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АНОТАЦІЯ 

Шеленко Д.І. Розвиток організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств в умовах різноукладності: теорія, методологія, 

практика. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – ДВНЗ “Прикарпатський національний аграрний 

університет імені Василя Стефаника”. – Львівський національний аграрний 

університет Львів, 2019. 

У дисертаційній роботі досліджено основні підходи забезпечення ефек-

тивного функціонування різних організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств в умовах різноукладності. Виокремлено складові та 

визначено проблеми, які гальмували поступ різноукладності в сільському го-

сподарстві. Зазначено, що врахування виявлених факторів впливу в умовах 

конкурентного середовища дозволить сільськогосподарським підприємствам 

підвищити результативність та зменшити ризики фінансово-господарської 

діяльності. 

Систематизовано тлумачення дефініції “уклад”, і запропоновано визна-

чення: соціально-економічна й виробничо-господарська система розвитку 

типів господарювання з властивим для них цільовим призначенням, функці-

ональними особливостями та механізмами їх регулювання.  

Виявлено та охарактеризовано принципи, що є основою розвитку форм 

господарювання, утворюючи цілісну систему, кожен елемент якої відіграє 

важливу роль у розвитку та гарантуванні безперервності функціонування 

сільського господарства, а також має вагоме соціально-економічне значення 

в Україні. Такий підхід забезпечить: організацію сільськогосподарського ви-

робництва; створення соціальних гарантій; формування ефективного еконо-

мічного середовища, яке сприяло б розвитку сільського господарства; оцінку 

можливої участі працівників у підвищенні ефективності укладів завдяки реа-
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лізації своїх здібностей; мінімізацію ризиків та зміцнення слабких ланок в 

укладі; конкурентні переваги; розуміння переваг сільськогосподарських ук-

ладів для майбутнього розвитку та розширення можливостей для маневру 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

У дослідженні доведено, що основою розвитку організаційно-правових 

форм в аграрному секторі економіки є тенденції, які визначають вектор еко-

номічних процесів та показників на перспективу, відображаючи економічні 

очікування, що відповідають виявленим стійким співвідношенням, особливо-

стям, ознакам, характерним для цього сектора економіки, а отже формують 

позитивний або негативний вплив на такі структурні елементи, як сільсько-

господарські підприємства різних організаційно-правових форм. 

На основі аналізу історичних, соціально-економічних, законодавчих, 

організаційних, наукових та політичних чинників, які покликані сприяти роз-

витку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, до-

ведено, що найбільший вплив на розвиток укладів мають дві групи чинників: 

соціально-економічні, які передбачають забезпечення розширеного відтво-

рення і утримування його в належному стані, та організаційні, пов’язані з ви-

никненням різних укладів і змінами, що відбувалися через докорінне рефор-

мування відносин власності.  

У рамках дослідження методології форм сільськогосподарських підп-

риємств розроблено модель впливу виробничо-господарських складових на 

очікувані результати діяльності сільськогосподарських підприємств, успіх 

якої залежатиме від ефективного впливу факторів, що сприятимуть розвитку 

структуризації виробничо-господарської діяльності. 

Обґрунтовано методичні підходи ефективності функціонування сільсь-

когосподарських підприємств різних організаційно-правових форм в умовах 

різноукладності. За допомогою комп’ютерної програми STELLA та застосу-

вання методу системного аналізу, здійснено прогнозування на перспективу 

результативних показників діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Фактором обрано величину валової продукції та отриманий чистий прибуток. 
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Доведено, що здійснення прогнозу є надзвичайно важливим аспектом діяль-

ності сільськогосподарських підприємств, які функціонують в умовах конку-

рентного середовища. 

У дослідженні проаналізовано стан розвитку організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств та основні показники їхньої діяль-

ності. Визначено історичні етапи формування укладів на селі, які зумовлені 

історичними, культурними, національними особливостями, менталітетом на-

роду й традиціями суспільства. Доведено, що сьогоднішній стан розвитку 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств не завжди 

відповідає умовам ринку, оскільки немає належного ресурсного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств, здійснюється недосконалий прогноз 

щодо потреб виробництва сільськогосподарської продукції, немає достатньо-

го досвіду управління новими організаційно-правовими структурами в конк-

ретному середовищі, не проводиться аналіз обсягів виробництва відповідно 

до попиту на сільськогосподарську продукцію. 

На основі аналізу основних показників діяльності організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств встановлено, що сучасна 

система розвитку більше стимулює великомасштабне виробництво, зокрема 

діяльність агрохолдингів. 

У дисертації доведено, що визначальним чинником розвитку сільсько-

господарських підприємств є людський фактор, або людський капітал. Завдя-

ки залученню кваліфікованих працівників і ефективному використанню ін-

ших видів ресурсів можна досягти високих результатів діяльності. За підсум-

ками оцінювання спостерігаємо кількісне скорочення працівників, на сільсь-

когосподарських підприємствах, що безпосередньо пов’язане зі зменшенням 

сільського населення, деградацією села, трудовою міграцією, занедбаністю 

соціальної сфери села та неналежним забезпечення рівня оплати на сільсько-

господарських підприємствах. Вищевказані чинники негативно впливають на 

трудову дисципліну, підбір кваліфікованих трудових ресурсів тощо. 

Результати опитувань засвідчують потребу кожної територіальної гро-
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мади у співпраці із сільськогосподарськими підприємствами, зокрема для: 

окреслення і шляхів взаємодії з сільськогосподарськими підприємствами на 

партнерській основі, планування системи заходів шляхом збільшення реалі-

зації виробленої сільськогосподарськими підприємствами продукції через 

регіональні торгові мережі, розробки програм щодо отримання кредитних 

ресурсів, створення системи інформаційного забезпечення підприємницької 

діяльності сільськогосподарських підприємств та стимулювання підвищення 

соціальних стандартів, а також рівня заробітної плати на сільськогосподарсь-

ких підприємствах. 

Здійснено дослідження соціально-демографічних процесів на сільських 

територіях, і встановлено, що сільськогосподарські підприємства покращу-

ють економічний потенціал, шляхом створення належних умов праці і відпо-

чинку селян їхнього оздоровлення, створення позитивного морально-

етичного клімату, культурно-освітнього розвитку, збереження традицій і га-

рантування безпеки. 

Встановлено, що вирішальним фактором для керівників сільськогоспо-

дарських підприємств є не лише ставлення працівника до виконання своїх 

обов’язків, але й оцінка прагнень на майбутнє, тобто яка його перспектива на 

цьому підприємстві. Така стратегічна оцінка працівника керівником дозволяє 

передбачити, чи доцільно вкладати кошти у його розвиток і скільки він пра-

цюватиме на підприємстві. 

Визначено, що рівень і глибина системи інституційного забезпечення 

функціонування сільськогосподарських підприємств ще недостатньо розви-

нені, а тому необхідно спрямовувати зусилля на розвиток прогресивних тех-

нологій у майбутньому. Потрібно підтримати систему інституційного забез-

печення функціонування сільськогосподарських підприємств на законодав-

чому рівні, зокрема: регулювати питання які стосуються розвитку сільсько-

господарських підприємств на рівні державної та місцевої влади; розвивати 

українські аграрні традиції; підвищувати добробут та рівень соціального за-

хисту; упорядковувати відповідну матеріально-технічну базу, що має бути 
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спрямована на досягнення кінцевої мети при оптимальному поєднанні всіх 

регуляторів інституційного забезпечення. 

У роботі запропоновано алгоритм системного розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств, який має сприяти зрос-

танню прибутку за рахунок збільшення та дотримання оптимальних обсягів 

виробництва, екологічній стабільності, спрямованій на підтримку навколиш-

нього середовища на належному рівні, реалізації пріоритетних напрямків ро-

звитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, які 

повинні передбачати розвиток виробництва сільськогосподарської продукції 

та її переробку, тісну співпрацю з обслуговуючими підприємствами і більш 

масштабне використання можливостей збуту сільськогосподарської продук-

ції шляхом відповідності асортименту і якості продукції потребам ринку.  

Обґрунтовано важливу роль системи матеріально-технічного забезпе-

чення в діяльності сільськогосподарських підприємств, яка дає можливість 

долучитись до розширеного виробництва та повинна включати: планування 

процесу матеріально-технічного забезпечення; інвестиційне забезпечення; 

застосування інноваційних технологій; удосконалення фінансово-кредитної 

інфраструктури, урахування витрат на оновлення, технічне обслуговування 

та ремонт техніки та інтенсифікації виробничих процесів. 

Сформовано внутрішній економічний механізм розвитку сільськогос-

подарських підприємств різних організаційно-правових форм, основою якого 

є: управління розвитком, елементи забезпечення, вплив внутрішнього та зов-

нішнього середовищ на розвиток організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств, отримання результативних показників діяльності, 

моніторинг результатів, модернізація, технологічне оновлення виробництва, 

залучення інвестицій, соціальний розвиток та екологічна безпека. Такий вну-

трішній економічний механізм розвитку організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарських підприємств формується як загальний для всіх підпри-

ємств із майбутнім врахуванням особливостей кожної форми господарюван-

ня. 
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Для подальшого функціонування і розвитку різноукладності в сільсь-

кому господарстві запропоновано удосконалювати диверсифікаційні процеси 

у сільському господарстві щляхом розширення видів діяльності та асортиме-

нту виробництва продукції, активізації фондового ринку, надання послуг аг-

ротуризму, агросервісу. У дослідженні визначено зовнішні та внутрішні чин-

ники, що впливають на диверсифікаційні процеси, які слід розглядати як 

елемент стратегії сільськогосподарського підприємства і застосовувати у різ-

них напрямках діяльності. 

На основі системного аналізу проведено моделювання за допомогою 

програми STELLA. Спрогнозовано стан розвитку сільськогосподарських під-

приємств у часовому вимірі до 2030 року. За результатами прогнозування 

доведено, що на сучасному етапі сільське господарство в Україні залишиться 

малоефективним, тому потрібно удосконалювати систему господарювання 

сільськогосподарських підприємств, яка потребує збільшення потенціалу та 

залучення кваліфікованих працівників, створення економічного і правового 

середовища для ефективного функціонування у конкурентному середовищі. 

Обґрунтовано, що поступова стабілізація економіки сприятиме створення 

можливостей для впровадження кооперативно-інтеграційних процесів задля 

подолання низки перешкод, що гальмують розвиток сільськогосподарських 

підприємств. За цієї умови запропоновано застосовувати стратегічні пріори-

тети кооперації та інтеграції сільськогосподарських підприємств, які дифере-

нціюються залежно від розміру цих підприємств, зокрема для великих підп-

риємств: домінування на окремих сегментах аграрного ринку, концентрація 

виробничих потужностей підприємств, стимулювання процесів інноваційно-

го розвитку та просування аграрної продукції підприємств на зовнішні рин-

ки; середніх підприємств: мультиплікація ефекту масштабу господарської 

діяльності, полегшення ведення конкурентної боротьби на ринку, структурна 

перебудова виробничих потужностей та диверсифікація ризиків економічної 

безпеки сільськогосподарських підприємств; малих підприємств: подолання 

критичного обмеження ресурсної бази, покращення доступу до сировинних і 
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збутових ринків, захист комерційних інтересів на аграрному ринку та удо-

сконалення логістичної системи сільськогосподарських підприємств. 

Трансформація сільськогосподарських підприємств різних організацій-

но-правових форм господарювання передбачає доцільність реалізації струк-

турних змін у діяльності цих підприємств. Останні пов’язані з системними 

змінами, упровадження яких можуть гальмувати як окремі представники 

управлінського персоналу, так і конкретні працівники підприємства. Такі на-

слідки часто викликають у результаті: низького рівня адаптації кадрового пе-

рсоналу до нових умов функціонування сільськогосподарського підприємст-

ва, страх втрати частину владних повноважень та ризик зміни усталених ви-

робничо-господарських взаємозв’язків і ділових відносин з клієнтами. 

У підсумку дослідження наголошено, що при створенні кооперативної 

чи інтеграційної структури доцільно проектувати стратегічні засади фінансу-

вання на принципах паритетності, узгодженості, диверсифікованості та авто-

номності. 

Активізація розвитку кооперації та інтеграції сільськогосподарських 

підприємств на селі має передбачати організацію і проведення інформаційно-

консультаційної кампанії та стратегічне врахування економічних, матеріаль-

но-технічних, соціальних та екологічних детермінант. Це сприятиме дивер-

сифікації ризиків та покращенню рівня добробуту сільських жителів. З ура-

хуванням впливу детермінант у процесі розвитку кооперації та інтеграції на-

ведено структуризацію етапів розвитку кооперації та інтеграції сільськогос-

подарських підприємств різних організаційно-правових форм господарюван-

ня. 

У дисертації запропоновано диференціацію стратегічних пріоритетів 

кооперації та інтеграції сільськогосподарських підприємств залежно від їх 

розмірів і специфіки організаційно-правової форми господарювання. Реаліза-

ція та розробка вказаних підходів для організації цих процесів передбачатиме 

комплексне здійснення організаційно-економічних заходів щодо налаго-

дження тісної співпраці з господарствами населення, які є потужними 
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суб’єктами виробництва продукції й сировини на аграрному ринку. 

На основі запропонованих заходів щодо активізації розвитку кооперації 

та інтеграції сільськогосподарських підприємств сформовано механізм сти-

мулювання розвитку кооперації та інтеграції сільськогосподарських підпри-

ємств залежно від системного впливу низки чинників. 

Ключові слова: організаційно-правові форми господарювання, сільсько-

господарські підприємства, ефективність, сільськогосподарський уклад, різ-

ноукладність, інституційне забезпечення, диверсифікація. 

 

ABSTRACT 

Shelenko D. I. – Development of organizational and legal forms of agricul-

tural enterprises in conditions of versatility: theory, methodology, practice. – Qual-

ifying scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Economic Sciences 

in specialty 08.00.04 – Economy and Management of Enterprises (by the types of 

economic activity). – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University – Lviv 

National Agrarian University of Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2019. 

The thesis deals with the basic approaches to ensuring the effective function-

ing of various organizational and legal forms of agricultural enterprises in the ver-

satility. The constituents and the problems that have slowed down the progress of 

versatility in agriculture have been identified and determined. It has been noted 

that taking into account the identified factors of influence in a competitive envi-

ronment will allow agricultural enterprises to increase productivity and reduce the 

risks of financial and economic activity. 

The interpretation of the term of “structure” has been systematized, and the 

following definition has been proposed: social and economic and productive and 

economic system of development of types of management with their specific pur-

pose, functional features and mechanisms of their regulation. 

The principles that underlie the development of economic forms have been 
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identified and characterized, forming a coherent system, each element of which 

plays an important role in the development and guarantee of continuity of function-

ing of agriculture, as well as of great social and economic importance in Ukraine. 

This approach will provide: organization of agricultural production; creation of 

social guarantees; formation of an effective economic environment that would con-

tribute to the development of agriculture; assessment of the possible participation 

of employees in improving the efficiency of the ways through the realization of 

their abilities; minimizing risks and strengthening weak links; competitive ad-

vantages; understanding the benefits of agricultural structure for the future devel-

opment and empowering the organizational and legal forms of agricultural enter-

prises. 

The study shows that the basis for the development of organizational and le-

gal forms in the agrarian sector of the economy are trends that determine the vector 

of economic processes and indicators for the future, reflecting economic expecta-

tions that meet the identified stable relationships, features, peculiarities, which are 

characterized for this sector of the economy, and therefore form a positive or nega-

tive impact on such structural elements as agricultural enterprises of different or-

ganizational and legal forms. 

Based on the analysis of historical, social and economic, legislative, organi-

zational, scientific and political factors, which are intended to promote the devel-

opment of organizational and legal forms of agricultural enterprises, it has been 

proved that the two groups of factors have the greatest influence on the develop-

ment of structures: social and economic, which provide for the provision of ex-

tended reproduction and keeping it in good condition, and organizational, related to 

the emergence of different structures and changes that have occurred due to a radi-

cal reform of property relations. 

Within the framework of the research on the methodology of forms of agri-

cultural enterprises a model of influence of production and economic components 

on the expected results of activity of agricultural enterprises has been developed, 

the success of which will depend on the effective influence of factors that will con-
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tribute to the development of structuring of production and economic activity. 

Methodical approaches of efficiency of functioning of agricultural enterpris-

es of different organizational and legal forms in conditions of versatility have been 

are substantiated. With the help of the STELLA computer program and the use of 

the systematic analysis method, forecasting of the prospective performance of agri-

cultural enterprises was made. The factor selected is the value of gross output and 

net profit. The realization of forecasting is an extremely important aspect of the 

activities of agricultural enterprises operating in a competitive environment has 

been proved. 

The research analyzes the state of development of organizational and legal 

forms of agricultural enterprises and the main indicators of their activity. The his-

torical stages of the formation of the structures in the countryside, which are condi-

tioned by the historical, cultural, national peculiarities, mentality of the people and 

the traditions of society, have been determined. It is proved that the current state of 

development of organizational and legal forms of agricultural enterprises does not 

always meet market conditions, as there is no adequate resource provision of agri-

cultural enterprises, an imperfect forecast is made regarding the needs of agricul-

tural production, there is not sufficient experience of managing new organizational 

and legal structures in a specific environment, is not carried out analysis of produc-

tion volumes in accordance with the demand for agricultural products. 

On the basis of the analysis of the main indicators of activity of organiza-

tional and legal forms of agricultural enterprises it is established that the modern 

system of development is more stimulating large-scale production, in particular the 

activity of agroholdings. 

In the thesis it has been proved that the determining factor of development of 

agricultural enterprises is human factor, or human capital. High performance can 

be achieved through the involvement of skilled workers and the efficient use of 

other resources. According to the results of the evaluation, there is a quantitative 

reduction in the number of workers at agricultural enterprises, which is directly 

related to the decrease of rural population, rural degradation, labor migration, ne-
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glect of the social sphere of the village and inadequate provision of the level of 

payment at agricultural enterprises. The above factors adversely affect labor disci-

pline, the selection of skilled labor and so on. 

The results of the surveys indicate the need of each territorial community to 

cooperate with agricultural enterprises, in particular for: outlining and ways of in-

teraction with agricultural enterprises on a partnership basis, planning a system of 

measures by increasing the sales of agricultural products manufactured through 

agricultural trade networks, developing programs for obtaining credit resources 

systems of information support of agricultural business activity enterprises, and the 

promotion of social standards, as well as the level of wages in agricultural enter-

prises. 

The research of social and demographic processes in rural territories has 

been carried out and it has been found that agricultural enterprises are improving 

their economic potential by creating proper working conditions and rest for the 

peasants of their rehabilitation, creating a positive moral and ethical climate, cul-

tural and educational development, preserving traditions and guaranteeing security. 

It is found that not only the employee's attitude towards the fulfillment of his 

duties, but also the evaluation of the aspirations for the future, which is his pro-

spect in this enterprise, is a decisive factor for agricultural managers. Such strate-

gic assessment of the employee allows the manager to predict whether it is advisa-

ble to invest in his development and how much he will work at the enterprise. 

It has been determined that the level and depth of the system of institutional 

support for the functioning of agricultural enterprise has not yet well developed, 

and therefore efforts should be directed to the development of advanced technolo-

gies in the future. It is necessary to support the system of institutional support for 

the functioning of agricultural enterprises at the legislative level, in particular: to 

regulate issues related to the development of agricultural enterprises at the level of 

state and local authorities; to develop Ukrainian agrarian traditions; to increase the 

welfare and the level of social protection; to arrange the appropriate material and 

technical base, which should be aimed at achieving the ultimate goal with the op-
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timal combination of all regulators of institutional support. 

The paper proposes an algorithm for the systematic development of organi-

zational and legal forms of agricultural enterprises, which should contribute to the 

growth of profits by increasing and maintaining optimal production volumes, envi-

ronmental stability, aimed at maintaining the environment at the proper level, the 

implementation of priority areas of organizational and legal forms of agricultural 

enterprises which should envisage the development of agricultural production and 

its processing, close cooperation with service businesses and greater use of agricul-

tural marketing opportunities by matching the range and quality of products to 

market needs. 

The important role of the system of logistical support in the activity of agri-

cultural enterprises has been substantiated, which gives the opportunity to join the 

expanded production and should include: planning of the logistical process; in-

vestment support; application of innovative technologies; improvement of financial 

and credit infrastructure, accounting of costs for upgrading, maintenance and repair 

of machinery and intensification of production processes. 

The internal economic mechanism of development of agricultural enterprises 

of different organizational and legal forms has been formed, the basis of which is: 

development management, elements of providing, influence of internal and exter-

nal environment on the development of organizational and legal forms of agricul-

tural enterprises, obtaining of effective performance indicators, monitoring of re-

sults, modernization, technological updating of production , investment attraction, 

social development and environmental security. Such internal economic mecha-

nism of development of organizational and legal forms of agricultural enterprises is 

formed as common for all enterprises with the future consideration of the peculiari-

ties of each form of management. 

For further functioning and development of versatility in agriculture, it is 

proposed to improve diversification processes in agriculture by expanding activi-

ties and product range, activating the stock market, providing agritourist and agro 

services. The study identifies external and internal factors that influence diversifi-
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cation processes, which should be considered as an element of the agricultural en-

terprise strategy and applied in different areas of activity. 

Based on the system analysis, simulation was performed using the STELLA 

program. The state of development of agricultural enterprises is estimated in time 

to 2030. According to the results of forecasting, it has been proved that at the pre-

sent stage agriculture in Ukraine will remain ineffective, therefore it is necessary to 

improve the system of management of agricultural enterprises, which requires in-

creasing the capacity and attracting skilled workers, creation of economic and legal 

environment for efficient functioning in a competitive environment. It has been 

substantiated that gradual stabilization of the economy will help to create opportu-

nities for introduction of cooperative and integration processes in order to over-

come a number of obstacles hindering the development of agricultural enterprises. 

Under this condition, it has been proposed to apply the strategic priorities of coop-

eration and integration of agricultural enterprises, which differ depending on the 

size of these enterprises, in particular for large enterprises: dominance in certain 

segments of the agrarian market, concentration of production capacities of enter-

prises, stimulation of processes of innovative development and promotion of agri-

cultural markets of enterprises; medium-sized enterprises: multiplying the effect of 

scale of economic activity, facilitating competition in the market, structural re-

structuring of production facilities and diversification of risks to economic security 

of agricultural enterprises; small businesses: overcoming critical constraints on the 

resource base, improving access to commodity and supply markets, protecting 

commercial interests in the agricultural market, and improving the logistics system 

of agricultural enterprises. 

