення його високої ефек�
тивності був і залишається науково�технічний прогрес. До
останнього часу він протікав еволюційно. Перевага надава�
лась удосконаленню та ремонту вже існуючих технологій,
часткової модернізації машин і устаткування. Такі заходи
давали певну, але незначну віддачу. Також недостатньо були
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використані стимули для розробки і впровадження нової
техніки. З метою рішення цих проблем потрібні революційні,
якісні зміни, перехід до принципово новим, інноваційним
технологіям, до техніки наступних поколінь.

Іншим фактором інтенсифікації і підвищення ефектив�
ності виробництва є режим економії. Ресурсозбереження
повинне перетворитися у вирішальне джерело задоволення
зростаючої потреби в паливі, енергії, сировині і матеріалах.
Разом з тим, не слід забувати і про необхідність інтенсивн�
іше використовувати створений природничий потенціал,
домагатися ритмічності виробництва, максимальної загруз�
ки машин і устаткування, істотно підвищувати змінність його
роботи і на цій основі збільшити випуск товарів з кожної
одиниці обладнання, отримання продукції з кожного квад�
ратного метра сільськогосподарських угідь. Важливою умо�
вою інтенсивності — пасивного використання виробничих
потужностей — є прискорення темпів приросту продукції
без додаткових капітальних вкладень, та темпів зростання
фондовіддачі. Розвиток науки і техніки, а також конкурен�
ція змушують компанії шукати і освоювати нові ринкові ніші.
Застосування старих технологій і способів розробки товарів
та послуг в кінцевому підсумку не буде сприяти розвитку.

Для здійснення вищезазначених заходів необхідне по�
дальше вдосконалення структури економіки, яка впливає на
інтенсифікацію виробництва і підвищення його ефектив�
ності. Більш високими темпами також необхідно розвивати
та інвестувати кошти в галузі, що забезпечують науково�
технічний прогрес і успішне вирішення соціальних завдань,
добиватися поліпшення пропорцій між виробництвом за�
собів виробництва і предметів споживання, галузями АПК.

Інвестиційна політика держави покликана забезпечува�
ти підвищення ефективності капітальних вкладень. Це пе�
редбачає перерозподіл коштів на користь галузей, що за�
безпечують соціальні потреби, прискорення науково�тех�
нічного прогресу. Все більша частка коштів повинна спря�
мовуватися на технічне переозброєння і реконструкцію дію�
чих підприємств на противагу нового будівництва за допо�
могою залучення приватних інвестицій [2].

Для реалізації великих інноваційних програм та прове�
дення єдиної національної науково�технічної та інновацій�
ної політики, контролю за розробкою та впровадженням
нової продукції, фінансовим, матеріальним і інтелектуаль�
ним забезпеченням цих програм необхідно переходити на
принципи управління, характерні для інвестиційного менед�
жменту.
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Особливе місце в інтенсифікації економіки, зниженні
питомої витрати ресурсів належить підвищенню якості про�
дукції. Результати проведеної в народному господарстві
роботи щодо підвищення технічного рівня і якості продукції,
а також виконуваних робіт не відповідають сучасним вимо�
гам. Це завдання має стати предметом постійної уваги і кон�
тролю, головним чинником в оцінюванні діяльності кожно�
го працівника підприємства.

Підвищення якості сільськогосподарської продукції
— багатогранна проблема. Якість продукції формується,
в першу чергу, умовами виробництва. Воно залежить від
використання сортів рослин в землеробстві, породного
складу худоби в тваринництві, вмілого застосування аг�
ротехніки з урахуванням специфіки місцевих грунтово�
кліматичних умов, технології виробництва, термінів і ме�
тодів виконання робіт і послуг і т. д. Всі ці умови вироб�
ництва безпосередньо впливають на якість продукції та
рівень ефективності діяльності підприємств АПК. Вели�
ке значення мають також умови зберігання продукції та
її реалізації.

Для подальшого збільшення якості сільськогосподарсь�
кої продукції треба не тільки правильне дотримання еле�
ментів технології, а й розробка та впровадження в практи�
ку обліку та аналізу системи критеріїв оцінки, яка сприяла
б отриманню якісної продукції [4].

Сільське господарство України знаходиться в кризово�
му стані вже досить довго. Узагальнити проблеми розвитку
АПК можна за наступними напрямами (рис. 1).

Недосконалість аграрної і технічної політики держави,
непослідовність і нерішучість виконавчих органів призвели
до кризового зниження технічної та енергетичної оснаще�
ності сільськогосподарського виробництва. Матеріально�
технічна база АПК майже повністю позбавлена новітніх тех�
нологій. Внаслідок низького рівня забезпеченості сільсько�
господарських підприємств матеріально�технічними засо�
бами не виконуються окремі технологічні операції. Загальні
витрати сільгосптоваровиробників, пов'язані із нестачею та
низьким станом машин, за недобором врожаю становлять
понад 30%, за перевитратами пального — близько 15% [4, с.
12].