The transformation of agricultural enterprises of different organizational and 

legal forms of management implies the expediency of implementing structural 

changes in the activities of these enterprises. The latter are related to systemic 

changes that can be hindered by both individual management and specific employ-

ees. These consequences are often the result of low adaptation of personnel to the 

new conditions of operation of the agricultural enterprise, fear of losing some of 



15 

their powers and the risk of changing established industrial and managerial rela-

tions and business relations with clients. 

As a result of the research it is emphasized that when creating a cooperative 

or integration structure, it is advisable to design strategic financing measures on 

the principles of parity, coherence, diversification and autonomy. 

The intensification of the development of cooperation and integration of ag-

ricultural enterprises in rural areas should include the organization and conduct of 

an informational and consulting campaign and strategic consideration of economic, 

logistical, social and environmental determinants. This will help to diversify the 

risks and improve the welfare of rural people. Taking into account the influence of 

determinants in the process of development of cooperation and integration, the 

structuring of the stages of development of cooperation and integration of agricul-

tural enterprises of different organizational and legal forms of management has 

been presented. 

The thesis proposes differentiation of strategic priorities of cooperation and 

integration of agricultural enterprises, depending on their size and specific organi-

zational and legal form of management. The implementation and development of 

these approaches for the organization of these processes will involve a comprehen-

sive implementation of organizational and economic measures to establish close 

cooperation with households, which are powerful subjects actors in the manufac-

turing of products and raw materials in the agricultural market. 

On the basis of the proposed measures to activate the development of coop-

eration and integration of agricultural enterprises, a mechanism has been formed to 

stimulate the development of cooperation and integration of agricultural enterpris-

es, depending on the systemic impact of a number of factors. 

Key words: organizational and legal forms of management, agricultural en-

terprises, efficiency, agricultural structure, versatility, institutional support, diversi-

fication. 
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АПК : зб. наук. пр. 2013. Вип. 11 (106). С. 165–170. Особистий внесок 

(0,1 д.а.): досліджено причинно-наслідкові зв’язки щодо підвищення ефекти-

вності функціонування сільськогосподарських підприємств (0,35 д.а.). 

16. Баланюк І. Ф., Жук О. І., Шеленко Д. І. Тенденції структурних змін 

виробництва продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємства-

ми. Інноваційна економіка. 2012. № 6. [27]. С. 57–60. Особистий внесок 

(0,11 д.а.): виявлено основні тенденції виробництва продукції тваринництва 

(0,32 д.а.). 

17. Шеленко Д. І., Жук О. І., Проданова І. І. Стратегічні напрями розви-

тку галузі рослинництва в регіоні. Науковий вісник Ужгородського нац. уні-

вер. Серія Економіка. 2012. Вип. 35. Ч. 2. С. 266–269. Особистий внесок 

(0,16 д.а.): досліджено зміни у галузі рослинництва, пов’язані з підвищенням 

урожайності сільськогосподарських культур (0,48 д.а.). 
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18. Матковський П. Є., Гловацька В. В., Шеленко Д. І. Шляхи диверси-

фікації діяльності аграрних підприємств регіону. Інноваційна економіка. 

2012. № 7. С. 128–131. Особистий внесок (0,09 д.а.): обґрунтовано пріори-

тетні напрямки диверсифікації видів діяльності сільськогосподарських підп-

риємств (0,28 д.а.). 

19. Шеленко Д. І. Жук О. І., Матковський П. Є. Завдання та функції 

внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. Актуальні проблеми 

розвитку економіки регіону. 2012. Вип. 8. Т. 2. С. 202–207. Особистий внесок 

(0,24 д.а.): досліджено систему внутрішньогосподарського контролю на пі-

дприємствах (0,72 д.а.). 

20. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк Г. В. Аналіз результативнос-

ті пореформеного розвитку підприємств регіону. Вісник Прикарпатського 

університету. Серія Економіка. 2011. Вип. 8. С. 10–15. Особистий внесок 

(0,22 д.а.): досліджено ефективність розвитку підприємств (0,66 д.а.). 

21. Шеленко Д. І. Проблеми оперативного контролю на підприємствах. 

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної ме-

дицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія “Економічні науки”. 

2011. Т. 13. № 1 (47). Ч. 2. Львів. С. 365–370. (0,54 др. арк.). 

22. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк С. І. Фінансово-економічна 

результативність пореформеного розвитку агроформувань та господарств на-

селення регіону. Інноваційна економіка. 2010. № 2. С. 189–198. Особистий 

внесок (0,27 д.а.): досліджено фінансово-економічну ефективність розвитку 

підприємств (0,81 д.а.). 

23. Якубів В. М., Шеленко Д. І. Аналітичні можливості звітності підп-

риємств при визначенні ефективності їх інноваційної діяльності. Вісник 

ХНАУ. Серія Економічні науки. 2010. № 8. С. 70–76. Особистий внесок 

(0,36 д.а.): визначено ефективність виробництва інноваційної продукції на 

сільськогосподарських підприємствах (0,72 д.а.).  

24. Баланюк І. Ф., Копчак Ю. С., Шеленко Д. І. Аудит маркетингової 

діяльності на підприємстві. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 
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2010. Вип. 7. Т. 2. С. 16–21. Особистий внесок (0,16 д.а.): деталізовано скла-

дові контролю результатів діяльності підприємств (0,48 д.а.). 

25. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Якубів В. М. Теоретичні аспекти кон-

тролю господарської діяльності підприємств. Вісник Прикарпатського уні-

верситету. Серія Економіка. 2009. Вип. 7. Івано-Франківськ: Плай, С. 86–90. 

Особистий внесок (0,15 д.а.): деталізовано складові контролю результатів 

діяльності аграрних підприємств (0,45 д.а.). 

26. Шеленко Д. І., Мегедин Н. Р. Підвищення системності розвитку 

сільськогосподарських підприємств. Вісник Прикарпатського університету. 

Серія Економіка. 2008. Вип. ІV. С. 93–101. Особистий внесок (0,5 д.а.): дос-

ліджено категорію системності у розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств (0,99 д.а.). 

 

Статті в наукових фахових виданнях України, 

що включені до міжнародних наукометричних баз 

27. Баланюк І. Ф., Козак І. І., Шеленко Д. І. Формування внутрішнього 

економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств. Економіка АПК. № 5. 2019. С. 59–67. DOI: 

https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905059. Видання індексується та рефе-

рується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus (Польща), OAJI / 

Open Academic Journals Index (США), EconBiz (Німеччина), WorldCat (США), 

Vernadsky National library of Ukraine (Україна), Google Scholar (США), 

EBCKOhost (США). Особистий внесок (0,37 д.а.): побудовано внутрішній 

економічний механізм розвитку сільськогосподарських підприємств 

(1,11 д.а.).  

28. Шеленко Д. І. Роль організаційно-правових форм сільськогосподар-

ських підприємств в соціально-економічних процесах у сільських територіях. 

Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 128–132. Видання інде-

ксується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus 

(Польща). (0,54 д.а.). 
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29. Шеленко Д. І. Економічна сутність організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. Економіка та су-

спільство. 2018. Вип. 14. С. 569–573. URL: 

http://economyandsociety.in.ua./journal/14_ukr/80.pdf. Видання індексується та 

реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus (Польща). 

(0,6 д.а.). 

30. Шеленко Д. І. Організація матеріально-технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств. Бізнес-навігатор. Херсон. 2018. Вип. 1–

2 (44). С. 17–21. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах 

даних: ІСІ / Index Copernicus (Польща).  (0,55 д.а.). 

31. Шеленко Д. І. Стратегічні пріоритети розвитку основних організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Економічний дис-

курс. 2018. Вип. 1. С. 83–88. Видання індексується та реферується в зару-

біжних базах даних: ASI, The Cite Factor, The Global Impact Factor (GIF), 

International Society for Research Activity (ISRAJIF), The Journals Impact 

Factor, The General Impact Factor, DRJI, РІНЦ, ResearchBib, DAIJ, InfoBase 

Index, ІСІ, MIAR, Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, 

Universitätsbibliothek Leipzig (EZB), OAJI, Scientific Indexing Service (SIS), Pak 

Academic Search WZB, WorldCat, EconBiz. (0,48 д.а.). 

32. Шеленко Д. І. Зміст “укладу” як соціально-економічної категорії та 

його характерні риси. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1. С. 80–85. Ви-

дання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index 

Copernicus, Master List, Vernadsky National library of Ukraine (0,45 д.а.). 

33. Шеленко Д. І. Розвиток організаційно-правових форм сільсько-

господарських підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 

2018. № 14. Т. 1. С. 99–106. Видання індексується та реферується в зарубі-

жних базах даних: Vernadsky National library of Ukraine, ІСІ / Index Coperni-

cus, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Research Journals Indexing, 

Google Scholar, ResearchBib, DOAJ.  (0,9 д.а.). 

http://economyandsociety.in.ua./journal/14_ukr/80.pdf
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34. Шеленко Д. І. Сутність категорії “різноукладність”. Ринкова еконо-

міка: сучасна теорія і практика управління. 2018. Т. 17. Вип. 1 (38). С. 104–

117. DOI: 10.18524/2413-9998/2018/1(38).135529. Видання індексується та 

реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus, Vernadsky 

National library of Ukraine, Google Scholar, DOAJ (1,5 д.а.). 

35. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Ефективність розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноук-

ладності. Інфраструктура ринку. 2018. № 22. С. 48–54. URL: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/22-2018. Видання індексується та реферу-

ється в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus.  Особистий внесок 

(0,3 д.а.): визначено концептуальні елементи ефективності розвитку сільсь-

когосподарських підприємств, досліджено проблеми, які стосуються наро-

щення виробничих потужностей модернізації та технологічного оновлення в 

галузях сільського господарства (0,6 д.а.). 

36. Shelenko D. The development of organizational and legal forms of 

agricultural enterprises in united territorial communities. Аграрна економіка. 

2018. № 11. Т. (3–4). С. 41–47. DOI: 10.32317/2221-1055.201905059. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Coperni-

cus, OAJI / Open Academic Journals Index, EBCKOhost, Indian Science, Google 

Scholar, Vernadsky National library of Ukraine, Academic Resource, Cosmos 

Impact Factor.  (0,42 д.а.). 

37. Шеленко Д. І., Баланюк І. Ф., Савка М. В., Костюк Б. А. Система ін-

ституційного забезпечення функціонування організаційно-правових форм на 

сільських територіях. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. 

Вип. 14. Т. 2. С. 8–16. Видання індексується та реферується в зарубіжних 

базах даних: Vernadsky National library of Ukraine, ІСІ / Index Copernicus, 

Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Research Journals Indexing, Google 

Scholar, ResearchBib, DOAJ.   Особистий внесок (0,25 д.а.): визначено взає-

мозв’язок блоків системи інституційного забезпечення функціонування сіль-

ськогосподарських підприємств (1,0 д.а.). 
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38. Шеленко Д. І. Напрямки організації виробничо-господарської дія-

льності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2017. 

№ 11–12 [72]. С. 135–139. Видання індексується та реферується в зарубіж-

них базах даних: ІСІ / Index Copernicus.  (0,45 д.а.).  

39. Сас Л., Матковський П., Шеленко Д. Фактори впливу на процес те-

хнологічного оновлення сільськогосподарських підприємств в контексті їх 

модернізації. Інноваційна економіка. 2017. № 9–10 [71]. С. 63–68. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Coperni-

cus. Особистий внесок (0,18 д.а.): досліджено стан забезпечення сільського-

сподарських підприємств основними засобами (0,54 д.а.). 

40. Шеленко Д., Сас Л., Матковський П. Особливості технології онов-

лення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в 

умовах різноукладності виробництва на селі. Економічний дискурс. 2017. 

Вип. 4. С. 99–109. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах 

даних: Advanced Science Index (ASI), The Cite Factor, GIF / The Global Impact 

Factor, ISRAJIF / International Society for Research Activity, The Journals Impact 

Factor, The General Impact Factor, DRJI / Directory of Research Journals 

Indexing, РІНЦ, ResearchBib, DAIJ / Directory of abstract indexing for journals, 

InfoBase Index, ІСІ / Index Copernicus, MIAR, Academia.edu, Scribd, The 

Electronic Journals Library, EZB / Universitätsbibliothek Leipzig, OAJI, SIS, 

I2OR / International Institute of Organized Research  database, Pak Academic 

Search WZB, WorldCat (США), EconBiz. Особистий внесок (0,32 д.а.): дослі-

джено особливості різноукладності та їх вплив на розвиток організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств  (0,96 д.а.). 

41. Шеленко Д. І. Еволюція організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств. Вісник ОНУ ім. О. І. Мечникова “Економіка”. 2017. 

Т. 22. Вип. 12 (65). С. 184–188. Видання індексується та реферується в за-

рубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus. (0,42 д.а.). 

42. Шеленко Д. І., Жук О. І., Баланюк C. І. Роль підприємства у торгі-

вельній діяльності. Інноваційна економіка. 2016. № 3–4. [62]. С. 140–145. Ви-
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дання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index 

Copernicus. Особистий внесок (0,14 д.а.): виокремлено особливості діяльнос-

ті підприємств у різних аспектах (0,4 д.а.). 

43. Якубів В. М., Шеленко Д. І., Сас Л. С. Облік основних засобів : на-

ціональний та міжнародний аспект. Актуальні проблеми економіки. 2015. 

№ 11 [173]. С. 375–379. [Видання включене в міжнародну наукометричну ба-

зу SCOPUS]. Особистий внесок (0,1 д.а.): досліджено нормативне регулю-

вання основних засобів підприємств (0,32 д.а.). 

44. Шеленко Д. І., Копчак Ю. С., Баланюк С. І. Особливості регулю-

вання земельних відносин. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 

2015. Вип. 11. Т. 1. С. 195–200. Видання індексується та реферується в за-

рубіжних базах даних: Ulrich's Periodicals Directory, Cabell’s Directories 

ABI/Inform by ProQuest. Особистий внесок (0,11 д.а.): досліджено способи 

реалізації державної політики у сфері земельних відносин (0,33 д.а.). 

45. Шеленко Д. І. Особливості проведення інвентаризації на підприєм-

стві. Cталий розвиток економіки. 2015. № 1 [26]. С. 175–180. Видання індек-

сується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus, 

Journals, Master List, Vernadsky National library of Ukraine. (0,35 д.а.). 

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

46. Balaniuk I., Kozak I., Shelenko D., Balaniuk S., Kozak-Balaniuk I. 

Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case 

study with STELLA software. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 

2019. 28 (5), p. 148–163. [Видання включене в міжнародну наукометричну ба-

зу SCOPUS]. Особистий внесок (0,36 д.а.): здійснено прогнозування кількості 

сільськогосподарських підприємств та їхньої площі сільськогосподарських 

угідь до 2030 р. (1,8 д.а.). URL: https://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-

journal-0 

47. Kozak I., Balaniuk I., Shelenko D., Balaniuk S., Kozak H. Traditional 

village system – case study from the Krempna Commune (Poland). Ekológia (Bra-
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tislava). 2019. Vol. 38, No. 1. р. 87–100. DOI:10.2478/eko-2019-0007. [Видання 

включене в міжнародну наукометричну базу SCOPUS]. Особистий внесок 

(0,3 д.а.): досліджено традиційну сільську систему, яка була успішною для 

досягнення загального економічного розвитку села та визначено особливості 

втрати традиційної системи села (1,5 д.а.). 

48. Матковський П., Шеленко Д., Сас Л., Баланюк І. Інноватизація сіль-

ськогосподарських підприємств в умовах модернізації економіки. European 

Journal of Economics and Management. 2019. Vol. 5, Issue 2. р. 79–85. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Coperni-

cus, International Journals Master List. Особистий внесок (0,24 д.а.): дослі-

джено систему прийняття управлінських рішень щодо інноваційної діяльно-

сті сільськогосподарських підприємств (0,96 д.а.). 

49. Sas L., Shelenko D., Matkovsky P., Balaniuk I. Innowacyjne technologie 

modernizacji produkcji w przedsiębiorstwach rolnych w Ukrainie. International 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Трансформаційні процеси в аграрному секторі 

економіки України зумовили перерозподіл прав власності на засоби вироб-

ництва й становлення нових організаційно-правових форм господарювання 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності. Водночас сис-

темна недосконалість і незавершеність цих змін формують передумови для 

стримування розвитку сільськогосподарських підприємств різних організа-

ційно-правових форм, обмежують ефективність їх виробничо-господарської 

діяльності, ускладнюють можливості забезпечувати належний рівень конку-

рентоспроможності та здійснювати розширене відтворення аграрного вироб-

ництва в умовах різноукладності. Ситуацію загострюють такі чинники, як 

лібералізація торговельно-економічних відносин на аграрному ринку, поси-

лення конкурентної боротьби за доступ до матеріальних ресурсів, поглиб-

лення соціально-економічних суперечностей розвитку аграрного сектору 

економіки. Вищенаведені фактори вказують на доцільність обґрунтування 

теоретико-методологічних і прикладних засад процесу активізації розвитку 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності, враховуючи 

специфіку функціонування конкретної організаційно-правової форми госпо-

дарювання. 

Доцільність перегляду традиційних підходів стосовно забезпечення 

ефективного розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств посилюється також в умовах невизначеності перспективних сис-

темних параметрів становлення й функціонування ринку обігу земель сільсь-

когосподарського призначення, безперервного процесу впровадження досяг-

нень науково-технічного прогресу в практику аграрного виробництва, інно-

ваційної техніко-технологічної модернізації стратегічних бізнес-процесів 

суб’єктів господарювання, тотальної інформатизації міжгалузевих економіч-

них відносин. Відтак вирішення проблеми забезпечення ефективного розвит-

ку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств потре-
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бує їх адаптації до змін на основі використання науково-обґрунтованого ор-

ганізаційно-економічного інструментарію. 

Окремі аспекти дослідження розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств висвітлено у працях таких вітчизняних і 

зарубіжних учених, як В. Андрійчук, І. Баланюк, П. Березівський, 

О. Бородіна, В. Брус, Ю. Губені, О. Єрмаков, Г. Запша, В. Зіновчук, 

Ю. Лопатинський, Е. Остром, П. Пуцентейло, Б. Річмонд, Л. Романова, 

В. Россоха, М. Малік, П. Матковський, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, Л. Сас, 

М. Сахацький, І. Свиноус, А. Стельмащук, С. Терещенко, В. Трегобчук, 

О. Фролова, Г. Черевко, Ш. Шаріпов, М. Шульський, В. Юрчишин, 

В. Якубів, І. Яців та ін.  

Попри велику кількість науково-методологічних розробок учені недо-

статньо уваги приділили вивченню особливостей впливу умов різноукладно-

сті на розвиток організаційно-правових форм господарювання сільськогос-

подарських підприємств. Практично недослідженими залишаються питання 

взаємодії сільськогосподарських підприємств та об’єднаних територіальних 

громад. Недостатньо результативними є механізми та інструменти підвищен-

ня ефективності розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарсь-

ких підприємств. Необхідність вирішення цих питань обумовлює актуаль-

ність обраної теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

таційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, зокре-

ма за такими темами: “Розробка організаційно-економічного механізму удо-

сконалення функціонування виробничо-господарських структур регіону” 

(номер державної реєстрації 0111U000875, 2011–2020 рр.), де автором зроб-

лено аналіз діяльності організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств в умовах різноукладності; “Розробка і обґрунтування соціально-

економічного та організаційно-управлінського механізму збалансованого ро-

звитку підприємницьких структур у регіоні Карпат” (номер державної реєст-
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рації 0113U004332, 2012–2020 рр.), у межах якої автором здійснено прогно-

зування показників розвитку сільськогосподарських підприємств на перспек-

тиву; “Моделювання процесів управління в соціально-економічних систе-

мах” (номер державної реєстрації 0113U005083, 2014–2023 рр.), де автором 

запропоновано прогнозування основних показників розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств до 2030 р.; “Розробка те-

оретичних та прикладних аспектів управління соціально-економічним розви-

тком регіону” (номер державної реєстрації 0111U007667, 2012–2021 рр.), де 

автором здійснено порівняльний аналіз діяльності фермерських господарств.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методологічних засад і розробка прикладних підходів для забезпе-

чення розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств в умовах різноукладності.  

Відповідно до обраної мети було поставлено такі завдання:  

– розкрити теоретичну сутність сільськогосподарського укладу як со-

ціально-економічної категорії; 

– визначити чинники становлення та розвитку укладів у сільському го-

сподарстві; 

– поглибити методологічні основи дослідження розвитку організацій-

но-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноуклад-

ності; 

– сформувати модель впливу складових виробничо-господарської дія-

льності на очікувані результати функціонування сільськогосподарських під-

приємств; 

– запропонувати методичний підхід до аналізу ефективності функціо-

нування сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових 

форм господарювання;  

– виявити взаємозв’язок між діяльністю сільськогосподарських підп-

риємств та розвитком об’єднаних територіальних громад (ОТГ); 
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– встановити основні перешкоди ефективного розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств; 

– розробити пропозиції щодо вдосконалення системи інституційного 

забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств; 

– запропонувати заходи щодо покращення матеріально-технічного за-

безпечення сільськогосподарських підприємств;  

– обґрунтувати внутрішній економічний механізм розвитку сільсько-

господарських підприємств різних організаційно-правових форм; 

– визначити пріоритетні напрями диверсифікації діяльності організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноук-

ладності; 

– скласти прогноз основних показників розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств; 

– розробити механізм трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності;  

– запропонувати заходи щодо стимулювання розвитку кооперації та 

інтеграції сільськогосподарських підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку різних організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності 

в аграрному секторі економіки. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і 

прикладних аспектів, що пов’язані з забезпеченням ефективного розвитку 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є діалекти-

чний метод пізнання, концептуальні положення, викладені у працях вітчиз-

няних і зарубіжних учених з питань розвитку підприємств, сукупність зага-

льних і спеціальних методів наукового пізнання, комплексне використання 

яких забезпечило обґрунтування теоретико-методологічних і прикладних пі-
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дходів щодо розвитку різних організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств в умовах різноукладності.  

У процесі дисертаційного дослідження застосовано методи: абстракт-

но-логічний – для розкриття сутності організаційно-правових форм сільсько-

господарських підприємств та формування узагальнень; індукції та дедукції – 

для систематизації, аналізу й узагальнення фактів та розробки рекомендацій 

щодо ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах 

конкурентного середовища; системного підходу – для вивчення умов, факто-

рів та обставин, які комплексно впливають на розвиток організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладнос-

ті; статистико-економічний метод – проведено збір даних, обробку, табличне 

та графічне представлення отриманих результатів про діяльність сільського-

сподарських підприємств; соціологічний метод – для верифікації даних щодо 

впливу сільськогосподарських підприємств на розвиток об’єднаних територі-

альних громад; метод системного аналізу із застосуванням комп’ютерної 

програми STELLA – для прогнозування на перспективу результативних по-

казників діяльності сільськогосподарських підприємств залежно від їх ресур-

сного забезпечення; метод групування – при диференційованому розподілі 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств за критері-

альними ознаками; графічний  метод – для наочного висвітлення результатів 

наукового дослідження та ін. 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є нормативно-правові ак-

ти органів державної влади, офіційні статистичні дані Державної служби ста-

тистики України, дані звітності сільськогосподарських підприємств, наукові 

праці вітчизняних і зарубіжних учених з досліджуваної проблематики, ре-

зультати анкетних опитувань, а також особисті спостереження автора.  

Наукова новизна одержаних результатів стосується розроблених те-

оретико-методологічних і прикладних підходів для системного вирішення 

проблеми активізації розвитку організаційно-правових форм сільськогоспо-
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дарських підприємств в умовах різноукладності. Основні положення, що ви-

значають наукову новизну дисертації, такі: 

уперше: 

– розроблено модель впливу складових виробничо-господарської дія-

льності на очікувані результати функціонування сільськогосподарських під-

приємств, яка на наукових засадах розкриває дію ринкового середовища та 

інших чинників на попит, пропозицію, цінову кон’юнктуру, що дозволяє 

скорегувати поточні виробничі плани підприємства та конкретизувати ком-

плекс заходів, спрямованих на досягнення певної мети в майбутньому;  

– обґрунтовано механізм трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності, що складаєть-

ся з таких функціональних компонентів: 1) інформаційно-аналітичного ін-

струментарію (моніторинг економічного середовища, верифікація та систе-

матизація інформаційних даних, встановлення істотних закономірностей і 

взаємозв’язків, формування інформаційного базису прийняття управлінських 

рішень); 2) проектно-апробаційного апарату (проектування перспективного 

плану трансформації сільськогосподарських підприємств, пілотне тестування 

цільового проекту пропонованих змін організаційно-правової форми госпо-

дарювання, корегування проекту трансформації підприємств); 

3) імплементаційно-постановчого блоку (формування інноваційних структур 

сільськогосподарських підприємств, забезпечення послідовності та узгодже-

ності впровадження цільових змін, мінімізація конфліктного середовища в 

процесі трансформації, збалансування повноважень, обов’язків і відповідаль-

ності у розрізі структурних складових нової організаційно-правової системи); 

удосконалено:  

– тлумачення поняття “уклад”, що позиціонується як складна соціаль-

но-економічна виробничо-господарська система розвитку типів господарю-

вання, для якої властиві цільові призначення, функціональні особливості та 

специфічні механізми регулювання, що в сукупності визначають параметри 

функціонування аграрного сектору економіки, формування зайнятості в сіль-
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ській місцевості й становлення засад раціонального природокористування в 

контексті забезпечення стійкого економічного зростання та збалансованого 

розвитку сільських територій; 

– обґрунтування концептуального підходу до становлення та розвитку 

укладів у сільському господарстві на засадах ідентифікації відповідних чин-

ників, а саме: історичних, законодавчих, політичних, наукових, соціально-

економічних та організаційних. Визначено стратегічну роль у процесі фор-

мування укладів у аграрній сфері соціально-економічних та організаційно-

інституціональних чинників (перші орієнтовані на підтримку розширеного 

відтворення, диверсифікацію аграрного виробництва та узгодження соціаль-

но-економічних інтересів суб’єктів господарювання на сільських територіях, 

а другі – забезпечують трансформацію й розвиток відносин власності на за-

соби виробництва); 

– методологічний апарат дослідження розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладнос-

ті, що складається з таких компонентів, як: комплекс методологічних засад, 

цілісний інструментарій наукових і спеціальних методів наукового пізнання; 

сукупність методичних підходів до організації дослідження та збалансовані 

принципи забезпечення достовірності результатів останнього, використання 

яких забезпечило можливість проведення системного аналізу виробничо-

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств; визначення 

основних бар’єрів розвитку; ідентифікація незадіяних ресурсних резервів; 

обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку сільськогосподарських підп-

риємств; 

– методичний підхід до обґрунтування внутрішнього механізму розви-

тку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, який, 

на відміну від існуючих, передбачає формалізацію з двох функціональних 

блоків, а саме: управління розвитком та елементів забезпечення розвитку, 

комплексна взаємодія яких передбачає трансформацію вхідних ресурсів у 

цільові результати виробничо-господарської діяльності в контексті здійснен-
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ня техніко-технологічного переоснащення, покращення інвестиційної підт-

римки, диверсифікації виробництва, стимулювання соціального розвитку та 

створення умов для екологічної безпеки підприємств; 

– організаційно-економічний інструментарій стимулювання розвитку 

кооперації та інтеграції сільськогосподарських підприємств, що диференціює 

пріоритетні напрями інтеграційних процесів залежно від організаційно-

правової форми господарювання цих підприємств і передбачає стратегічне 

спрямування на покращення програмування інтеграційних процесів, розбу-

дову інфраструктурної підтримки агробізнесу, вдосконалення фінансового 

забезпечення кооперації та інтеграції, формування сприятливого бізнес-

середовища на селі, розвиток кадрового персоналу підприємств, підвищення 

інформаційно-консультаційного забезпечення інтеграційних процесів, рест-

руктуризацію маркетингової політики підприємств, зменшення ірраціональ-

ного впливу неформальних інститутів на розвиток інтеграції та кооперації; 

набули подальшого розвитку:  

– методичний підхід до забезпечення ефективного функціонування ор-

ганізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різ-

ноукладності, що базується на застосуванні програми системної динаміки, 

спрямованої на безпосереднє моделювання прогнозних параметрів розвитку 

цих підприємств у часовому вимірі та дає змогу відслідковувати залежність 

між змінними, зокрема тими, які мають вагомий вплив на обсяги виробницт-

ва продукції сільського господарства; 

– методичний інструментарій дослідження взаємозв’язку між діяльніс-

тю сільськогосподарських підприємств та розвитком об’єднаних територіа-

льних громад, що передбачає поєднання засобів SWOT-аналізу та експертно-

го оцінювання, комплексне використання яких забезпечує верифікацію вхід-

них даних дослідження та можливість виявляти ступінь взаємозалежностей 

між процесами, які складно виміряти; 

– наукові обґрунтування заходів стосовно покращення системи інсти-

туційного забезпечення розвитку організаційно-правових форм сільськогос-
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подарських підприємств, що передбачають доцільність агрегування цієї сис-

теми з таких функціональних блоків: соціально-спрямовуючого, методології 

державного впливу, конкурентних відносин, фінансового, самореалізації й 

самоврядування, а також нормативно-правового, ефективна взаємодія яких 

має бути спрямована на імплементацію механізмів задоволення базових інте-

ресів усіх учасників аграрного виробництва з одночасним досягненням стра-

тегічних пріоритетів стимулювання розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств як на державному, так і місцевому ієрархічних рівнях управління; 

– засоби покращення матеріально-технічного забезпечення організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, що, на відміну від 

існуючих, передбачають такі функціональні компоненти, як: планування ма-

теріально-технічної бази, активізація інвестиційної підтримки матеріально-

технічного переоснащення, посилення інноваційної спрямованості виробни-

чих потужностей, розвиток фінансово-кредитної інфраструктури оновлення 

матеріально-технічної бази, збалансоване бюджетування витрат на обслуго-

вування сільськогосподарської техніки та інтенсифікація виробничо-

господарських процесів; 

– обґрунтування пріоритетних напрямів диверсифікації діяльності ор-

ганізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, якими є: пе-

вні аспекти у розвитку рослинництва – вирощування нішевих культур, які 

стають товарними одиницями для експортних потреб та мають високу рента-

бельність; упровадження інноваційних технологій у виробництво; активна 

співпраця з мережами супермаркетів; активізація несільськогосподарських 

видів діяльності; диверсифікація виробничо-технологічних процесів; пошук 

нових джерел формування ресурсної бази; 

–  сутнісні положення щодо розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств, що дало змогу встановити основні пе-

решкоди у їх розвитку, до яких належать: несприятливе кредитування підп-

риємств, недосконале оподаткування, низька інвестиційна привабливість 
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сільського господарства, незадовільна технічна оснащеність підприємств, 

невідповідність цін на промислову та сільськогосподарську продукцію.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

теоретико-методологічних і прикладних рекомендацій у практичній діяльно-

сті органів державної влади для розробки державних програм активізації 

процесів розвитку аграрного виробництва, а також у виробничо-

господарській діяльності сільськогосподарських підприємств різних органі-

заційно-правових форм господарювання з метою підвищення ефективності їх 

функціонування в умовах різноукладності. 

Сформовані за результатами дослідження рекомендації автора щодо 

покращення економічних показників роботи сільськогосподарських підпри-

ємств використано у роботі Івано-Франківської обласної державної адмініст-

рації при розробці “Комплексної програми розвитку агропромислового ком-

плексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки” 

(довідка № 1349/0/2-18/01-116 від 21.12.2018 р.). 

Пропозиції стосовно вдосконалення системи управління на сільського-

сподарських підприємствах для забезпечення їх прибутковості використову-

ються управлінням регіональної політики Херсонської обласної державної 

адміністрації (довідка № 1357-01-04/0/18/344-20-161 від 14.02.2019 р.). Мето-

дичний підхід до прогнозування чистого прибутку в організаційно-правових 

формах сільськогосподарських підприємств використано у роботі Вінницької 

обласної державної адміністрації (довідка № 01.01-51/3577 від 18.06.2019 р.).  

Пропозиції автора, які стосуються забезпечення розвитку організацій-

но-правових форм сільськогосподарських підприємств у конкурентному се-

редовищі, використовуються у роботі Жовківської районної державної адмі-

ністрації Львівської області (довідка № 02-36/738 від 11.06.2019 р.). 

Напрацювання автора щодо підвищення економічної ефективності дія-

льності організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств та 

відродження сільськогосподарського виробництва схвалені та будуть вико-

ристані при удосконаленні Плану соціально-економічного розвитку Брошнів-
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Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області (довідка № 518 від 11.12.2018 р.). Пропозиції автора 

щодо впливу форм господарювання на розвиток добровільно об’єднаних те-

риторіальних громад використовувались Долматівською сільською радою 

Голопристанського району Херсонської області (довідка № 1446 від 

04.07.2019 р.).  

Результати дослідження щодо організації планування діяльності,  вияв-

лення індивідуального потенціалу керівника підприємства як фактора, що 

впливає на результативність діяльності підприємства, використовуються в 

практичній діяльності фермерського господарства “Ігоря Гунчака” Рогатин-

ського району Івано-Франківської області (довідка № 6 від 18.09.2018 р.).  

Наукові розробки з питань формування та удосконалення організацій-

них форм економічних взаємовідносин між підприємствами в агропромисло-

вому секторі економіки запроваджуються у діяльності приватного агропро-

мислового підприємства “Фортуна” Заліщицького району Тернопільської об-

ласті (довідка № 8 від 24 жовтня 2018 р.). Пропозиції з питань стратегічних 

напрямів розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах різноуклад-

ності знайшли застосування у приватному фермерському господарстві “По-

точище” Городенківського району Івано-Франківської області (довідка № 162 

від 17.12.2018 р.).  

Результати дослідження, які стосуються наукових розробок інновацій-

но-інвестиційного, кадрового, інфраструктурного забезпечення, державної 

підтримки та коопераційної взаємодії, були використані у роботі фермерсь-

кого господарства “Новий рівень 2006” Тячівського району Закарпатської 

області (довідка № 24 від 18 листопада 2019 р.). 

Теоретичні та методичні результати дисертаційного дослідження вико-

ристовуються у навчальному процесі ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” під час викладання дисциплін “Основи 

наукових досліджень в обліку”, “Методологія та організація наукових дослі-
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джень”, “Планування діяльності підприємства”, “Основи бізнесу” (довідка № 

01-23/136 від 15.07.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно ви-

конаною працею. Наукові положення, результати, висновки і пропозиції, що 

виносяться на захист, належать автору особисто та відображають його внесок 

у теорію, методологію і практику розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств. Із наукових праць, які опубліковані у 

співавторстві, використано лише ті ідеї та положення, які є результатом вла-

сних досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційно-

го дослідження виголошувалися та одержали схвалення на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: “Аграрна наука 

та освіта в умовах євроінтеграції” (Кам’янець-Подільський, 2019 р.); 

“Advances of Science: Proceedings of articles the international scientific 

conference” (Czech Republic, Karlovy Vary, 2019); “Сільські території України: 

стан і перспективи” (Львів, 2019 р); “Актуальні проблеми сучасного бізнесу: 

обліково-фінансовий та управлінський аспекти” (Дубляни, 2019 р.); “Наука і 

освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства” (Бережани, 

2019 р.); “Перспективні форми організації господарської діяльності на селі” 

(Київ, 2019 р.); “Ефективність функціонування сільськогосподарських підп-

риємств” (Львів, 2019 р.); “Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: 

інженерно-економічне забезпечення” (Бережани, 2018 р.); “Ефективність фу-

нкціонування сільськогосподарських підприємств: Проблематика 2018 р.: 

Сільськогосподарські підприємства України в умовах агропромислової інтег-

рації” (Львів, 2018 р.); “Покуття – колиска українського національного дер-

жавотворення” (Тисмениця, 2018 р.); “Обліково-аналітичне забезпечення ін-

новаційного розвитку економіки (Львів, 2018 р.); “Сучасні тенденції в еконо-

міці та управлінні” (Запоріжжя, 2017 р.); “Економічний потенціал сталого 

розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення” (Львів, 

2017 р.); “Прогнозування та моделювання соціально-економічних процесів 
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сьогодення” (Київ, 2017 р.); “Інвестиційно-інноваційні засади розвитку наці-

ональної економіки в ринкових умовах” (Ужгород-Мукачево, 2015 р.); “Роз-

виток агропромислового виробництва і сільських територій України в умовах 

децентралізації державного управління” (Одеса, 2015 р.); “Актуальні про-

блеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глоба-

лізації економіки” (Івано-Франківськ, 2013 р.); “Соціально-економічний роз-

виток і якість життя населення регіону” (Івано-Франківськ, 2013 р.), 

“Strategiczne pytania światowej nauki – 2008” (Przemyśl, 2008 р.), “Predni 

vedecke novinki – 2008” (Praha, 2008 р.); “Стратегія ресурсозберігаючого ви-

користання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації іннова-

ційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в 

світове співтовариство” (Тернопіль, 2007 р.). 

Публікації. За результатами наукових досліджень автором опублікова-

но 72 наукових праці у тому числі: 5 монографій (1 одноосібна та 4 колекти-

вних), 45 наукових статей (з них 40 – у фахових наукових виданнях України,  

5 наукових статей – у наукових періодичних виданнях інших держав, у тому 

числі 3 публікації у виданнях, включених до науко метричної бази SCOPUS); 

21 публікація в матеріалах конференцій; одна публікація в інших виданнях. 

Загальний обсяг публікацій – 68,7 друк. арк., у тому числі особисто автору 

належить 47,49 друк. арк. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з анотації, всту-

пу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисер-

таційна робота викладена на 563 сторінках комп’ютерного тексту, основний 

її текст займає 427 сторінок. Вона містить 34 таблиці, 66 рисунків, 19 додат-

ків. Список використаних джерел налічує 463 найменування на 48 сторінках. 

Додатки займають 86 сторінок. 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РІЗНОУКЛАДНОСТІ 

 

1.1. Зміст та характерні риси сільськогосподарського укладу як  

соціально-економічної категорії 

 

Сучасні умови, за яких відбуваються економічні процеси в Україні, ха-

рактеризуються динамічними перетвореннями, що зумовлюють становлення 

та розвиток укладів. Одні з них набувають поширення, а інші – поступово 

зникають. Уклади функціонують не відокремлено, а є складовими елемента-

ми цілісної системи певного типу, для якої притаманні стратегічні орієнтири, 

відповідні вектору дій, здатному гарантувати її розвиток.  

Здійснюючи дослідження виникнення, становлення, розвитку та мета-

морфози поняття “уклад”, необхідно розглянути різні бачення його тлума-

чення, що дозволило нам систематизувати основні підходи до визначення 

суті цього поняття з виокремленням ключових слів, і це стало віддзеркален-

ням логіки думок представників наукового світу (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Основні підходи до трактування категорії “уклад”* 

Джерело Зміст поняття “уклад” 
Ключові 

слова 

1 2 3 

Щомісячне 

 літературно-

політичне видання [1] 

включає широке коло явищ: структуру господарс-
тва, уклад життя, сім’ї тощо 

широке 
коло явищ 

Таксер А. 
[2, с. 190] 

історична стадія розвитку кожного окремого спо-
собу праці 

стадія роз-
витку Фролова О. О. 

[3, с. 24, 26] 

розглядала на різних стадіях: дореволюційний 
(поміщицький уклад характеризувала виключно в 
грошово-ринкових відносинах, а селянський ук-
лад функціонував у режимі натурального або на-
турально-ринкового господарювання); радянсь-
кий (трактувала уклад як різні форми господарю-
вання суспільного господарства, основою яких 
були ті чи інші форми власності) 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

Даль В. І. [4, с. 482] пристрій, заклад, устав, порядок 

порядок 

Словник українсь-
кої мови [5, c. 416] 

порядок, який був установлений або склався  

Короткий тлумач-
ний словник україн-
ської мови [6, с. 299] 

установлений порядок, спосіб життя  

Новий тлумачний 
словоутвірний слов-
ник російської мови 
[7] 

порядок, встановлений давно, чи той, що встанов-
лено тепер в організації будь-чого 

Ожегов С. І.  [8] 
встановлений порядок, який склався (суспільного 
життя, побуту тощо)  

Велика радянська 
енциклопедія 
[9, с. 533] 

цілісна форма виробничих відносин певного типу, 
яка утворює суспільну форму виробництва та різні 
форми господарювання, що існують у певній сус-
пільно-економічній формації 

система 
виробни-
чих відно-
син (стосу-

нків) 

Філософський та 
політичний словни-
ки [10, с. 702], 

[11, с. 547] 

система виробничих відносин певного типу, що 
утворює суспільну форму виробництва  

Радянський енцик-
лопедичний словник 
[12] 

система виробничих відносин: патріархального, 
дрібнобуржуазного, рабовласницького, капіталіс-
тичного, соціалістичного типу 

Строїв Є. С. 
[13, с. 539] 

постійно змінна, що розвивається або занепадає, 
система виробничих відносин у межах конкретного 
виду виробничо-господарської діяльності індиві-
дуума, яка випробувала на собі дію різних новацій, 
що включаються в поняття “уклад” внаслідок дій 
певних людей або за допомогою системи держав-
них організацій 

Семенов Ю. І. 
[14, с. 26] 

комплекс виробничих стосунків, що склалися, та 
утворюють одну самостійну, відмінну від інших 
систему колективного господарства 

Романов А. Е., Се-
рков А. Ф. Арашу-
ков В. П. [15, с. 47] 

система виробничих відносин, пов’язаних із різни-
ми формами господарювання та власністю  

Боробов В. Н.,  
Руднєв В. Д.,  
Колпашни-
ков М. М., Пет-
ров В. А. [16] 

система громадського господарства із сукупністю 
виробничих стосунків, пов’язаних із формами гос-
подарювання  

Коротка економіч-
на енциклопедія 
[17, с. 376] та Інтер-
нет портал Вікіпедія 
[18] 

тип господарства, організації, який базується на 
визначеній формі власності на засоби виробництва 
та виробничі відносини, що виникають у ході цьо-
го виробництва  

виробничі 
відносини, 
визначені 
формами 
власності 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

Шамін А. Е. 
[19, с. 14] 

форма власності на засоби виробництва і відповід-
ні їй виробничі відносини. Включає сукупність 
виробничих відносин і різних форм власності, які 
притаманні різним економічним укладам 

виробничі 
відносини, 
визначені 
формами 
власності Баланюк Г. В. 

[20, с. 319] 

виробничі відносини, що поєдналися в той чи ін-
ший проміжок часу з відповідними формами гос-
подарювання та власністю на землю і майно  

Словники інозем-
них мов [21], [22], 
[23], [24], [25] 

перекладають як “суспільно-економічний уклад”, 
“господарський уклад” та “уклад життя” належність 

Брус В. Х. [26, 
с. 25] 

складна соціальна система, якій притаманна суку-
пність сутнісних соціальних характеристик  

система з 
характерни-
ми рисами 

Шаріпов Ш. І. 
[27, с. 30] 

не лише тип організації господарської діяльності, 
що відрізняється від інших форм характером виро-
бничих стосунків, укладом соціального життя, 
який формується під дією не лише економічних 
(ринкових), а й різноманітних позаекономічних 
формальних і неформальних інститутів (культур-
них, релігійних, політичних, правових та ін.)  тип (форма) 

господарю-
вання (гос-
подарства) 

Словник бізнес-

термінів [28] 

форма господарювання, що базується на певній 
системі конкретних економічних форм, які скла-
дають основу для реалізації особливої соціально-

економічної мети 

Великий тлумач-
ний словник сучас-
ної української мови 
[29, с. 1290] 

форма господарювання певної суспільно-

економічної формації  

* Джерело: розроблено автором на основі [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29]. 

 

Відповідно до проведеного аналізу різних джерел генезису поняття 

“уклад” можна пояснити, з одного боку, вимогами суспільства, характерними 

для певного періоду, а з іншого, – метою, досягнення якої прагнули автори, 

трактуючи сутність цього поняття. 