Основною проблемою, як і раніше, залишається фінан�
сова нестійкість сільськогосподарської галузі, зумовлена
нестабільністю доходів, накопиченої декапіталізації, а та�
кож недостатнім притоком приватних інвестицій. Важким
є доступ сільськогосподарських товаровиробників до ринків
фінансових та інформаційних ресурсів. Високою є питома
вага збиткових підприємств. Рентабельність у сільському
господарстві нижче, ніж в інших галузях економіки, а ризи�
ки, із зрозумілих причин — вище.

Все це зумовлює реалізацію низки заходів, спрямова�
них на поліпшення фінансового положення сільськогоспо�
дарських товаровиробників. Для цього необхідно збільши�
ти централізовані джерела фінансування інвестицій на до�
корінне поліпшення земель, підвищення родючості грунтів,
відновлення зрошуваних земель, експлуатацію і ремонт зро�
шувальних систем, великих тваринницьких, тепличних ком�
плексів і т. д.

У цілому, з точки зору стратегії розвитку агропро�
мислового комплексу України, необхідний перехід її до
моделі стійкого зростання ефективності виробництва.
Підтримка АПК державою, з одного боку, повинна
відповідати можливостям бюджету, а з іншого — бути
достатньою для того, щоб разом з іншими заходами дер�
жавного економічного регулювання забезпечити умови
для сталого розвитку та функціонування аграрного сек�
тора.

Актуальною проблемою аграрного сектора, що обме�
жує його розвиток, залишається диспаритет цін і пов'язане
з ним важке фінансове становище господарств.

Одним з напрямів вирішення цієї проблеми є грамотна
антимонопольна політика держави в даній сфері діяльності.
Потрібна реальна програма з демонополізації підприємств,
що виробляють засоби виробництва для аграрного секто�
ра. Повинні бути створені умови для формування конкурен�
тного середовища, оскільки зараз обсяги виробленої про�
мислової продукції недостатні, якість її незадовільна, а ціна
для аграрників дуже висока.

Крім того, необхідно покращити умови міжгалузевого
обміну сільського господарства з галузями переробки, збе�
рігання і реалізації його продукції. У даний час розподіл
доходу між учасниками технологічного ланцюжка не відпо�
відає їх реальному економічного внеску. Значна частка при�

бутку вилучається у сільгосптоваровиробників монополізо�
ваними заготівельниками, переробними і торговими орган�
ізаціями шляхом заниження цін на закупівлю в аграрному
секторі сировини [5].

Для подолання монополізму посередницьких структур
необхідне введення, аналогічно зарубіжного досвіду, меха�
нізму регулювання їх прибутковості через установлення
граничних часток у структурі роздрібної ціни. Виходячи з
цього, кінцевий прибуток від продажу сільськогосподарсь�
кої продукції слід розподіляти між усіма учасниками тех�
нологічного ланцюжка (виробництво, заготівля, переробка
та реалізація) пропорційно нормативним матеріальним вит�
ратам і заробітної плати [3].

Для сільських товаровиробників особливе значення має
надійний збут продукції. Для цього потрібно законодавчо
оформити продовольчий ринок, організувати біржову тор�
гівлю і впровадити сучасну систему інформації про кон'юн�
ктуру ринку.

ВИСНОВКИ
Стратегічний напрям державної економічної політики

в АПК повинен бути орієнтований на досягнення ряду пер�
спективних цілей, а саме: забезпечення стійких темпів еко�
номічного зростання та науково�технічного прогресу, підви�
щення конкурентоспроможності продукції на внутрішньо�
му і зарубіжному ринках; ефективна інтеграція до зарубі�
жних господарські зв'язки; досягнення якості життя насе�
лення (у тому числі сільського), що відповідає стандартам
економічно розвинених країн.

Вихід зі становища полягає в розробці та реалізації стра�
тегії ефективного відродження підприємств АПК. Це, перш
за все, стратегія концентрації поточного виробництва відпо�
відно до спеціалізації на більш вигідних галузях, зосеред�
ження трудових, матеріальних, грошових ресурсів на пріо�
ритетних точках зростання.

У зв'язку з тим, що в даний час лімітуючим фактором в
сільському господарстві, як правило, є грошові кошти, особ�
лива увага повинна приділятися стратегічному підвищенню
ресурсовіддачі, ефективності галузевих витрат.
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Рис. 1. Проблеми розвитку АПК України