Отже, зміст поняття “уклад” за твердженнями різних вітчизняних і за-

рубіжних вчених залежить від сфери застосування, загалом охоплюючи по-

рядок формування типів господарювання з урахуванням форм власності, фо-

рмує систему виробничих відносин, відповідну стадії розвитку суспільства, 

що супроводжується широким колом явищ та процесів у суспільно-

політичному житті країни. Тому уклад набуває ознак вектора розвитку всіх 

сфер вітчизняної економіки в пореформений період, у тому числі й аграрної. 
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Це твердження закладає теоретичну базу для подальшого поглиблення й роз-

криття багатоаспектної сутності поняття “уклад” та визначає пріоритетний 

напрям еволюції укладів, відповідно до вимог та викликів часу. 

Російські науковці В. Р. Боєв та А. А. Шутькова розглядають комплек-

сну сутність укладу, стверджуючи, що господарський уклад формують різні 

форми господарювання, які відповідають певному типу відносин власності 

[30, с. 5]. Дещо ширшим є трактування В. П. Арашуковим поняття “госпо-

дарський уклад” як економічної категорії. Він розглядає його як певний тип 

господарювання та управління у різних організаційно-правових форм, а та-

кож основну роль в організації виробництва і в процесі прийняття фінансово-

господарських рішень відводить  їх власнику [31]. Автори С. І. Половенко, 

А. Т. Айгазієв зазначають, що на кожному історичному етапі розвитку укла-

дів головним буде один, а інші – суміжними, інколи навіть відмінними 

[32, с. 18]. Розглядаючи уклад крізь призму сьогодення, A. B. Чаянов зазна-

чає, що всі некапіталістичні типи економічних укладів вважаються несуттє-

вими або такими, що перебувають на стадії відмирання; у всякому разі, вони 

не мають права впливати на основоположні явища сучасної економіки, вна-

слідок чого вони втрачають будь-який теоретичний інтерес [33]. Одночасно 

під час формування укладів важливе значення будуть мати соціальні фактори 

(густота населення, форма господарювання і спосіб життя).  

Усе вищезазначене є підставою для розгляду поняття “уклад” як склад-

ну соціально-економічну виробничо-господарську систему розвитку типів 

господарювання, для якої властиві цільові призначення, функціональні особ-

ливості та специфічні механізми регулювання, що в сукупності визначають 

параметри функціонування аграрного сектору економіки, формування зайня-

тості в сільській місцевості й становлення засад раціонального природокори-

стування в контексті забезпечення стійкого економічного зростання та зрів-

новаженого розвитку сільських територій (рис. 1.1). 

Розвиток сільськогосподарського укладу сприятиме розвитку аграрного 

сектору економіки України, орієнтованого на виробництво конкуренто- 
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Рис. 1.1. Базові елементи дефініції “уклад” у сільському господарстві * 

* Джерело: власна розробка автора. 

Характерні риси: цілісна форма відносин, що утворює суспільну форму 
виробництва; можливість маневрування фінансовими ресурсами та нала-
годження взаєморозрахунків між сільськогосподарськими підприємств а-
ми; можливість активізації інвестиційного процесу; зниження собівар-
тості продукції шляхом збільшення обсягу продаж та підвищення прод у-
ктивності праці; гнучкість (варіативність), залежно від впливу різнома-
нітних інститутів і процесів  

Механізми регулювання: 

внесення змін до законодавчо -

нормативної бази  з метою 
врегулювання питання оренди 

та купівлі-продажу земель 
сільськогосподарського приз-

начення 

Система: упорядкована суку-
пність виробничих і соціаль-
них складових, що виконують 
цільове призначення, придат-
на до прогресивних і регреси-

вних змін  

УКЛАД 

За функціями управління 

За профільністю 

Залежно від напряму діяльності 

За спеціалізацією 

За споживачами 

За результативністю 

планування діяльності, 
здійснення діяльності, 
аналіз, прийняття рішення  

основні, допоміжні, обслу-
говуючі 

прибуткові 
неприбуткові 

зовнішні 
внутрішні  
 

багатопрофільні  
вузькоспеціалізовані 

типові 
специфічні 
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спроможної продукції з метою подальшого виходу на зовнішні продовольчі 

ринки. Тому цілком раціонально О. Ф. Стасів розглядає під сільськогоспо-

дарським укладом соціально-економічну категорію, що уособлює пріоритети 

й відповідні їм типи економічної поведінки селян, які реалізуються в конкре-

тних виробничих відносинах, першооснову яких становлять чинні відносини 

власності з їх соціальними, економічними, організаційними та іншими скла-

довими [34, c. 245]. 

Систематизація укладів має бути органічною та позитивно впливати на 

економічний і соціальний розвиток сільського господарства. При цьому з ме-

тою забезпечення бажаного результату слід брати до уваги характерні риси, 

що визначають їх класифікацію, та, з огляду на системний характер, визнача-

ти механізми їх регулювання. Сучасний сільськогосподарський уклад в Укра-

їні орієнтований на розвиток середніх за розмірами підприємницьких струк-

тур, оскільки дає можливість: маневрування фінансовими ресурсами та нала-

годження взаєморозрахунків між сільськогосподарськими підприємствами; 

активізації інвестиційного процесу; зниження собівартості продукції шляхом 

збільшення обсягу продаж та підвищення продуктивності праці. 

У процесі дослідження нами запропоновано власне бачення поняття 

сільськогосподарський уклад, як складної соціально-економічної системи ро-

звитку типів господарювання, якій притаманні диференційовані цілі, галузеві 

особливості та специфічні засоби регулювання, що зумовлює формалізацію 

виробничо-господарських параметрів виробництва в сільському господарст-

ві, організації зайнятості в аграрному секторі та становлення засад раціона-

льного природокористування з метою забезпечення зрівноваженого розвитку 

сільських територій. 

Для раціонального розвитку укладів необхідним є розроблення прин-

ципів, які закладатимуть платформу для розвитку форм господарювання, 

утворюючи в такий спосіб цілісну систему, кожен елемент якої відіграє важ-

ливу роль у розвитку та гарантуванні безперервності функціонування сільсь-

кого господарства, що має вагоме соціально-економічне значення в Україні. 
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Такий підхід забезпечить: 

– організацію сільськогосподарського виробництва; 

– створення соціальних гарантій; 

– формування ефективного економічного середовища, яке сприяло б 

розвитку сільського господарства;  

– оцінку можливої участі працівників у підвищенні ефективності укла-

дів завдяки реалізації своїх здібностей; 

– мінімізацію ризиків та зміцнення слабких ланок в укладі; 

– успішні конкурентні переваги; 

– бачення майбутнього за сільськогосподарським укладом; 

– розширення можливостей для маневру [35, с. 83]. 

Дослідження поняття “уклад” дало змогу згрупувати його тлумачення 

та охарактеризувати чинники, що надалі дозволить розробити індивідуальні 

підходи до вивчення сільськогосподарського укладу й окреслення пріорите-

тів його розвитку на перспективу, оскільки розвиток укладів є одним із нарі-

жних каменів аграрної політики держави. Від нього залежить створення ро-

бочих місць на селі й можливості заробітку для селян, охорони земель і раці-

онального землекористування, що гарантуватиме стабільне економічне зрос-

тання й зрівноважений розвиток регіонів.  

Виробничі відносини та процеси, що їх супроводжували в різні епохи 

розвитку, зумовлювали створення різних укладів, їх поступову переорієнта-

цію, видозміну та удосконалення. Процес становлення укладів включав декі-

лька етапів.  

Зокрема, О. О. Фролова в дореволюційному періоді виділяє три етапи 

становлення малих форм господарювання: 

І етап (з давніх часів до 1861 р.) – почерзі відбувається закріплення 

присадибних ділянок до ліквідації кріпосного права; 

ІІ етап (1861 – 1906 рр.) – ліквідація кріпосного права. Цей етап харак-

теризувався сукупністю дрібних селянських господарств, які господарювали 

власними силами і за власні кошти; 
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ІІІ етап (1906 – 1917 рр.) – Столипінські реформи. Розвиток фермерства 

[3, с. 23]. В економіці СРСР у 1920 р. тісно перепліталося п'ять суспільно-

економічних укладів: натуральне господарство;  дрібнотоварне виробництво; 

приватногосподарський капіталізм;  державний капіталізм;  соціалістичний 

уклад. 

Основні етапи дореволюційного періоду характеризувалися наявністю 

таких укладів: індивідуально-селянського, поміщицького, общинно-

родового, капіталістичного, ремісницько-кустарного, артільного, державного 

[3, с. 24]. 

Частково поділяючи погляди О. О. Фролової, вважаємо доцільним де-

талізувати етапи становлення укладів на території земель, що сьогодні нале-

жать сучасній Україні.  

Перший розпочався 1917 року – знищено селянський уклад (основу 

якого становили середні й великі землеволодіння).  

Другий етап (1920 – 1939 рр.) – панування Польщі.  

Третій етап (1940 – 1990 рр.) – колективізацією знищено  сільські гос-

подарства середнього достатку. Переважав державний сільськогосподарсь-

кий уклад і започатковано розвиток недержавного колгоспно-кооперативного 

укладу. У результаті колективізації одноосібних селянських господарств та 

широкого розвитку радгоспів дрібнотоварний і капіталістичний уклади на 

селі поступилися місцем соціалістичному [17, с. 416]. З погляду укладоутво-

рення, на думку селян, колгоспно-кооперативний, або виробничий, уклад міг 

ще тривалий час зберігати свої позиції, проте історія розпорядилась по-

іншому, проблема лиш в тому, наскільки вдало цим скористалася держава і 

селяни [36, с. 25].  

Четвертий етап (1991 – 1994 рр.) – припинив своє існування колгоспно-

кооперативний і був сформований селянський уклад на засадах поєднання 

приватної власності на землю. У цей час Україна стає незалежною державою, 

відбувається перехід економіки країни до ринкових відносин, розвиваються 

нові форми укладів. 
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П’ятий етап (1995 – 2000 рр.) – етап реформування сучасних (постра-

дянських) аграрних відносин в Україні, відбувалося перетворення колектив-

них сільськогосподарських підприємств та інших недержавних агроформу-

вань у результаті прийняття Указу Президента України “Про невідкладні за-

ходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського 

виробництва” від 10 листопада 1994 р. [37] і виконанням Указу Президента 

України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрно-

го сектора економіки України” від 3 грудня 1999 р. [38]. 

Шостий етап (2001 – 2010 рр.) – пореформений період, який охопив 

виробничу сферу. У той час проходив процес становлення й утвердження рі-

зних укладів. Було прийнято Господарський кодекс [39], який регламентував 

правові основи господарювання різноманітних суб’єктів господарювання. Це 

стимулювало ріст ділової активності різних форм власності та розвиток підп-

риємництва в Україні. Такий етап ще можна охарактеризувати як асоціаль-

ний через масовий виїзд працездатного населення до країн західної Європи. 

Разом із тим слід констатувати, що за час економічних перетворень в 

аграрному секторі економіки України, починаючи з 1991 р., не вдалося за-

безпечити сукупну дію всіх складових форм господарювання, спрямовану на 

розвиток сільського господарства. 

Становлення й розвиток укладів слід розглядати через дослідження 

чинників історичних, соціально-економічних, законодавчих, організаційних, 

наукових, політичних, покликаних сприяти їхньому розвитку (рис. 1.2).  

Вплив історичних чинників становлення укладів характеризується пе-

ретвореннями у відносинах власності й обумовлює ними зміни у виробничих 

відносинах. Розвиток укладів зумовлений зміною класичного уявлення про 

них у посткласичному глобалізаційному просторі. 

Будь-які зміни повинні бути закріплені на законодавчому рівні, тому 

законодавчим чинникам розвитку укладів відведено особливу роль. Вони міс-

тять систему нормативно правових актів щодо регулювання укладів, у тій 

частині, що впливає на визначення та можливість функціонування різноукла-
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дності в Україні. Це вимагає ухвалення низки законодавчих актів, зокрема 

Закону України “Про ринок земель сільськогосподарського призначення”. 

Саме по собі прийняття законів не покращить суттєво розвитку укладів і буде 

тільки складовою у формуванні їх системного розвитку. Тобто формування 

ефективної системи суб’єктів господарювання повинно базуватись на більш 

гнучкій системі управління виробництвом, внутрігосподарській організації 

виробництва та вищій  відповідальності за кінцеві результати виробництва. 

Це слугуватиме демократизації виробничих відносин в аграрному секторі 

економіки, яка буде достатньо гнучкою, щоб змогти подолати перешкоди, 

створені управлінськими методами та галузевою відокремленістю.  

 

Рис. 1.2. Чинники становлення і розвитку укладів* 

* Джерело: власна розробка автора. 
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На думку Ш. І. Шапірова, на законодавчому рівні потрібно прийняти 

однакові правові та економічні умови функціонування різних укладів, при 

цьому кожна форма повинна функціонувати не за рахунок ліквідації інших 

форм або розподілу чужого майна, а шляхом примноження майна й створен-

ня структур, які доповнювали б одна одну [27, с. 25–26]. Організаційно-

правові форми, на думку А. Є. Шаміна, складають видиму основу аграрних 

укладів, від них залежить характер соціально-економічних відносин між чле-

нами сільської громади. Він пропонує також виділити дві важливі складові 

аграрних укладів: “сімейне господарство – несімейне господарство” і “дер-

жавні кооперативи – корпоративні підприємства” [19, с. 24]. Такі типи укла-

дів присутні також і в Україні, і “Державний класифікатор організаційно-

правових форм господарювання” передбачає створення; сімейних підпри-

ємств, що базуються на власності та праці членів однієї сім'ї, які проживають 

разом, і корпоративних, які і є кооперативними підприємствами, що створю-

ються у формі господарського товариства, а також інших підприємств, засно-

ваних на приватній власності двох або більше осіб [40].  

Політичні чинники закладають основу для підвищення соціальної від-

повідальності та екологічної безпечності аграрного бізнесу через встанов-

лення вимог до виробництва як обов’язкової умови доступу до отримання 

прямої бюджетної підтримки. У такий спосіб поступово досягатиметься змі-

на у співвідношенні непрямої і прямої державної підтримки селоутворюваль-

них господарств [41]. Іншими словами, усунення й недопущення несправед-

ливості, яка мала місце в роки колективізації [36, с. 12]. Пріоритетним має 

стати захист прав різних укладів, гарантування безпеки їх власності, ство-

рення відповідної нормативно-правової бази. Одним з аспектів аграрної полі-

тика є податкова, яка має гарантувати економічну незалежність й ефектив-

ність держави через розвиток багатоукладної економіки. На думку 

В. В. Юрчишина, політичний аспект зумовлюється кількома обставинами: 

розв’язок проблем селянства та аграрного комплексу загалом [36, с. 43]. Про-

блеми кредитування та державне регулювання обігу земель вирішується за 
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рахунок створення дієвої системи земельної іпотеки та пов’язаного кредит-

ного забезпечення. 

Організаційні чинники повинні сприяти збалансованому розвитку виро-

бництва та оцінюванню умов функціонування різних укладів в аграрному се-

кторі. За твердженням І. М. Титарчук, організаційні передумови покликані 

забезпечити мобілізацію всіх ресурсів за умови попереднього оцінювання 

власного потенціалу, а саме: розмірів, спеціалізації, концентрації та організа-

ційної структури господарств [41, с. 94–95]. Отже, організаційні чинники 

складають основу розвитку укладів, оскільки від них залежатиме характер 

соціально-економічних передумов їх становлення та розвитку.  

Соціально-економічні чинники характеризуються пошуком шляхів по-

дальшого формування вітчизняної концепції розвитку укладів на основі оп-

тимального поєднання національних традицій і міжнародного досвіду [42]. 

Концентрація уваги на економічних передумовах становлення й розвитку ук-

ладів вимагає пошуку шляхів щодо усунення дефіциту фінансових ресурсів 

через удосконалення системи фінансового забезпечення, а саме: здешевлення 

кредитів комерційних банків, запровадження пільг і дотацій для підтримки 

розвитку укладів, окрім того, розроблення новітнього підходу – не як до ви-

робника, а як до соціально забезпечувального чинника. 

Соціальні чинники передбачають запровадження принципів корпора-

тивної соціальної відповідальності, яка сприятиме підвищенню конкурентос-

проможності, соціальному розвиту сільських територій та інвестуванню в 

людський капітал, соціальній захищеності селян, що має забезпечити сприят-

ливі економічні очікування серед сільського населення щодо рівня життя на 

селі за умови продуктивності їхньої праці.  

Як вважає С. І. Баланюк, досліджуючи процес соціально-економічного 

становлення укладів, їх потрібно розглядати у контексті загальної системи 

факторів, що їх обумовлюють, а саме: 

– дослідження впливу передумов певного явища чи процесу; 

– дослідження впливу умов функціонування; 
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– дослідження причин становлення явища чи процесу [43, с. 141]. 

Соціальні передумови є суттєвою змінною безперервного господарсь-

кого зростання, що передбачає: 

– настанови, які визначають трудову мораль і трудову поведінку пра-

цівників; 

– настанови й життєві плани сімей працівників, які приймають рішен-

ня і впливають на якісні характеристики майбутнього трудового потенціалу 

суспільства; 

– поведінка сімей споживча (їхня діяльність або бездіяльність, пов'яза-

на з покращанням їхніх можливостей у сфері виробництва) [44]. 

Наукові – стосуватимуться необхідного пізнання й осмислення різно-

манітних аспектів досвіду щодо розвитку укладів: історичних особливостей 

розвитку, факторів і причин виникнення динаміки їх розвитку; сутності й 

змісту, тенденцій і перспектив їх подальшого існування. 

Таким чином, зважаючи на особливості становлення й розвитку уклад-

ної економіки в Україні, найбільший вплив мають дві групи чинників: соціа-

льно-економічні та організаційні. Соціально-економічні включають забезпе-

чення розширеного відтворення та підтримання його в належному стані, ди-

версифікацію виробництва, орієнтовану на покращення результатів госпо-

дарської діяльності. Організаційні чинники розвитку різноукладності 

пов’язані з виникненням різних укладів та зі змінами, що відбувалися в дія-

льності укладів через докорінне реформування взаємин власності. У цьому 

контексті аналіз розуміння суті різноукладності є актуальним. 

Поняття “різноукладність” не має однозначного визначення в економі-

чній літературі (табл. 1.2). На законодавчому рівні суть цього терміна також 

не розкрита, хоча проблеми різноукладності в аграрному секторі економіки 

України почали активно обговорюватись у пореформений період, тобто на 

початку 2000-х. Однією з перших праць у цьому напрямі було наукове дослі-

дження В. Х. Бруса, у якому напрацьовано рекомендації щодо побудови ме-

ханізмів розвитку різноукладності в сільському господарстві, як однієї із сис-
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темоутворювальних складових [26, с. 15–16]. 

Таблиця 1.2 

Основні підходи до трактування категорії “різноукладність”* 

Автор Зміст поняття “різноукладність” 

Свєтлакова Н. А. [45, с. 5]. система різноманітних форм господарювання 

Грущинська Н. М. [46, с. 50] присутність техноекономічних секторів та 

галузевих сегментів у структурному вимірах 

Скупий В. М. 
Шевченко Л. М. 
Юрчишин В. В. [47, с. 7] 

цілісне поєднання системи укладів, заснованих на відпові-
дних формах власності, способах їх використання та пра-
вових формах організації виробництва у їхньому взає-
мозв’язку та взаємозалежності 

Ніконов О. О. [48, с. 453] формування державного, приватного й кооперативного 
секторів, представлених різноманітними формами госпо-
дарств. Кожен окремий уклад функціонує не у відриві від 
сільськогосподарської галузі як надскладної біосоціально-

економічної системи, а є її складовою, що має прямий 
вплив на функціонування та її ефективність 

Вікіпедія [49] 
існування за даної економічної системи різних форм гос-
подарювання. 

Боєв В. Р., 
Шутьков А. А. [30, с. 5] 

організаційно-економічна структура аграрного виробницт-
ва, яка ґрунтується на раціональному поєднанні різних 
форм власності та господарювання 

Шмаков В. С. [50, с. 79] 

 

результат глобальних, суспільно-політичних, регіональних, 
локальних, соціально-економічних та культурних трансфо-
рмацій, які пов'язані з розвитком села і потребують еконо-
мічної стратегії для дотримання балансу інтересів зацікав-
лених сторін 

Шевченко Л. М. 
[51, с. 39–40] 

передбачаючи різноманітність форм господарювання, кон-
кретних видів підприємств, надає свободу вибору діяльно-
сті: підприємництво; наймана праця; членство в підприєм-
ствах із колективною організацією праці  

Гефтер М. Я. [52, с. 84] це вся економіка і в кінцевому результаті увесь суспільний 
лад 

Великий тлумачний словник 
сучасної української мови 
[29, с. 32] 

“як такий, який має кілька (багато) укладів” 

Баланюк Г. В. [20, с. 319] це сукупність укладів, що сформувалися в конкретних 
умовах під впливом певного середовища, при поєднанні 
яких створюються необхідні економіко-правові передумо-
ви ефективного функціонування сільського господарства 

* Джерело: розроблено автором на основі [45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 29; 20]. 

 

У тлумачному словнику за загальною редакцією Т. Ф. Ефремова зазна-

чено, що основою багатоукладної економіки є взаємопов’язане функціону-

вання різних форм власності та господарювання [7]. Таке визначення дозво-
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ляє розглядати різноукладність як складну соціальну систему укладів, що ви-

никла і функціонує як різноманітність форм господарювання, які сформува-

лися в конкретних умовах під впливом певного середовища, з характерними 

функціональними особливостями та принципами господарювання. 

Отже, серед вітчизняних і зарубіжних економістів склалися неоднозна-

чні трактування дефініції “різноукладність”. Проте найчіткіше простежують-

ся дві позиції. Перша визначає це поняття як різноманітність форм господа-

рювання, що еволюціонували відповідно до вимог часу, а друга – вказує на 

системність явища різноукладності. На наш погляд, друга позиція ширше ро-

зкриває суть поняття в науковому та соціально-економічному сенсі, розгля-

даючи його як суспільно-політичний напрям, складовими якого є: 

– оцінювання вивчення передового досвіду ефективної роботи укладів 

у ринкових умовах; 

– розроблення механізму вдосконалення функціонування укладів; 

– формування адекватного середовища, яке забезпечувало б створення 

системи довгострокового пільгового сільськогосподарського кредиту для 

оновлення матеріально-технічної бази; 

– цільова орієнтованість, яка вимагає інновацій і втілюється через 

впровадження нових можливостей, що спонукає динамізм укладів. 

Системний підхід до вивчення розвитку й функціонування різноуклад-

ної економіки дає можливість виконати поставлене перед нами завдання – 

розробити адекватний механізм регулювання функціонування різних укладів, 

який гарантував би їх гармонійний розвиток, що дозволить підвищити ефек-

тивність аграрного виробництва без перешкоджання процесам трансформації 

[53, с. 108]. При цьому функціонування різноукладності як системи повинно 

здійснюватися на таких науково-обґрунтованих принципах, як: функціональ-

ність; безперервність; ефективність; збалансований розвиток [54, с. 14–15].  

Дослідивши різні точки зору на зміст сільськогосподарського укладу, 

можна дійти висновку, що від моменту зародження перших ідей аж до сучас-

ності ця категорія пройшла тривалий і нелегкий шлях розвитку і має право на 
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дослідження, системний розвиток та визнання як самостійна сфера економіч-

них знань, яка буде характеризуватися наявністю предмета, об’єктів, методів 

та методології дослідження. 

З огляду на висновки вчених ННЦ “Інститут аграрної економіки” УА-

АН [47, с. 40], стосовно того, що багатоукладність є однією з основних під-

валин вироблення стратегії стійкого розвитку АПК, пріоритетним є забезпе-

чення зрівноваженого розвитку укладів. Воно має відбуватися, з одного боку, 

шляхом урізноманітнення форм господарювання, відображаючи тенденції 

спеціалізації та диверсифікації в аграрній сфері, а з другого – шляхом пошуку 

резервів і впровадження внутрішніх можливостей кожного укладу, як елеме-

нтів саморозвитку. Зокрема, стратегія розвитку аграрного сектору економіки 

на період до 2020 р. включає формування ефективного та соціально орієнто-

ваного сектору економіки держави, який повинен сприяти вирішенню пот-

реб, що виникатимуть на внутрішньому ринку, й утриманню позицій на сві-

товому ринку сільськогосподарської продукції, включаючи закріплення його 

багатоукладності. Це вимагає пріоритету формування різних категорій гос-

подарств, власники яких проживають у сільській місцевості, поєднують пра-

во на землю із працею на ній, а також власні економічні інтереси із соціаль-

ною відповідальністю перед громадою [42]. Проте цього досягти практично 

неможливо без розв’язання проблеми нерівномірності розвитку різних форм 

господарювання (укладів) через послаблення позицій середнього за розміра-

ми виробника внаслідок створення для різних за розмірами та соціальним на-

вантаженням економічних суб’єктів формально однакових, проте різних 

умов господарювання [42]. Тобто формування багатоукладності у вітчизня-

ному аграрному секторі вимагає диференційованого підходу до розроблення 

підходів, орієнтованих на формування селоутворювальних господарств. До 

селоутворюваних, згідно зі Стратегією, належать такі організаційно-правові 

форми господарювання: 

– сімейні господарства (ферми), які базуються на власній праці, здійс-

нюють товарне виробництво, орієновані на збільшення загального доходу 
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господарства (сім’ї); 

– сільськогосподарські підприємства різних форм реєстрації, включаючи 

фермерські господарства, діяльність яких базується на переважно найманій 

праці односельчан, орієнтовані на прибутковість [42]. 

Особливості становлення, самоорганізації та розвитку укладів в Украї-

ні визначають багатофакторність і багатоманітність їхніх проявів, що дозво-

ляє спростити механізм регулювання державної аграрної підтримки різноук-

ладності на селі (рис. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Стратегічні пріоритети розвитку організаційно- 

правових форм в умовах різноукладності * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Ураховуючи складність функціонування різних укладів у сучасних 

умовах господарювання, необхідно забезпечити весь комплекс умов для 

створення сприятливого бізнес-клімату й перетворення його в систему еко-

номічного зростання. Іншими словами, конкурентне середовище вимагає від 

науковців вирішення питання щодо забезпечення зрівноваженого розвитку 

укладів, якого можна досягти, з одного боку, шляхом урізноманітнення форм 

господарювання, відображаючи тенденції спеціалізації і диверсифікації, а з 

Довгострокові Короткострокові 

– спільна діяльність на основі 
 кооперації; 
– регулювання сільської  
зайнятості; 
– забезпечення виробництва  
екологічно чистої продукції  
та якісного надання послуг  
населенню 

Стратегічні пріоритети розвитку 
організаційно-правових форм  

в умовах різноукладності 

– інтеграційні зв’язки; 
– надання цільової допомоги на розвиток 
соціальної сфери села; 
– збільшення кількості організаційно-

правових форм; 

– розвиток дієздатних, конкурентоспро-
можних форм господарювання 
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іншого – шляхом пошуку й упровадження внутрішніх сил і можливостей ко-

жного з укладів, як елементів саморозвитку.  

Таким чином, оскільки категорія “різноукладності” є поняттям, що ві-

дображає суттєві зв’язки й відносини в різних укладах, то його розвиток яв-

ляє собою багатогранний процес у всіх галузях агропромислового комплексу, 

від якого залежатиме майбутнє сільського господарства в цілому [55, c. 3]. 

Для подальшого розвитку багатоукладної економіки в аграрному секторі 

економіки України нагальним є комплексний підхід до розв’язання соціаль-

но-економічних, організаційно-технологічних та проблем через зміцнення 

виробничої бази; впровадження нових технологій; забезпечення мотивації і 

належного рівня оплати праці та соціального розвитку; співпрацю різних ор-

ганізаційно-правових форм завдяки відродженню кооперації. Кооперативний 

рух має уособлювати форму виробничого співробітництва, що включає соці-

альну, економічну та організаційну спрямованість і задоволення потреб чле-

нів кооперативу.  

 

 

 

1.2. Економічна сутність організаційно-правових форм  

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності 

 

Процеси реформування аграрного сектору економіки України спонука-

ли колгоспно-радгоспну систему до переходу на приватно-орендні відноси-

ни, в результаті чого було створено організаційно-правові форми, що функ-

ціонували на засадах ринку, самоуправління та самофінансування. Вагомим 

чинником їхнього успіху стало створення сприятливих умов для побудови 

цілісної системи економічних взаємин між формами господарювання на ос-

нові збалансування функцій та економічних інтересів. 

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції, що неухиль-

но зростали, та менші доходи за її збут спонукають аграрні підприємства до 
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дій, спрямованих на забезпечення врівноваження темпів їхніх приростів. 

Проте за сьогоднішніх умов досягти такого результату практично неможливо 

через випереджаючі темпи зростання цін на пальне, запасні частини та іншу 

промислову продукцію, яка використовується як сировина в процесі сільсь-

когосподарського виробництва, тоді як реалізаційні ціни на аграрну продук-

цію зростають меншими темпами: головним стримувальним чинником є за-

ниження закупівельних цін на сільськогосподарську сировину підприємства-

ми харчової та переробної промисловості через низький рівень купівельної 

спроможності населення країни. Тому підприємства аграрної сфери здебіль-

шого є низькорентабельними, або збитковими.  

Зважаючи на те, що в умовах різноукладності форми господарювання 

на селі постійно удосконалюються, то важливим аспектом гарантування зрів-

новаженого розвитку в аграрній сфері є вивчення й розуміння суті поняття 

“організація”, “організаційно-правові форми”, “організаційно-правові форми 

господарювання”, “організаційно-правові форми сільськогосподарських під-

приємств”, оскільки дослідження глибинного змісту їхньої сутності дозво-

лить виявити прорахунки у створенні передумов їх формування та спрогно-

зувати динаміку їхньої структури на перспективу. 

Автори М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі трактували поняття “орга-

нізація” як групу людей, діяльність яких координується для досягнення спі-

льної мети або цілей, виділяючи ознаку організації – наявність принаймні 

двох осіб, об’єднаних спільною метою, що вважають себе частиною однієї 

групи [56, с. 147]. Організація передбачає дослідження суб’єктів і об’єктів та 

основних їх функцій [57, с. 711]. Низка авторів пропонує розглядати органі-

зацію як стійку форму об’єднання людей або груп, пов’язаних спільною дія-

льністю, наприклад, це може бути підприємство, комерційні та некомерційні 

установи [58].  

Дещо з іншого погляду трактується поняття “організація” у Англійсь-

кому бізнес-словнику, а саме як процес розташування компонентів або час-

тин, спосіб утворення системи, що визначає стосунки за різними видами дія-
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льності між працівниками підрозділів відповідно до поставлених перед ними 

завдань [59]. Як бачимо, за такого підходу “організація” уособлює системот-

ворчий процес, що розкриває зміст даного поняття та вказує на тип відносин. 

В ролі процесу, спрямованого на побудову структури підприємства і форму-

вання в ній системи відносин між окремими його підрозділами, розглядають 

організацію науковці В. В. Стадник і М. А. Йохна [60, с. 232]. Саме систем-

ність відносин є тією характеристикою організації, що має виправдовувати 

очікування всіх учасників взаємодії, забезпечуючи об’єктивність процесів 

суб’єктів господарювання.  

Значну увагу у своїх дослідженнях питанням організації приділив укра-

їнський економіст С. В. Мочерний, наголошуючи, що вона є сукупністю про-

цесів або дій, які зумовлюють об’єднання підсистем в єдине ціле, формують і 

вдосконалюють взаємозв’язки між ними [61, с. 28]. Цілком погоджуємося з 

таким визначенням, адже організація є процесом, що сприяє налагодженню й 

розширенню взаємозв’язків не лише в межах підприємства, а й у зовнішньо-

економічному оточенні його функціонування. 

Підсумовуючи вищенаведені погляди вчених, можна стверджувати, 

що:  

– по-перше, організацію характеризують як об’єднання людей або груп; 

– по-друге, організація – це процес, який дає змогу сільськогосподарсь-

ким підприємствам ефективно функціонувати, орієнтуючись на вимоги рин-

ку, і ставати економічно незалежними; 

– по-третє, організація передбачає побудову ієрархії в сільськогоспо-

дарських підприємствах, що розширює межі розвитку економічної ініціативи 

і формує дух підприємництва. 

Узагальнення поглядів представників наукової спільноти дає підстави 

стверджувати, що зміст поняття “організація” відображає не лише 

об’єднання осіб, мотивованих особистою вигодою у групи, а й побудову іє-

рархічної структури, характер взаємодії між елементами якої відображають 

процеси, орієнтовані на об’єднання людей, створення умов для ефективної 
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співпраці, формування соціального діалогу в прийнятті спільних управлінсь-

ких рішень, консультацій, обмін інформацією, спрямовані на підвищення до-

бробуту на селі. 

Доцільно розглядати поняття “організація” крізь призму організаційно-

правових форм, що дозволить масштабувати його до вітчизняних соціально-

економічних реалій. Автори В. К. Збарський та А. В. Збарська, досліджуючи 

питання різноукладності в аграрному секторі України, стверджують, що по-

дальший розвиток багатоукладної економіки є за різними організаційно-

правовими формами господарювання, з поєднанням у них приватної власнос-

ті на землю та майно і сучасного технологічного виробництва [62, с. 114].  

З позицій результатів, отриманих у процесі власного наукового пошу-

ку, підсумовуємо, що організаційно-правові форми можна розглядати з різ-

них пропозицій. Зокрема, з філософської точки зору, це поняття трактують як 

основу змісту і форми. Так, учений Є. О. Васильєв стверджує, що в онтологі-

чному сенсі становлення організаційно-правових форм діяльності та їхній 

зв’язок із профільною діяльністю знаходяться в рамках філософської інтег-

раційної взаємодії двох категорій – змісту і форми [63, с. 16]. Такі припущен-

ня є доцільними тоді, коли беруться до уваги зміни, які диктує час, а саме: 

відносини власності, стиль управління та перерозподіл ресурсів за результа-

тами виробничо-господарської діяльності. 

З економічної точки зору організаційно-правові форми розглядають як 

вид або тип господарювання. Подібні думки висловлює О. О. Фролова, трак-

туючи це поняття як систему норм і правил ведення господарської діяльнос-

ті, що базуються на певному економічному устрої, відповідній формі госпо-

дарювання та на основних положеннях функціонування організації, закріпле-

них в установчих документах [64, с. 148].  

З правової точки зору дефініції організаційно-правової форми містять 

думки із приводу того, що ними можуть бути лише юридичні особи, оскільки 

це визначений законом порядок організації та діяльності юридичної особи, 

форми власності, порядок її створення й припинення діяльності, а також спо-
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сіб формування статутного фонду, майнова відповідальність її учасників та 

інші організаційні та правові ознаки [65, с. 571]. Портал Вікіпедія дає визна-

чення організаційно-правові форми як типу суб’єкта права, що визначає фо-

рму здійснювання його господарської діяльності [66].  

Трапляються також публікації, автори яких пропонують визначення 

цього поняття як встановлення виду, типу підприємства відповідно до право-

вого поля та законодавчого забезпечення й створення на цій основі організа-

ційної структури [67, с. 380], тобто як відкриту соціально-економічну систе-

му. Автор В. В. Галущак трактує вищеподане поняття як юридично відокре-

млений тип організації виробничо-фінансової діяльності суб’єкта господарю-

вання, який має свої способи, мотиви застосування форми власності та сфор-

мовану управлінсько-господарську структуру [68, с. 23, 26–28]. Такий підхід 

обумовлює доцільність виокремлення не тільки юридичної складової, фор-

мулюючи трактування цього поняття, а й економічну суть організаційно-

правових форм.  

Оскільки організаційно-правові форми, створені в процесі реформу-

вання на зламі століть, стали мініатюрною моделлю учасника ринкової сис-

теми й могли ефективно функціонувати з юридичним супроводом, що відпо-

відав вимогам політичної та економічної підтримки, доволі часто науковці 

роблять спроби одночасно поєднати юридичні й економічні складові цього 

поняття. Це зумовлено тим, що організаційно-правова форма є економічно та 

юридично відокремленим і визнаним видом організації виробничої діяльнос-

ті, який відповідає певній формі власності й характеризується економічними 

взаємовідносинами, різними способами здійснення та структурою виробниц-

тва, а також доводить, що кожне підприємство потребує окремого підходу з 

урахуванням можливостей і потреб власника [69, с. 177]. 

Разом із тим важливими є не тільки економічні взаємовідносини між 

суб’єктами господарювання а й характерна для них структура виробництва, 

тому цілком раціональним є трактування організаційно-правових форм гос-

подарювання як форми здійснювання господарської діяльності (зокрема під-
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приємницької) з відповідною правовою основою, що визначає характер від-

носин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності за 

зобов’язаннями підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, 

ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фі-

нансування діяльності тощо [70, с. 51].  

Оригінальність у підходах до визначення поняття організаційно-

правових форм обумовлена специфікою галузевої структури національної 

економіки з урахуванням особливостей її становлення. Зокрема, трактуючи 

сутність поняття “організаційно-правові форми сільськогосподарських підп-

риємств”, А. П. Гаврилішин та А. В. Іванова наголошують, що сільськогос-

подарські підприємства можуть об’єднувати свою діяльність на добровільних 

засадах, чим забезпечується їхнє ефективніше функціонування та досягнення 

бажаних результатів на світовому ринку [71].  

На основі вищевикладеного, можна дійти припущення, що в основу 

поняття “організаційно-правові форми” покладено такі принципи: 

– правові основи функціонування, що передбачають певні обмеження 

та зобов’язання; 

– економічне регулювання взаємовідносин; 

– повна оперативна самостійність; 

– диференційована мотивація працівників і керівника;  

– модернізації та диверсифікації;  

– підтримка й розвиток нових форм господарювання; 

– соціальний розвиток [72, с. 571]. 

Дослідження трактування сутності поняття “організаційно-правові фо-

рми господарювання” з позицій представників наукової спільноти різних 

сфер та напрямів діяльності дозволяє описати засади розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств.  

Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств, пла-

нуючи свою діяльність, мають враховувати як позитивні, так і негативні тен-

денції, оскільки їхнє співвідношення вказує на наявність проблем у розвитку 



69 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, що зумов-

лює постановку завдань, виконання яких є необхідною умовою досягнення 

поставлених цілей, які, своєю чергою, можуть бути реалізованими на прак-

тиці через діяльність, розділену на функціональні складові, в основу якої по-

кладено принципи, що відповідають обраному вектору розвитку економіки. 

Такий причинно-наслідковий зв’язок визначає стратегію розвитку організа-

ційно-правових форм в аграрній сфері з урахуванням наявного потенціалу 

(рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Засади розвитку організаційно-правових форм  
сільськогосподарських підприємств* 

* Джерело: власна розробка автора. 

Основу розвитку організаційно-правових форм становлять тенденції, 

які задають вектор руху економічних процесів та прогнозують економічні 

показники на перспективу, оскільки відображають економічні очікування в 

аграрному секторі економіки, відповідно до виявлених у результаті економі-

чного аналізу стійких співвідношень, властивостей, ознак, властивих цьому 

сектору економіки, що визначають їхній позитивний або негативний вплив 
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Завдання  Проблеми 
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Функції: 
виробничо-господарська; 

соціально-організаційна; 
економічна; 
управлінська  

Принципи: 

самоокупність; 
конкурентоспроможність; 

самоуправління; 
самофінансування   

Стратегія  

Потенціал  
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на його структурні елементи, якими є організаційно-правові форми сільсько-

господарських підприємств. 

Візуалізація тенденцій розвитку організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств за допомогою моделі “Поля сил” свідчить про 

перевагу негативних тенденцій над позитивними, що пояснює поточну ре-

зультативність ведення господарської діяльності в аграрній сфері (рис. 1.5). 

Одночасно наявність позитивних тенденцій відкриває горизонти для розши-

рення партнерських зв’язків між сільськогосподарськими підприємствами 

різних організаційно-правових форм, яка дозволить скоординовано провади-

ти господарську діяльність, диверсифікуючи виробництво. 

 

Рис. 1.5. Аналіз поля сил щодо тенденцій розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств* 

* Джерело: власна розробка автора. 

Ефективність функціонування організаційно-правових форм  
сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності 

Сили “За” 

(сильні сторони 

 і можливості) 
 

– гарантування продоволь-
чої безпеки для населення 
країни; 

– створення робочих місць 

на селі;  
– оновлення матеріально-

технічної бази; 
– розвинута система  
логістики товарних 

 потоків; 

– можливість налагоджен-
ня й розвитку  

партнерських стосунків з 
іноземними інвесторами; 

– інтенсифікація розвитку 
біоенергетики; 
– диверсифікація виробни-
чих процесів 

Сили “Проти” 

(слабкі сторони і загрози) 
 

– низький рівень конкурентоспроможнос-
ті на вітчизняному та світовому ринках; 
– низькі темпи технологічної модернізації 
галузей рослинництва і тваринництва; 
– незадовільний рівень розвитку ринкової 
інфраструктури; 
– невідповідність страхових послуг  
вимогам часу при виробництві  
сільськогосподарської продукції; 
– нееквівалентність товарообміну між 
сільським господарством та  
промисловістю; 
– дефіцит кваліфікованих кадрів; 
– несприятливі економічні очікування 
щодо рівня купівельної спроможності 
споживачів; 

– низькій рівень інформаційного забезпе-
чення 
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Співвідношення тенденцій вказує на наявність проблем, що потребу-

ють нагального вирішення: недостатнє сприяння розвитку сільськогосподар-

ських товаровиробників, несвоєчасне надання державної фінансової допомо-

ги, а також недосконалість системи взаєморозрахунків між самими товарови-

робниками. 

Окреслені проблеми є причинами гальмування розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств (табл. 1.3), що зумовлює 

постановку завдань для їх усунення.  

Таблиця 1.3 

Основні причини гальмування розвитку організаційно-правових  

форм сільськогосподарських підприємств* 

Проблема Причина Розв’язання проблеми 

Гальмування розвит-
ку організаційно-

правових форм сільсь-
когосподарських  

підприємств 

Відсутність притоку 
інвестицій до аграрно-
го сектору економіки 

Формування сприятли-
вого інвестиційного  

клімату. 

Розвиток сфери  
страхування ризиків 

Низький рівень  
фінансової  

підтримки з боку 
держави 

Відсутність чіткої 
програми підтримки 
розвитку організацій-

но-правових форм 
сільськогосподарських 

підприємств 

Розроблення програм 
розвитку організаційно-

правових форм  
сільськогосподарських  

підприємств 

Зруйнована 

 інфраструктура 

Незадовільне транспо-
ртне сполучення, а в 

деяких випадках  
дороги практично не 

відремонтовані 

Стимулювання держав-
ними органами ремонту 

під’їзних шляхів 

Недосконалість  
податкового  
забезпечення 

Відсутність сприятли-
вої податкової  

політики 

Розроблення  
інноваційного механізму  

оподаткування 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Зокрема, через обмежені можливості державного бюджету слід віднай-

ти шляхи врегулювання закупівельних цін на сільськогосподарську продук-

цію та затрат праці і ресурсів. Орієнтація на ефективність вимагатиме від аг-

раріїв ухвалення стратегічних рішень щодо покращення якості сільськогос-
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подарської продукції та налагодження ділових зв’язків із партнерами, які га-

рантували б своєчасність розрахунків за отриманий продукт. У такий спосіб 

можна було б досягти зменшення дебіторської заборгованості, яка доволі ча-

сто слугує причиною “заглиблення” сільськогосподарських підприємств різ-

них організаційно-правових форм у боргову “яму” з одночасним “ставанням 

стійкішими” до фінансових ризиків. 

Своєю чергою, систематичне виконання поставлених завдань дозволи-

ло б досягти пріоритетних цілей розвитку організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарських підприємств, а саме: робити вклад у розвиток економіки; 

забезпечувати населення продукцією сільського господарства; підвищувати 

рівень доходів сільського населення; функціонувати на прибутковій основі. 

Причинно-наслідковий зв’язок проблем, завдань і цілей розвитку орга-

нізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств зумовлює дія-

льність, що уособлює сукупність завдань, в основі яких принципи функціо-

нування організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

До числа найважливіших завдань організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств належать: виробничо-господарська, економіч-

на, управлінська, соціальна. 

Виробничо-господарське завдання включає впровадження досягнень 

науково-технічного процесу, прогресивних технологій, передового досвіду, а 

також інтеграційні процеси. Інтеграція дозволяє створювати внутрішньогалу-

зеві кооперативи, які спеціалізуються на обслуговуванні основного виробни-

цтва, заготівлі, транспортуванні, зберіганні та переробці сільськогосподарсь-

кої продукції. Водночас прибуток розподіляється по-між членами кооперати-

вів і може використовуватись для розвитку комплексного виробництва для 

посилення інтеграційних процесів.  

Основними чинниками, які зумовлюють недостатній рівень виробницт-

ва сільськогосподарської продукції, а також розвиток інфраструктури села в 

західних регіонах України, за даними сайта Національного інституту страте-

гічних досліджень, є:  
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– малоземелля та відсутність достатньої кількості якісних земель сіль-

ськогосподарського призначення, зосередження частини територій у передгі-

рній та гірській зонах Карпат, що ускладнює обробіток ґрунту та обмежує 

можливість налагодження розгалужених транспортних комунікацій;  

– недостатня розвиненість інститутів аграрного ринку на регіонально-

му рівні, відсутність сучасних аграрних бірж, агроторгових домів, гуртових і 

роздрібних ринків сільськогосподарської продукції, транспортно-логістичних 

центрів та аграрних кластерів; 

– брак сучасних інноваційних технологій у сільському господарстві, 

що спричиняє недостатньо якісний обробіток ґрунтів, недовнесення мінера-

льних та органічних добрив;  

– низька якість соціального капіталу села, зумовлена історичними тра-

диціями розвитку сільського господарства в західних областях України [73].  

З огляду на вищесказане, виробничо-господарське завдання полягає в 

стимулюванні сільськогосподарських підприємств до зростання обсягів ви-

робництва товарної продукції, а також збільшення в них частки високоякіс-

них продовольчих товарів унаслідок раціонального використання біокліма-

тичного та ресурсного потенціалу країни. Оптимальне поєднання фінансо-

вих, трудових і матеріально-технічних ресурсів повинно забезпечити наро-

щування виробничо-технічного потенціалу. При цьому максимального ефек-

ту можна досягти завдяки використанню в процесі виробництва прогресив-

них технологій, ефективного освоєння виробничих потужностей і підвищен-

ня відповідальності персоналу підприємств за кінцеві результати праці. 

Суть соціального завдання підприємства полягає у створенні умов для 

розвитку територіальних громад. Поліпшення соціальних умов можливе 

шляхом підвищення рівня зайнятості, чого можна досягти завдяки мотивації 

сільського населення до ведення господарської діяльності. Забезпечити по-

ліпшення соціального добробуту села можна через зростання “пасивних до-

ходів” селян, завдяки своєчасним розрахункам за орендовані земельні та 

майнові паї. Соціальне завдання повинно бути спрямованеа на задоволення 
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потреб працівників сільськогосподарських підприємств, що спрятиме підви-

щенню продуктивності виробничих процесів.  

Отже, соціальне завдання повинно забезпечувати діяльність організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств на прибутковій ос-

нові, створювати передумови для формування людського капіталу, гаранту-

вати соціальний захист працівників, що сприятиме підвищенню престижнос-

ті працевлаштування в аграрній сфері, покращенню рівня життя сільського 

населення завдяки отриманню гідної оплати праці. 

Економічне завдання розвитку організаційно-правових форм відобра-

жає зв'язок сільськогосподарських підприємств з особистими селянськими 

господарствами, які функціонують на одній території із підприємствами, що 

мають сформований потужний потенціал для вирішення великомасштабних 

завдань, таких як  збільшення обсягів виробництва продукції задля максимі-

зації прибутків. Тоді як особисті селянські господарства, за відсутності дос-

татньої кількості ресурсів і прогресивних технологій виробництва продукції 

на малих за розмірами ділянках землі, не здатні ефективно господарювати. 

Підвищення прибутковості суб’єктів господарювання й покращення рівня 

інфраструктури села можливе за умови врівноваження сфер господарської 

діяльності різних організаційно-правових форм сільськогосподарських підп-

риємств та особистих селянських господарств, у разі забезпечення розвитку 

галузей рослинництва, тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції. Йдеться про те, що великотоварним сільськогосподарським підп-

риємствам слід зосередити свою діяльність на виробництві сировини для га-

лузі пивоваріння, зернових, технічних, олійних культур, веденні молочного 

та м’ясного скотарства, а також розглянути доцільність диверсифікації виро-

бництва через вирощування сировини для текстильної промисловості (льон) і 

лікарських рослин (лаванда, ромашка, календула, ехінацея пурпурна), що зу-

мовлено, з одного боку, їх дефіцитом на ринку, а з іншого – платоспромож-

ним попитом фармацевтичних компаній. Середнім за розмірами сільськогос-

подарським товаровиробникам доцільно зосередити свою господарську дія-
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льність на вирощуванні трудомісткої рослинницької продукції, яка вимагає 

відповідної матеріальної бази та дотримання відповідних технологій виро-

щування культур (виноградарство, баштанництво, садівництво, ягідництво, 

овочівництво, картоплярство), а також на розведенні свиней, птиці, хутряних 

звірів. Особистим селянським господарствам, зважаючи на розрізненість їх-

ніх територій і постійну нестачу коштів, доцільно вирощувати трудомісткі 

культури, які не вимагають використання спеціалізованої техніки, а саме: 

овочі відкритого ґрунту (цибуля, часник, морква, буряк столовий, картопля), 

пряні та салатні трави. 

Важливе значення матиме співпраця середніх і дрібних фермерських 

господарств із великими аграрними господарствами за рахунок поєднання 

спеціалізації, кооперації та інтеграції [74, с. 114]. У такий спосіб вдасться за-

хистити економічні інтереси та гарантувати економічну безпеку організацій-

но-правових форм сільськогосподарських підприємств, що є обов’язковими 

атрибутами їх розвитку в умовах загострення конкурентної боротьби за рин-

ки збуту, а також виділяти кошти на розвиток сільських територій. 

Управлінське завдання сприяє успішному виконанню всіх попередніх 

завдань завдяки ухваленню своєчасних управлінських рішень для 

розв’язання поставлених задач, а також здійснення управлінського монітори-

нгу значно знизить підприємницькі ризики. Суть управлінського завдання 

передбачає: створення організаційних умов для пошуку ринків збуту; органі-

зацію продажу продукції переробним підприємствам; вивчення й аналіз рин-

кових потреб; організацію контрольних процедур за кількістю і якістю виго-

товленої продукції, а також упровадження організаційних заходів щодо за-

безпечення охорони навколишнього середовища й техніки безпеки на сільсь-

когосподарських підприємствах. Добре поставлена організація та вміння гос-

подарювати по-новому сприятиме досягненню значних успіхів більшістю 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Не менш 

важливим є розвиток господарської ініціативи, спрямованої на подальше пі-

днесення сільськогосподарського виробництва й підвищення на цій основі 
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матеріального добробуту селян [75, c. 103].  

Виконання поставлених завдань організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств ґрунтується на принципах діяльності, обумов-

лених вимогами часу та ринковими умовами ведення господарювання. У 

процесі господарської діяльності завдання та принципи визначають ділову 

активність організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, 

впливають на формування й дотримання ними чіткої послідовності дій (стра-

тегії поведінки), а отже, дозволяють спрогнозувати характер їхньої співпраці 

в межах свободи вибору й окреслити їхній потенціал на перспективу.  

У результаті проведеного аналізу й систематизації теоретичних засад 

поняття “організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств” з 

урахуванням ключових особливостей їхнього становлення в Україні вважає-

мо, що вони уособлюють сукупність типів підприємств, структурним елемен-

том організації функціональних відносин яких є соціум, й одночасно діяль-

ність яких спрямована на отримання прибутку. 

Організаційно-правові форми є тією варіативною компонентою, за 

якою різняться сільськогосподарські товаровиробники [65, с. 564]. Разом із 

тим вітчизняне законодавство чітко не регламентує, у яких організаційно-

правових формах можуть діяти сільськогосподарські товаровиробники, тому 

їм слід керуватись положеннями Цивільного кодексу, що регулює створення: 

господарських товариств (ст. 113 – 118), повних товариств (ст. 119 – 132), 

командитних товариств (ст. 133 – 139), акціонерних товариств (ст. 152 – 162), 

виробничих кооперативів (ст. 163 – 166). Стаття 81 п. 3 Цивільного кодексу 

України передбачає порядок створення організаційно-правових форм, а та-

кож інформацію щодо правового статусу юридичних осіб. У цьому Кодексі 

відображено правові основи щодо створення організаційно-правових форм 

юридичних осіб, а також здійснено поділ товариств на: підприємницькі (то-

вариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання 

прибутку та подальшого його розподілу між учасниками; підприємницькі то-

вариства, або виробничі кооперативи) і непідприємницькі (кооперативи, крім 
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виробничих), об'єднання громадян та установи, які зі своєю основною діяль-

ністю водночас можуть здійснювати підприємницьку діяльність і не мають 

на меті одержання прибутку [76]. 

Різноманітність організаційно-правових форм господарювання обумов-

лена не лише за правовим статусом, а й за масштабами виробництва відпові-

дно до критеріальних параметрів, прописаних у нормативно-правових актах 

України (табл. 1.4).  

У Господарському кодексі України (ст. 55) [39] подано групування за 

масштабністю бізнесу:  

– суб'єкти мікропідприємництва – можуть бути будь-якої організацій-

но-правової форми і форми власності, середня кількість працівників за звіт-

ний період не перевищує 10 осіб, річний дохід від будь-якої діяльності не пе-

ревищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом 

НБУ; 

– суб’єкти малого підприємництва – середня кількість працівників за 

звітний період не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 

не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним 

курсом НБУ; 

Таблиця 1.4  

Класифікація підприємств в Україні за розмірами* 

Категорія / Критерії Мікропідприємство 
Мале  

підприємство 

Середнє  
підприємство 

Велике підпри-
ємство 

Балансова вартість 
активів 

до 350 тис. євро до 8 млн євро до 20 млн євро 
понад 20 млн 

євро 

Чистий дохід від 
реалізації товарів, 

робіт, послуг 

до 700 тис. євро до 4 млн євро до 40 млн євро 
понад 40 млн 

євро 

Середня кількість 
працівників 

до 10 осіб до 50 осіб до 250 осіб понад 250 осіб 

*Джерело: сформовано на основі джерела [77], [78, с. 144]. 

 

– суб'єкти великого підприємництва  – середня кількість працівників за 

звітний період перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 

перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним ку-
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рсом НБУ; 

– суб'єктами середнього підприємництва є інші суб’єкти господарю-

вання. 

Наразі діяльність організаційно-правових форм господарювання регла-

ментована Державним класифікатором “Класифікація організаційно-

правових форм господарювання”, затвердженим Держспоживстандартом 

України [40], згідно з яким поняття “організаційно-правова форма господа-

рювання” трактується як форма здійснювання господарської діяльності з від-

повідною правовою основою, що визначає характер відносин між засновни-

ками, режим майнової відповідальності за зобов’язаннями підприємства, по-

рядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних 

прибутків, можливі джерела фінансування діяльності [40]. Безумовно, такий 

документ є важливим тому, що саме він дає чітке роз’яснення й визначення 

кожної форми господарювання. За допомогою вищезазначеного документа 

органи державного управління й інші користувачі інформації можуть здійс-

нювати аналіз та узагальнення результатів економічної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

В аграрному секторі економіки взаємодіють між собою організаційно-

правові форми сільськогосподарських підприємств: господарські товариства 

(АТ, ТзОВ та ін.), виробничі сільськогосподарські кооперативи, приватні 

(приватно-орендні) підприємства, міжгосподарські підприємства, фермерські 

господарства та ін. [79]. Вони різняться між собою за функціональною діяль-

ністю та галузевою спрямованістю (рис. 1.6). 

Зважаючи на те, що основною організаційно-правовою формою госпо-

дарювання, що стрімко розвивається, є агрохолдинги, які стали своєрідним 

феноменом пореформеного розвитку аграрного сектору економіки України, а 

основним стимулом виникнення яких є прагнення їхніх власників до збіль-

шення свого капіталу [68, с. 23, 26–28], перевагу отримують особисті селян-

ські господарства населення. Однак надалі вони не можуть вважатися пріо-

ритетною формою господарювання, а свою перевагу вони зберігатимуться 
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доти, поки не відродиться рівень виробництва в сільськогосподарських підп-

риємствах [34, с. 245–246].  

 

 

Рис. 1.6. Організаційно-правові форми сільськогосподарських 

підприємств* 

* Джерело: розроблено автором на основі [68, c. 24]. 
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продукції за нижчими цінами [80, с. 11]. Саме кооперативна основа дозволяє 

поєднувати переробку й реалізацію сільськогосподарської продукції.  

Досвід історичного минулого розвитку кооперації доводить, що вона є 

традиційним засобом виживання дрібних форм ринкових суб’єктів і засобом 

допомогти для тих, хто опинився у скруті. Для успішного розвитку коопера-

тивів доцільно дотримуватись внутрішніх правил діяльності кооперативу, 

затверджених на Загальних зборах, що повинні забезпечувати однаковий під-

хід та умови до всіх членів кооперативу, гарантуючи в такий спосіб прозо-

рість у відносинах. Сьогодні ставлення до кооперації залишається упередже-

ним та недовірливим через вільний вибір їхньої діяльності, розвиток демок-

ратичним шляхом та мінімальне державне втручання. 

На розвиток кооперативної ініціативи мали вплив дві групи чинників: 

організаційні (включають зміни в організації управління підприємствами, 

зумовлені виникненням нових незалежних суб’єктів ринку та демократиза-

цію виробничих відносин) і ринкові (маркетингові канали руху, сільськогос-

подарської продукції від товаровиробника до споживача й підтримка балансу 

інтересів виробників – переробників – транспорту – торгівлі – споживачів) 

[81, c. 187–188, 194]. 

Оскільки сьогодні існує реальна проблема виживання малого агарного 

бізнесу через те, що вони свого часу не забезпечили кооперування з іншими 

суб’єктами господарювання й виявилися неспроможними в ринкових умовах 

самостійно функціонувати навіть на засадах простого відтворення. Тому вар-

то взяти до уваги думку П. С. Березівського стосовно того, що кооперація 

покликана створити синергічний простір для функціонування ефективних 

організаційно-правових структур, які відповідають певному ринковому сере-

довищу [82, c. 9]. Кооператив є ефективною організаційно-правовою формою 

господарювання, де сповна проявляється зв’язок виробника і власників май-

на, за рахунок цього створюється високий рівень матеріальної і моральної 

зацікавленості в діяльності порівняно з іншими формами господарювання 

[83, с. 177]. 
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Програмою розвитку сільськогосподарських обслуговувальних коопе-

ративів на період 2013 – 2020 рр. передбачено заходи, зорієнтовані на збере-

ження та відродження українського села завдяки розвитку сільськогосподар-

ської обслуговуючої кооперації. Ця програма передбачає сприяння розвитку 

сільськогосподарського виробництва, поліпшення організаційних, соціаль-

них, правових й економічних умов, а також вдосконалення інфраструктури 

аграрного ринку, яка сприяла б створенню й розвитку сільськогосподарських 

обслуговувальних кооперативів [84, c. 10]. Упровадження в дію вищезазна-

ченої програми сприятиме системному вдосконаленню розвитку кооперації й 

стимулюванню зайнятості сільського населення.  

Структура організаційно-правових форм змінюється в умовах різноук-

ладності, проте наразі основу аграрного сектору становлять фермерські гос-

подарства, господарські товариства, приватно-орендні підприємства. 

Сьогодні у всьому світі фермерство посідає вагоме місце у валовому 

виробництві сільськогосподарської продукції та провадить господарську дія-

льність на прибутковій основі. Це зумовлено тим, що фермерські господарст-

ва самостійно визначають напрями своєї діяльності, забезпечують швидку 

віддачу вкладених коштів завдяки спеціалізованому виробництву продукції 

рослинництва, сприяють залученню земельних ресурсів та підвищують ква-

ліфікацію персоналу. З огляду на це, фермерські господарства потрібно розг-

лядати як повноцінні елементи інституційного середовища, які є основою для 

організації ринкових процесів в Україні [85, с. 85].  

Відповідно до прийнятої в Україні “Концепції розвитку фермерських 

господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018 – 2020 роки” очіку-

ється: збільшення кількості фермерських господарств, які мають в обробітку 

земельні ділянки загальною площею не більше ніж 100 гектарів; частки фер-

мерських господарств у виробництві валової продукції сільського господарс-

тва; частки виробництва фермерськими господарствами продукції тваринни-

цтва; підвищення енергооснащеності фермерських господарств [86]. 

Приватні підприємства є реальними власниками землі й самостійно роз-
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поряджаються належною їм власністю. Приватне підприємство – це самос-

тійний статутний суб’єкт і свою діяльність спрямовує на отримання прибут-

ку. Приватно-орендні підприємства здійснюють свою діяльність на орендо-

ваній землі, зберігаючи цілісність єдиного виробничого комплексу, самостій-

но приймають рішення щодо результатів своєї роботи й зобов’язані нести по-

вну відповідальність за їхні результати. 

Спільною проблемою, що перешкоджає ефективному господарюванню 

приватних та приватно-орендних підприємств аграрної сфери, є практична 

відсутність ризик-менеджменту, який покликаний попередити й диверсифі-

кувати ризики, з якими вони повсякчас мають справу. Насамперед ідеться 

про неготовність попереджати кадрові ризики та ризики персоналу, що за-

кладають основу для зниження продуктивності виробничих процесів та погі-

ршення якості готової продукції. Крім того, суттєвими є маркетингові ризи-

ки, які здебільшого обумовлені не тільки динамічністю кон’юнктури ринків 

аграрної продукції та продовольства, скільки несвоєчасністю ухвалення 

управлінських рішень, що свідчить про “фізичну” присутність управлінських 

ризиків. Звідси можна з впевненістю підсумувати, що левова частка втрат, 

яких зазнають приватні аграрні та приватні орендні підприємства, зумовлена 

впливом людського фактора. 

У процесі господарської діяльності сільськогосподарські підприємства 

різних типів, які функціонують в умовах різноукладної економіки, взаємоді-

ючи, формують єдину мережу, що обумовлює доцільність застосування сис-

темного підходу для вирішення нагальних проблем функціонування органі-

заційно-правових форм і через забезпечення оптимального поєднання та вмі-

лого використання наявних ресурсів, гарантуватиме ефективність їхнього 

функціонування в конкурентному середовищі. 

Отже, дослідження природи задля подальшого врахування обставин, 

характерних для розвитку організаційно-правових форм вітчизняного аграр-

ного сектору, сприятиме прискоренню темпів їхньої адаптації до змінних со-

ціально-економічних умов їх функціонування.  
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1.3. Передумови розвитку різних організаційно-правових форм  

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності   

Реформування земельних і майнових відносин в аграрному секторі 

України сформувало передумови для масштабних перетворень, які було вті-

лено шляхом реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств 

у різні організаційно-правові структури. Проте умови, за яких мали функціо-

нувати та взаємодіяти реорганізовані підприємства, не сприяли їхньому ефек-

тивному розвитку передовсім через несформованість законодавчої бази, від-

сутність державної аграрної політики, політики пільгового кредитування й 

оподаткування, а також прогалини в інноваційно-інвестиційній діяльності, 

зумовлені відстаючими темпами науково-організаційного забезпечення порі-

вняно з вимогами ринку, орієнтованими на надання конкурентних переваг 

шляхом диверсифікації та модернізації виробництва, покликаних гарантувати 

якість продукції та відповідність її чинним стандартам. Це автоматично фо-

кусувало увагу сільськогосподарського товаровиробника на забезпеченні ре-

сурсами та інформацією щодо вимог зовнішнього економічного середовища з 

метою їхнього збалансування з можливостями внутрішнього середовища 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм. 

З огляду на вищенаведене, доцільно охарактеризувати явища та проце-

си в соціально-економічному житті країни, що слугували передумовами роз-

витку різних організаційно-правових форм в аграрній сфері. Їхній взає-

мозв’язок та взаємообумовленість є свідченням системності розвитку органі-

заційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, а отже, і станов-

лення різноукладності на селі. 

Найважливішою з-поміж усіх передумов становлення різноукладності є 

належне законодавче забезпечення, яке закладає підвалини формування фун-

кціональних складових і здійснення організаційної, виробничої, соціально-

економічної видів діяльності, окреслюючи зони відповідальності учасників 

товарообмінних операцій. Нормативно-правові акти регламентують систем-
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ність управління аграрними підприємствами, визначальною базою яких є фо-

рмування обґрунтованих завдань та окреслення результатів розвитку з одно-

часним складанням планів [87, с. 8]. Зважаючи на виняткову вагомість зако-

нодавчого поля для ефективного функціонування організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств, за роки незалежності в Україні на-

працьовано нормативно-правову базу, яка є уособленням світового досвіду, 

адаптованого до вітчизняних умов, сформованих потребами й запитами укра-

їнського суспільства. До числа нормативно-правових актів, які регламенту-

ють функціонування підприємств різних організаційно-правових форм, на-

лежать: Конституція України [88]; Господарський кодекс України [39]; Закон 

України “Про фермерське господарство” [89]; Закон України “Про коопера-

цію” [90]; Закон України “Про господарські товариства” [91] тощо. Вищеза-

значені акти передбачають: види і форми підприємств, порядок їх створення, 

ліквідації та особливості функціонування; визначають правові, економічні, 

організаційні та соціальні умови ведення господарської діяльності, а також 

права, інтереси та відповідальність сторін ринкової взаємодії; гарантують рі-

вні правові умови здійснення господарської діяльності організаційно-

правових структур та їхню самостійність щодо вибору видів діяльності, дже-

рел фінансування, ринків збуту тощо. 

Доповнення до критеріїв класифікації підприємств (мікропідприємство, 

мале, середнє та велике підприємство) запроваджено прийняттям змін до За-

кону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

від 5 жовтня 2017 року № 2164-VIII [92]. Проблемам розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств на законодавчому рівні 

приділяється увага і в Проєкті стратегії сталого розвитку України на період до 

2030 р., де основними її завданнями визначено сприяння збалансованому ро-

звитку сільського господарства шляхом створення й розвитку малих сільсько-

господарських підприємств (площею до 50 га земельних угідь), а також збі-

льшення до 3 млн га земель сільськогосподарського призначення під органіч-

не виробництво у період до 2030 року [93, с. 6–7]. 
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Попри ухвалення змін і доповнень до нормативно-правових актів, доці-

льно й надалі удосконалювати нормативно-правове поле відповідно до вимог 

суспільства і часу. Проте реального ефекту від оновлення законодавчого за-

безпечення розвитку й функціонування різних організаційно-правових форм 

можна очікувати лише у випадку усунення такої проблеми, як юридична не-

грамотність населення. 

Водночас вагомою передумовою розвитку сільськогосподарських підп-

риємств різних організаційно-правових форм стала державна аграрна політи-

ка, яка має відповідати чинним законам і нормам. Проте тривалий період часу 

розмір дотаційного фонду, що мав бути скерований на розвиток сільського 

господарства, не відповідав прописаному у вітчизняному законодавстві від-

сотковому співвідношенню (5 % від суми витрат з державного бюджету). Та-

кий “підхід” із боку держави насамперед свідчив про другорядність аграрно-

го сектору, а отже, відсутність пріоритетності щодо гарантування продоволь-

чої безпеки країни. Проте цей факт в історії державної підтримки вітчизняно-

го сільського господарства частково зумовлено такою особливістю сфери 

продовольчого забезпечення України, як високий рівень самозабезпеченості 

населення продуктами харчування (більше 50 % населення). Разом із тим за 

час української незалежності особлива увага з боку держави на розвиток ор-

ганізаційно-правових форм була орієнтована на становлення фермерства в 

Україні. За бюджетною програмою “Фінансова підтримка фермерських гос-

подарств” було застосовано механізми бюджетної підтримки підприємств, які 

більше властиві економіці перехідного типу, а саме селянським (фермерсь-

ким) господарствам, що відіграють надзвичайно важливу роль у розширені 

зайнятості сільського населення та покращенні соціально-економічного життя 

села. Відповідними рішеннями Уряду в 1991 р. був створений “Український 

фонд підтримки селянських (фермерських) господарств і кооперативів з ви-

робництва сільськогосподарської продукції”, який пізніше був перетворений 

на “Український державний фонд підтримки селянських (фермерських) гос-

подарств” [94]. Основне завдання такої державної установи полягало в на-
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данні цим господарюючим суб’єктам допомоги під час їхнього формування й 

діяльності, а також забезпечення стабільних фінансових умов для розвитку 

конкурентоспроможного приватного сектора в сільському господарстві. Зва-

жаючи на фінансову підтримку з боку держави у 2004 – 2007 рр., спрямовану 

на розвиток фермерства, в Україні з’явилися нові ентузіасти фермерського 

руху, здатні розвивати аграрне виробництво. 

Наразі комплекс заходів державної аграрної підтримки через непостій-

ний характер і несуттєві розміри дотацій не здатний впливати на вибір виро-

бничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, як і не 

слугує чинником впливу на різноманітність і динаміку сільськогосподарсь-

ких підприємств різних організаційно-правових форм. Слід констатувати, що 

державна аграрна підтримка здебільшого спрямована на підтримання життє-

діяльності галузі, а не на її розвиток, тому вимагає суттєвого вдосконалення в 

напрямі усунення причин, що стримують ефективність організаційно-

правових форм в умовах різноукладності. Першочергового вирішення на 

державному та місцевому рівнях потребує збільшення розмірів державних 

дотацій, покликаних гарантувати ефективний рівень господарювання сільсь-

когосподарських підприємств. 

Нестача власних коштів спонукає сільськогосподарські підприємства 

до залежності від кредитів комерційних банків. Головними “бар’єрами”, з 

якими стикаються аграрії в процесі кредитування станом на сьогодні, є: 

– високі відсотки за кредит; 

– процедура оформлення кредиту; 

– сезонний характер виробництва у сільському господарстві і залеж-

ність результатів господарювання від погодних умов; 

– специфіка відтворювального процесу організаційно-правових форм 

господарювання; 

– нерозвиненість інфраструктури аграрного кредитного ринку; 

– нерозвиненість ринку страхових послуг для сільськогосподарських 

товаровиробників. 
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Здолання цих “бар’єрів” вимагає суттєвої уваги з боку держави до їх 

усунення шляхом правового врегулювання, оскільки залучені через кредиту-

вання кошти, окрім операційної діяльності, скеровуються на оновлення мате-

ріально-технічної бази. Свого часу незадовільний стан матеріально-технічної 

бази, зношеність якої зумовлена збільшенням терміну експлуатації сільсько-

господарських машин, що використовуються у виробництві, негативно позна-

чився на розвитку організаційно-правових форм. Завдяки програмам здешев-

лення коштом держави кредитів, отриманих на закупівлю складної сільсько-

господарської техніки, сільськогосподарським товаровиробникам упродовж 

1995 – 2005 рр. вдалося оновити власні машинно-тракторні парки. Саме тому 

на аграрній арені України нині одночасно з фермерськими функціонують та-

кож великі сільськогосподарські підприємства, у яких використовуються су-

часні технології виробництва, чим забезпечується високий рівень оснащенос-

ті праці, що й створює передумови для скорочення працівників у цих підпри-

ємствах. 

Незважаючи на передумови, що позитивно вплинули на розвиток різних 

організаційно-правових форм, їхня техніко-технологічна оснащеність зали-

шається слаборозвинутою і не відповідає сучасним світовим стандартам. За 

розрахунками науковців ННЦ “Інститут аграрної економіки”, для оновлення 

МШП машинно-тракторного парку на рівні технологічної потреби необхідно 

щорічно сільськогосподарським підприємствам купувати машини й облад-

нання на суму понад 15 млрд грн [95, с. 157]. 

Зважаючи на обмежені фінансові можливості держави та складну полі-

тичну ситуацію, розв’язання цієї проблеми можливе завдяки “вливанню” ін-

вестицій, пільговому кредитуванню на купівлю сільськогосподарської техні-

ки, безвідсотковому державному кредитуванню, впровадженню інноваційних 

технологій, податковому стимулюванню, лізингу та відтворенню основних 

засобів через амортизаційну політику [96, с. 106]. 

Для сільськогосподарських підприємств характерними є низький рі-

вень ліквідності активів, а також брак власних фінансових ресурсів, необхід-
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них для страхування фінансових ризиків. Тому залучення вітчизняних та іно-

земних інвестицій для здійснення модернізації виробництва у сільськогоспо-

дарських підприємствах вимагає кращого розвитку страхових послуг, орієн-

тованих на сільськогосподарського товаровиробника. В іншому випадку над-

ходження інвестиційного капіталу будуть значно меншими, ніж того вима-

гають модернізаційні зміни. 

В умовах інноваційно-інвестиційного розвитку змінюється місце та 

роль сільськогосподарських підприємств, які з простих виробників аграрної 

продукції завдяки процесам диверсифікації освоюють і відкривають нові ви-

робництва, надають нові посередницькі послуги, організовуючи допоміжні 

виробництва, змінюють види діяльності, урізноманітнюють асортимент про-

дукції, а займаючись її переробкою, перетворюються на активних учасників 

процесу реалізації виробленої ними продукції, виходячи на нові ринки збуту 

та кількісного збільшення інновацій. 

Визначення шляхів диверсифікації є важливою умовою підтримки інно-

ваційної стратегії підприємства, що включає оцінювання інноваційних пріо-

ритетів, напрямів, структур, мотивацій, стратегій і механізмів, спрямованих 

на формування інноваційного типу відтворення виробництва та підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства [97, с. 104]. 

Функціонування аграрних підприємств у конкурентному середовищі 

змушує їх шукати нові, вдосконалені шляхи й способи досягнення конкурен-

тних переваг, очікуваним результатом від яких має стати виробництво сільсь-

когосподарськими підприємствами продукції із привабливими для спожива-

чів характеристиками, зокрема такими, як екологічність продукції, яка буде 

реалізовуватись за прийнятною ціною з урахуванням рівня купівельної спро-

можності споживача, а також забезпечуватиме сталу ефективність господа-

рювання та відтворюваність виробничих процесів. 

Конкурентоспроможними сільськогосподарськими підприємствами за-

галом є великі спеціалізовані підприємства, оснащені новітнім обладнанням, 

забезпечені компетентним кадровим персоналом, що впроваджують нові тех-
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нології у виробництво, тому пріоритетним завданням сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм є їхнє технологічне онов-

лення відповідно до вимог часу та ринку. Внаслідок цього зростає імовірність 

отримання ними прибутку. Тому проблема технологічного оновлення підпри-

ємств аграрної сфери потребує наукового підходу у процесі розробки реко-

мендацій щодо вирішення, зважаючи на її актуальність у контексті того, що 

вона є запорукою їхньої ефективної діяльності. 

В умовах реформування економіки основні наукові розробки спрямо-

вувались на обґрунтування доцільності роздержавлення та приватизацію зем-

лі, реформування колективних сільськогосподарських підприємств, засну-

вання нових організаційно-правових структур на принципово новій основі. 

Нині завдання науково-організаційного забезпечення аграрних підприємств 

полягає в координації їхньої діяльності через окреслення своєрідної системи 

координат із визначеними правилами (нормами) взаємодії. Це вимагає засто-

сування новітніх технологій, раціонального планування та організації управ-

ління, виробництва продукції та її реалізації, залучення й використання ви-

робничих ресурсів. 

Розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств значною мірою залежить від їхнього ресурсного забезпечення, основ-

ними елементами якого є: земля, людський капітал, матеріально-технічна база 

(основні фонди), запаси товарно-матеріальних цінностей (товарні ресурси), 

фінансові ресурси, від яких залежить виробничо-господарська діяльність пі-

дприємств. Ресурсне забезпечення підприємства складає визначальну вели-

чину ефекту від сумісного використання основних видів їхніх ресурсів [98, 

с. 161]. Йдеться про оптимальне поєднання площі, відведеної для вирощуван-

ня сільськогосподарських культур, технічної оснащеності галузі, кваліфікації 

працівників та ступеня розв’язання соціально-економічних проблем села [99, 

с. 53].  

Україна має значний потенціал щодо нарощення обсягів виробництва 

аграрної продукції, а отже, і для розвитку організаційно-правових форм сіль-
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ськогосподарських підприємств. Однак існують проблеми захисту земельних 

угідь, які перебувають у користуванні організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств: прискорюється деградація екосистеми сільсь-

когосподарських угідь у результаті неадекватного їх використання; втрача-

ється гумус та погіршується якість ріллі; відбувається екологічне забруднення 

ґрунтів. Звідси, пріоритетним завданням є захист і стимулювання до ефекти-

вного використання угідь, призначених для вирощування продовольчих ку-

льтур. 

Ефективності господарювання різних організаційно-правових форм 

можна досягти за умови забезпечення прогнозування й планування. Організа-

ція планування – це система заходів, спрямованих на досягнення ефективної 

діяльності. Вона полягає у виконанні певних завдань: це загальна (всебічна) 

обізнаність щодо діяльності підприємств; вивчення зональних особливостей; 

складання програм, проектів, схем, графіків; вивчення управлінської структу-

ри організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Вико-

нання плану забезпечить максимізацію фінансових результатів діяльності пі-

дприємств. Процес планування в підприємницьких структурах наразі знахо-

диться в незадовільному стані. Попри те, що планування господарювання ор-

ганізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств є основою 

для їхньої роботи, у деяких із них узагалі не здійснюється планування показ-

ників виробничої та фінансової діяльності, що негативно впливає на форму-

вання чіткої стратегії їх розвитку. Зважаючи на стереотипність мислення на-

селення щодо престижності працевлаштування на селі з одного боку, а з ін-

шого – на брак вузькоспеціалізованих фахівців і нестачу коштів у аграріїв на 

гарантування для них гідного рівня оплати праці, а також відсутність належ-

них умов життя, доцільним є напрацювання методики визначення найближ-

чих і середньострокових етапів планування ефективного рівня господарю-

вання укладів. Така методика має слугувати інструментарієм, за допомогою 

якого можна буде аналізувати великі масиви даних, що дозволить визначати 

напрями подальшого розвитку та краще орієнтуватись у ринковому просторі.  
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Задоволення попиту сільськогосподарських підприємств на інформацій-

ні послуги покладено на дорадчу службу Законом України “Про сільськогос-

подарську дорадчу службу” [100], яким визначено основні положення щодо 

підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового 

ведення господарства, а також питань щодо підготовки й реалізації планів 

соціально-економічного розвитку, поширення та впровадження у виробницт-

во сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки. Аналіз результа-

тів оцінювання джерел забезпечення інформацією сільськогосподарських пі-

дприємств свідчить про відсутність даних про зміну умов зовнішнього сере-

довища, до головних чинників якого належать податковий і ціновий механіз-

ми. Своєю чергою динамічні коливання цін на сільськогосподарську продук-

цію залежать від рівня її якості. Виробництво якісної продукції відповідно до 

потреб споживачів та єдиних стандартів є передумовою успішного розвитку 

підприємств різних організаційно-правових форм. Проте єдиним стримува-

льним чинником виробництва стандартизованої та, відповідно, якісної сіль-

ськогосподарської продукції є низький рівень купівельної спроможності кін-

цевого споживача за умови, якщо підприємства переробної харчової промис-

ловості орієнтовані на внутрішні ринки, а за умови їхньої орієнтації на закор-

донні ринки існує проблема невідповідності міжнародним стандартам за якіс-

ними параметрами сільськогосподарської сировини, оскільки основну частку 

продукції тваринництва, а також деяких підгалузей рослинництва (овочівни-

цтво, картоплярство, садівництво тощо) на ринок сировини постачають гос-

подарства населення. Єдиним виходом із ситуації, що склалася, є міжгоспо-

дарська й міжгалузева інтеграція, яка є механізмом погодження інтересів і 

важливим чинником підвищення соціально-економічної ефективності функ-

ціонування галузі загалом [101]. Проте сьогодні між сільськогосподарськими 

підприємствами не сповна забезпечуються інтеграційні зв’язки між різними 

організаційно-правовими формами. Головним стримувальним чинником ін-

теграції на селі є недосконалість державної фінансової підтримки. 

Дослідивши передумови розвитку підприємств різних організаційно-
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правових форм в умовах різноукладності, ми виділили спільні й відмінні ри-

си в управлінні ними (табл. 1.5). 

Усі організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств 

характеризуються спільними ознаками, зокрема такими, як: 

– урегульованість діяльності на законодавчому рівні; 

– конкретизація складу повноважень кожного з учасників форми діяль-

ності; 

– відображення у відповідних документах результатів їхньої діяльності; 

– забезпечення відповідною інформацією внутрішніх і зовнішніх кори-

стувачів інформації. 

Одночасно організаційно-правові форми сільськогосподарських підп-

риємств поєднані між собою основними проблемами й причинами, які галь-

мують їхній подальший розвиток. Загалом можна виокремити такі основні 

причини, що стримують розвиток різноукладності на селі: 

– недосконалість законодавчої бази в частині кредитування організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств; 

– відсутність дієвого економічного механізму функціонування органі-

заційно-правових форм сільськогосподарських підприємств (який включав 

би пропозиції щодо змін в оподаткуванні); 

– значне скорочення приросту трудових ресурсів села, депопуляція та 

міграційні процеси. 

У процесі дослідження суті організаційно-правових форм встановлено, 

що в її трактуванні переплітаються економічні та юридичні ознаки, є наявни-

ми спільні й відмінні риси, що знаходять своє відображення в управлінні 

сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових  

форм. 
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Таблиця 1.5 

Спільні й відмінні риси управління організаційно-правових форм  
сільськогосподарських підприємств * 

Спільні риси Відмінні риси 

1. За всієї їхньої різноманітності 
мають однакове цільове призна-
чення (виробництво сільськогос-
подарської продукції) 

1. Відповідальність (ГТ – у межах особистого 
внеску, СВК члени кооперативу – майновим 
внеском, ПП – усім своїм майном) 

2. Ефективність (прибутковість) 2. Власники (у ПП – 1, у ГТ та СВК – члени 
кооперативу, акціонери) 

3. Забезпечення кращих умов для 
працівників 

3. Для кожного типу підприємств свої умови 

4. Соціальний розвиток підпри-
ємств 

4. Відмінності в голосуванні (у СВК 1 член – 1 голос, 
у ГТ 1 акція – 1 голос) 

5. Всі незалежно від форм і спе-
цифіки роботи діють відповідно 
до чинного законодавства  

5. Різні виробничі відносини, у виробничих коопе-
ративах є дійсні члени (що працюють) та асоційова-
ні (пенсіонери), які не мають права голосу 

6. Діють на основі Господарського 
кодексу ФГ (ЗУ Про фермерське 
господарство) 

6. ПП та ФГ є індивідуальні (ЗУ Про фермерське 
господарство), ГТ та СВК – засновниками є група 
людей, які роблять внески у статутний фонд 

7. Діють на основі статуту (ПП за 
потреби) 

7. Структура управління (загальні збори) (крім 
приватних) 

8. Усі господарства функціонують 
на землі (можуть орендувати) 

8. Обслуговуючий кооператив не націлений на 
отримання доходу, а на надання послуг 

9. Вихід із господарства безпере-
шкодний 

9. ПП створюються за рахунок власних коштів 

10. Рівні перед законом права і мо-
жливості 

10. При створенні підприємств акції не випускають 

11. Трудові відносини на основі 
трудового договору (контракту) 

11. Власники підприємств не мають права втру-
чатись у поточну діяльність керівників (крім АТ) 

12. Держава максимально сприяє 
розвитку й зміцненню господарств 
різних форм власності 

12. Вони функціонують відповідно до прийнятих для 
них нормативно-правових актів 

13. Обов’язки – дотримуватись 
статуту 

13. Розподілу на категорії за критеріями не підлягають 
АТ 

14. Розподіл прибутку (АТ пропорційно кількості ак-
цій, ТОВ – до вступного внеску, СВК – трудовій та 
іншій участі, ПП – вільно, ФГ – між членами) 
15. У ГТ мінімальний розмір статутного фонду 
визначено законодавством, а в інших – ні. 
16. Вільний вибір напрямів і повне розпоря-
дження результатами господарської діяльно-
сті в ПП та ФГ 

17. Відрізняються типом власності 
18. Вклади засновників АТ – сприяють залучен-
ню капіталу 

19. Інтеграція АТ – легше інтегруватися з 
переробними підприємствами 

* Джерело: розроблено автором на основі [39], [89], [90], [91]. 

Таким чином, вищеподані передумови розвитку організаційно-правових 
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форм сільськогосподарських підприємств закладають підвалини для різноук-

ладності. Такий підхід продиктований вимогами часу та суспільства й орієн-

тований на прискорення темпів зростання обсягів виробництва сільськогос-

подарської продукції на основі підвищення її конкурентоспроможності, а та-

кож сприяє створенню дієвого організаційно-економічного механізму одна-

кової відповідальності всіх ланок за кінцеві результати виробництва [75, 

с. 104]. Водночас урахування прогалин у зазначених передумовах дозволить 

підприємствам в умовах конкурентного середовища підвищити результатив-

ність фінансово-господарської діяльності. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Теоретичне узагальнення результатів сучасних наукових досліджень 

щодо становлення та розвитку сільськогосподарських підприємств різних 

організаційно-правових форм в умовах різноукладності дозволяє сформулю-

вати наступні висновки: 

Дослідження передумов виникнення, становлення, розвитку, а також 

напрацьованих підходів до визначення поняття “уклад” дозволило згрупува-

ти його тлумачення відповідно до чинників його варіативності та дати їм де-

тальну характеристику. Виокремлено генезу та сформульовано власне визна-

чення поняття, згідно з яким “уклад” – це складна соціально-економічна ви-

робничо-господарська система розвитку типів господарювання, для якої вла-

стиві цільові призначення, функціональні особливості та специфічні механі-

зми регулювання, що в сукупності визначають параметри функціонування 

аграрного сектору економіки, формування зайнятості в сільській місцевості й 

становлення засад раціонального природокористування в контексті забезпе-

чення стійкого економічного зростання та збалансованого розвитку сільських 

територій. 
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Потреба у розробці ефективних механізмів регулювання укладів вима-

гає врахування характерних для них рис, що обумовлює систематизацію ук-

ладів, яка має бути органічною та позитивно впливати на економічний та со-

ціальний розвиток сільського господарства. Доведено, що раціональний роз-

виток укладів залежить від принципів. які закладуть платформу для розвитку 

форм господарювання. Саме вони є запорукою ефективної діяльності форм 

господарювання, утворюючи в такий спосіб цілісну систему, кожний елемент 

якої відіграє важливу роль у розвитку та гарантуванні безперервності функ-

ціонування сільського господарства України. 

Закладення основи для окреслення пріоритетів подальшого розвитку 

багатоукладності у вітчизняному аграрному секторі на перспективу обумов-

лює застосування диференційованого підходу до вирішення проблем. 

Узагальнення поглядів представників наукової спільноти дає підстави 

стверджувати, що зміст поняття “організація” відображає не тільки 

об’єднання осіб мотивованих особистою вигодою у групи, але й побудову 

ієрархічної структури, характер взаємодії між елементами якої відображають 

процеси орієнтовані на об’єднання людей, створення умов для ефективної їх 

співпраці, формування соціального діалогу у прийнятті спільних управлінсь-

ких рішень, консультацій, обмін інформацією спрямовані на підвищення до-

бробуту на селі. 

Уточнено поняття “організаційно-правові форми сільськогосподарсь-

ких підприємств” паралельно на основі аналізу ключових особливостей їх 

становлення в Україні дозволили уточнити їхню сутність. Доведено, що ор-

ганізаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств уособлюють 

сукупність типів підприємств, структурним елементом організації функціо-

нальних відносин яких є соціум. Встановлено, що діяльність організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств спрямована на отримання 

прибутку, а також для них властиві економічні і юридичні норми, спільні та 

відмінні риси, що відображаються в управлінні формами господарювання. 

Встановлено, що дослідження природи формування за-для подальшого 
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врахування обставин, характерних для розвитку організаційно-правових 

форм вітчизняного аграрного сектора сприятиме прискоренню темпів їхньої 

адаптації до змінних соціально-економічних умов їх функціонування. Дове-

дено, що основу розвитку організаційно-правових форм в аграрному секторі 

економіки закладають тенденції, які задають вектор економічних процесів та 

показників на перспективу, відображаючи економічні очікування, що відпо-

відають виявленим стійким співвідношенням, особливостям, ознакам, влас-

тивим цьому сектору економіки, а отже визначають їхній позитивний або не-

гативний вплив на його структурні елементи, якими є сільськогосподарські 

підприємства різних організаційно-правових форм. 

Дослідження передумов розвитку сільськогосподарських підприємств 

різних організаційно-правових форм дало змогу виокремити складові станов-

лення різноукладності в аграрному секторі та виявити проблеми, які гальму-

вали поступ. Зазначено, що врахування виявлених хибних дій в умовах кон-

курентного середовища дозволить сільськогосподарським підприємствам пі-

двищити результативність фінансово-господарської діяльності.  
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Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ  

РІЗНОУКЛАДНОСТІ  

 

2.1. Методологія дослідження розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності  

 

Однією з найважливіших умов забезпечення населення продуктами ха-

рчування у рамках продовольчої безпеки держави є виробництво сільського-

сподарської продукції організаційно-правовими формами сільськогосподар-

ських підприємств. Жорстка конкуренція серед виробників неабияк впливає 

на удосконалення таких критеріїв, як якість, асортимент, ціни, стандарти, те-

рміни виконання, що вирізняють продукцію серед інших пропозицій та є ак-

туальними, зважаючи на зростання потреб споживачів. Виконати вищенаве-

дені вимоги можуть не всі суб’єкти господарювання, особливо новостворені 

організаційно-правові структури, які ще не мають досвіду в управлінні виро-

бництвом та збутом продукції, у них недостатньо розвинута матеріально-

технічна база, не налагоджені зв’язки з партнерами бізнесових структур, не 

завойовані вигідні сегменти ринку, а також часто виникають труднощі з оре-

ндою землі у  її власників. Тому потрібно обґрунтувати розвиток організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств у конкурентному 

середовищі. З цією метою здійснюємо економічне дослідження, застосовую-

чи відповідний методичний інструментарій: методологічних засад, загально-

економічних методів, підходів, принципів щодо забезпечення ефективного 

господарювання суб’єктів господарської діяльності в умовах різноукладнос-

ті.  

Термін “методологія” це вчення про науковий метод пізнання й перет-

ворення світу; його філософська, теоретична основа; сукупність методів дос-

лідження, що застосовуються в будь-якій науці [102, c. 664]. 
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Методологія наукового пошуку щодо розвитку організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових відносин пот-

ребує комплексного підходу не тільки до процедури, але й до формування 

методичного аналізу проблеми, що вивчається. На думку І. Ф. Баланюка, 

“обов’язково слід опрацьовувати принципові вихідні положення, які повинні 

зберігати свою визначальну сутність на всіх етапах досягнення кінцевої ме-

ти” [103, c. 17]. 

Методологічною основою роботи є прикладні дослідження учених що-

до діяльності організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств. Зокрема В. В. Россоха розглядає методологію як сукупність принципів 

і методів, що використовуються для вивчення досліджуваного об’єкта з ме-

тою отримання достовірної інформації про нього [104, c. 52]. 

Ф. І. Хміль зазначає, що методологія управління підприємством забез-

печує можливість розроблення науково обґрунтованих форм, методів, при-

йомів, систем управління, рекомендацій для вирішення конкретних організа-

ційно-управлінських проблем [105, c. 16]. 

І. Ф. Баланюк та Н. Р. Мегедин стверджують, що обґрунтування мето-

дологічних засад розвитку сільськогосподарських підприємств сприятиме 

застосуванню механізмів підвищення результативності господарської діяль-

ності [106, c. 27].  

Методологія функціонування організаційно-правових форм сільського-

сподарських підприємств стосується сутності процесу, як об’єкта досліджен-

ня, вивчення проблем розвитку та формування шляхів ефективного управ-

ління для забезпечення їх прибутковості, а також спрямована на визначення 

чітких підходів для подальшого розвитку сільського господарства. 

Основні методологічні засади, методи, підходи та принципи розвитку 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах 

різноукладності запропоновано на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Методологічні засади, методи, підходи та принципи розвитку організаційно-правових форм  
сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності * 

* Джерело: власна розробка автора. 

– фактори впливу на розвиток організаційно-правових 
форм сільськогосподарських підприємств; 

– розвиток організаційно-правових форм сільськогосподар-
ських підприємств у ринковому середовищі;  

– соціальна орієнтація розвитку організаційно-правових 
форм сільськогосподарських підприємств; 

– розвиток галузей виробництва в організаційно-правових 
формах сільськогосподарських підприємств; 

– стратегічна спрямованість планування заходів і процедур 
щодо розвитку організаційно-правових форм сільськогоспо-
дарських підприємств; 

– дотримання принципів системності в організації розвитку 
організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-
ємств; 

– застосування принципів взаємозв’язку й розвитку 
об’єктивних явищ; 

– стратегічне прогнозування процесу функціонування орга-
нізаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-
ємств; 

– оцінка економічної ефективності розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств в аграр-
ному секторі. 

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ  

Методологічні засади Методи Підходи Принципи 

– діалектичний;  
– індукції; 
– дедукції; 
– узагальнення;  
– системний; 
– абстрактно-логічний; 
– статистико-економічний; 
– аналізу та синтезу;  
– системного аналізу; 
– регресійного аналізу;  
– анкетного опитування; 
– групування;  
– графічний. 

– тактичний; 
– стратегічний; 
– системний; 
– синергічний.  

– конкретизація пріоритетів 
щодо групування робіт 
відповідно до потреб ринку; 
– визначення спеціалізації 
підприємств; 
– підвищення стійкості 
сільськогосподарських 
підприємств;  
– розподіл ресурсів та гру-
пування робіт, послуг згід-
но з пріоритетами; 
– збалансоване використан-
ня ресурсів в оптимальному 
співвідношенні; 
– розробка сукупності еко-
номічних, організаційних, 
технологічних, адміністра-
тивних заходів. 

9
9
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Основою методології розвитку організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств є методологічні засади. У результаті дослі-

дження визначено і розкрито методологічні засади розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств в умовах різноукладності. 

Фактори впливу на розвиток організаційно-правових форм сільського-

сподарських підприємств. У сільському господарстві регіону в умовах рин-

кового середовища на розвиток організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств впливають такі фактори, як: соціальні, економічні, но-

рмативно-правові, організаційні та екологічні (рис. 2.2). 

Соціальні фактори, передусім відносини власності на засоби виробниц-

тва, зумовлюють сукупність безпосередніх і опосередкованих зв’язків у сис-

темі “людина – людина”. Вони показують, як відбувається розподіл виробле-

них продуктів та послуг, а також як і скільки людина працює на себе та на 

інших членів суспільства [107, с. 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Фактори впливу на розвиток організаційно-правових 

 форм сільськогосподарських підприємств* 
*Джерело: власна розробка автора.  

 

Соціальні фактори охоплюють як особисті характеристики якісного 

складу працівників (освіта, кваліфікація, здоров'я, економічний, територіаль-

ний, посадовий та інші статуси, рівень правосвідомості, ціннісні особливос-
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ті), так і соціальний розвиток територій. 

Соціальний вплив здійснюється за допомогою задоволення потреб різ-

них соціальних груп населення, які мають право обирати найбільш прийнятні 

для них форми господарювання й виробничі відносини. 

Соціально-економічні відносини у сільській місцевості визначають рі-

вень розвитку територіальних громад, забезпечують контакти суб’єктів гос-

подарювання із зовнішнім середовищем. Важливим, на нашу думку, є дотри-

мання комплексного підходу до вирішення соціальних проблем, головним 

критерієм якого має бути рівень та якість життя людей, що працюють на під-

приємствах, а також проживають у селах. 

Економічні фактори впливу спрямовані на створення в сільській місце-

вості сприятливих умов для раціонального використання наявного ресурсно-

го потенціалу, а також розробку відповідних структур та механізмів для інве-

стування тих галузей розвитку бізнесу, які є пріоритетними для виконання 

програми підтримки різних секторів економіки з метою соціального й еконо-

мічного розвитку села. Це, насамперед, здатність різних організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств забезпечити свою конку-

рентоспроможність, стабільність, стійкість та поступальність розвитку. 

Економічні й соціальні фактори впливу повинні перебувати в тісному 

взаємозв’язку. Задоволення умовами роботи, добробут людей, належне оздо-

ровлення та відпочинок створюють додаткові стимули для росту продуктив-

ності праці та покращення на цій основі ефективності виробництва. Якщо 

вищезгадані соціально-економічні чинники сприяють підвищенню високих 

соціальних показників, то можна прогнозувати подальше підвищення еконо-

мічної ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Складне демографічне становище у селах, диспаритет цін на сільсько-

господарську та промислову продукції, недосконалість державної підтримки 

сільськогосподарської галузі зумовили знеохочення сільських мешканців до 

праці, тому не менш важливим є врахування мотиваційних чинників розвит-

ку сільськогосподарських підприємств. 
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Нормативно-правові фактори впливу передбачають дотримання законів 

та інших нормативно-правових актів, які визначають діяльність різних орга-

нізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Колгоспи спо-

чатку реорганізовано в колективні сільськогосподарські підприємства, а зго-

дом – у різні організаційно-правові форми на підставі прийняття Закону 

України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 

1992 р. [108] та Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо 

прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 

1999 р. [38], а також низки нормативних документів. Закони та інші нормати-

вно-правові акти регламентують діяльність новостворених суб’єктів господа-

рювання відповідно до змін умов соціально-економічного розвитку аграрного 

сектора, тому їх потрібно постійно удосконалювати та взаємоузгоджувати. 

Разом з тим у чинному законодавстві існують суперечності, а також недоско-

налість, наприклад, податкової системи, розвитку земельних відносин тощо. 

Від організаційних факторів впливу залежить порядок та умови форму-

лювання мети, завдань, вибір форм господарювання, визначення та розподіл 

відповідальності, урегулювання конфліктів інтересів, здійснення моніторин-

гу, управління ризиками, які спрямовані на забезпечення ефективного функ-

ціонування сільськогосподарських підприємств.  

Організаційне забезпечення можна визначити як сукупність заходів 

ефективного управління розвитком форм господарювання за рахунок пере-

будови структури управління та налагодження руху певних інформаційних 

потоків. Організаційний вплив охоплює співпрацю та зворотний зв'язок між 

організаційно-правовими формами господарювання та сільськими територіа-

льними громадами на засадах спільного вирішення завдань, а також проблем, 

визначення пріоритетних напрямків розвитку. Основою організаційної струк-

тури суб’єктів господарювання є трудовий колектив, який залежить від обся-

гів та видів діяльності сільськогосподарського підприємства у конкурентно-

му середовищі.  

Екологічні фактори впливу повинні сприяти розвитку безвідходного та 
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органічного виробництва сільськогосподарської продукції, запобігати забру-

дненню навколишнього середовища. Саме захист навколишнього середовища 

є важливим завданням у сучасних умовах господарювання. При плануванні 

діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності пот-

рібно брати до уваги питання і проблеми екології. 

Показники діяльності організаційно-правових форм сільськогосподар-

ських підприємств залежать від зовнішніх та внутрішніх чинників. Поділ фа-

кторів впливу за різними ознаками дав можливість систематизувати уявлення 

про діяльність організаційно-правових форм, зокрема сільськогосподарських 

підприємств, дозволив організувати їх системне вивчення з метою встанов-

лення відповідності функціонування вимогам законодавства, а також перед-

бачити основні напрямки підвищення їх ефективності [99, с. 74]. 

Розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств у ринковому середовищі. Функціонування сільськогосподарських під-

приємств відбувається в конкурентному середовищі, у якому поєднано 

об’єктивні та суб’єктивні фактори. Це розширює можливості суб’єктів гос-

подарювання, поліпшує або погіршує результати їх діяльності. 

Умови ринкового середовища впливають на окреслення змісту і струк-

турних особливостей організації форм господарювання в межах сільських 

територій регіону, яка формується під впливом об’єктивних і суб’єктивних 

факторів. У зв’язку з цим постає проблема оптимального складу цих факто-

рів, своєчасного вирішення протиріч між ними, особливо на пореформеному 

етапі розвитку. Ринкове середовище визначає правила, які накладають певні 

обмеження на розвиток форм господарювання в структурному аспекті. Інші 

фактори впливу можуть призвести до зниження ефективності розвитку орга-

нізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

Базовим рівнем для розвитку організаційно-правових форм сільського-

сподарських підприємств будуть об’єктивні фактори, які забезпечують фор-

мування та зміни форми господарювання, що відбуваються в межах певного 

періоду і майже не залежать від прямого впливу.  
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Об’єктивні фактори – це своєрідні правила координації та регулювання 

суспільної діяльності людей, які проживають на певній сільській території, 

мають тривалий історичний період становлення й у багатьох випадках є час-

тиною культурної спадщини місцевості.  

При обґрунтуванні впливу об’єктивних факторів на розвиток сільсько-

господарських підприємств доцільно визначити специфіку сільських терито-

рій, характерну для певної природно-кліматичної зони, правила господарю-

вання, принципи, традиції, поведінку селян у різних сферах економічного 

життя, зокрема щодо функціонування особистих селянських та фермерських 

господарств. 

Використання суб’єктивних факторів може відбуватися шляхом: 

– зміни форм, методів господарювання без зміни форм власності; 

– розширення соціально-економічної діяльності на сільських територі-

ях, диверсифікації виробництва, визначення нових сфер діяльності в межах 

певних правил; 

– залучення інвестицій, розвитку сільського зеленого туризму, отри-

мання додаткових вигод від реалізації та впровадження альтернативних дже-

рел енергії. 

Основним завданням розвитку організаційно-правових форм сільсько-

господарських підприємств є встановлення відповідності об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, тобто збалансованого ринкового середовища, якому 

притаманне певне зростання і розглядається як тісна взаємодія всіх складо-

вих сільського розвитку [54, с. 14–15]. 

Для забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств потріб-

но визначити співвідношення об’єктивних і суб’єктивних факторів впливу, 

виявляти причини виникнення і загострення протиріч. 

Соціальна орієнтація розвитку організаційно-правових форм сільсько-

господарських підприємств. Соціальна орієнтація спрямована на покращення 

умов життя населення: підвищення рівня зайнятості та безпеки життєдіяль-

ності, покращення умов праці й побуту, скорочення тривалості робочого ти-
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жня без зменшення заробітної плати, ліквідацію важкої фізичної праці, ком-

пенсацію витрат на відпочинок та оздоровлення, подолання сільського без-

робіття тощо.  

Нетрадиційні для українського села соціально-економічні перетворення 

стали основою формування нових форм господарювання відповідної форми 

господарювання [26, с. 14]. 

За твердженням В. Х. Бруса, визначальною для розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств є людина, тобто кожний 

окремо взятий селянин і селянство взагалі з його особливостями світосприй-

няття [26, с. 15]. Облаштувавши свою садибу, селянські сім’ї поліпшують за-

гальний життєвий простір, а в сукупності – співтовариство людей [109, с. 5].  

Відповідно соціальна орієнтація реформування зумовлює необхідність 

певної підпорядкованості перетворень [110, с. 58]. 

Соціальна орієнтація розвитку організаційно-правових форм відбува-

ється завдяки зростанню доходів сільськогосподарських підприємств і спря-

мовуванню частини коштів на розвиток соціальної сфери сільських терито-

рій. 

Розвиток галузей виробництва в організаційно-правових формах сіль-

ськогосподарських підприємств. Оскільки будь-який процес – це послідов-

ний, безперервний рух у певному напрямку з метою досягнення конкретного 

результату, шлях відродження, то в кінцевому результаті має настати посту-

пальний розвиток від нижчих стадій до вищих із визначенням основних за-

вдань й пріоритетів. Останнім часом спостерігаємо деградацію багатьох 

складових виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств: по-

гіршення родючості земельних угідь, зниження рівня кваліфікації персоналу 

відповідно до вимог конкурентного середовища, недостатнє застосування 

прогресивних технологій, а також спрямування іноземних інвестицій у виро-

бництво, що все ж не сприяє покращенню фінансової стабільності сільсько-

господарських підприємств. Визначення методів оптимізації розвитку органі-

заційно-правових форм сільськогосподарських підприємств має забезпечити 
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їх ефективне функціонування. 

Відродження сільськогосподарських галузей в організаційно-правових 

формах потребує вирішення першочергових завдань, таких як: 

– оцінка перспективи їх розвитку; 

– визначення основних показників розвитку сільськогосподарських пі-

дприємств; 

– обґрунтування фінансового забезпечення розвитку сільськогосподар-

ських підприємств та виведення їх на оптимальний рівень функціонування; 

– налагодження механізму державного регулювання та державної підт-

римки розвитку форм господарювання тощо. 

Стратегічна спрямованість планування заходів і процедур щодо роз-

витку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

Стратегічна спрямованість визначає завдання для досягнення бажаних цілей 

у майбутньому [110, с. 15]. Нині суттєво видозмінюються завдання, що реалі-

зуються під час виробничого процесу, зазнає змін сама роль планування в 

системі розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підп-

риємств. Воно все більше стає інструментом вдосконалення організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств, засобом об’єднання різ-

них суб’єктів господарювання навколо нових цінностей і довгострокових 

пріоритетів. Стратегічний розвиток сільськогосподарських підприємств по-

винен передбачати середньострокову й довгострокову перспективи. Страте-

гічні пріоритети в середньостроковому вимірі набувають вигляду комплекс-

них соціально-економічних і секторальних програм [111, с. 129]. 

Дотримання принципів системності в організації розвитку організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Системне дослі-

дження проблем сільськогосподарських підприємств дає можливість 

з’ясувати особливості взаємодії підприємств різних типів і формування орга-

нізаційно-правових структур ринкового типу в сільському господарстві. Це 

може бути зроблено на основі використання методологічних засад розвитку 

різних форм господарювання.  
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Різноукладність можна вважати об’єктом, системний підхід до якого 

передбачає взаємодію організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств із притаманними їм особливостями. Системна діяльність дасть 

можливість сформувати цілісну взаємоузгоджену систему планування розви-

тку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

Концептуальною основою дослідження розвитку та формування орга-

нізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств у сільській мі-

сцевості має бути системний підхід, за допомогою якого можна розглянути 

всі складові системи.  

Даний підхід упливатиме на збалансований і гармонійний розвиток ор-

ганізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств та встанов-

лення оптимального режиму роботи системи. Відповідно формується власне 

середовище сільськогосподарських підприємств, як кумулятивного показни-

ка ефективності й продуктивності їх внутрішніх складових. 

На думку В. М. Якубів, будь-яка система, що складається із сукупності 

компонентів та відносин між ними, і може мати непритаманні жодній з її 

структурних підскладових властивості системи, де буде проявлятися синер-

гійний ефект. Тому використання системного підходу дасть можливість ви-

явити нові властивості чи ознаки функціонування елементів, що непритаман-

ні цілісній системі [54, с. 60]. 

Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств – це 

не замкнена система, а невід’ємна складова суспільства, його культури, сис-

теми владних відносин на селі. Підпорядкованість усієї системи розвитку рі-

зноукладності відповідає якомога повнішому задоволенню інтересів і потреб 

першооснови села та сільськогосподарської галузі – селянина [51, с. 32–33]. 

Характеризуючи організаційно-правові форми сільськогосподарських 

підприємств як систему господарювання, треба дослідити всю сукупність 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, що впливають на формування суб’єктів 

і форм господарювання та характеризуються взаємозв’язком економічних, 

соціальних, правових й ідеологічних відносин. 
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Застосування принципів взаємозв’язку й розвитку об’єктивних явищ. 

Для розвитку будь-якої науки ключову роль відіграє визначення та детальне 

дослідження закономірностей у взаємозв'язках явищ і процесів, що вивча-

ються, формулювання відповідних законів, принципів і правил, дотримання 

яких забезпечує досягнення цілей розвитку системи. 

Єдність системи управління дійсно стане реальною, коли буде створена 

взаємозв'язана сукупність узагальнених правил і стандартів щодо виконання 

основних та допоміжних функцій, етапів процесу прийняття та реалізації 

управлінських рішень, певних процедур з обробки інформації тощо, а також 

використання наукових методів управління. З цією метою необхідно здійс-

нювати регулювання всіх процесів, контроль та облік використання всіх ре-

сурсів, організовувати ефективні комунікації за вертикальним та горизонта-

льним напрямками. 

Стратегічне прогнозування процесу функціонування організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств. Такий підхід до плану-

вання розвитку сільськогосподарських підприємств дає підстави розглядати 

їх як процес, який, з одного боку, повинен удосконалюватись і розвиватись за 

висхідною, тобто від їх нижчих фаз до вищих, і переходити у вищу фазу в тій 

чи іншій мірі якісно досконалішим. З іншого боку, безперервність монітори-

нгу дає підстави розглядати їх як перехід з однієї фази досліджуваного про-

цесу в іншу за умови його якісного оновлення [26, с. 58]. Стратегічне плану-

вання має містити в собі визначення пріоритетів довгострокового соціально-

економічного розвитку, збереження виробничого потенціалу [112]. 

Стратегічне прогнозування дає можливість визначити, у залежності від 

наявних ресурсів та витрат на виробництво, розвиток сільськогосподарських 

підприємств на перспективу в умовах конкурентного середовища. 

Оцінка економічної ефективності розвитку організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств в аграрному секторі. Низький рі-

вень економічної ефективності став наслідком дії низки чинників, серед яких 

виокремлюють: погіршення соціально-економічних умов господарювання; 
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недостатнє забезпечення матеріально-технічними засобами виробництва й 

недотримання у зв’язку із цим технології вирощування сільськогосподарсь-

ких культур, а також збільшення собівартості продукції (підвищення цін на 

пестициди, мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали, насіння тощо). 

Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук, Р. П. Підлипна, А. І. Тесля розглядають 

економічну ефективність функціонування господарських систем як функції 

екологічних, технологічних, власне економічних, соціально-духовних, полі-

тичних та інших факторів. Функціональна залежність між рівнем економічної 

ефективності й вказаними вище факторами становить основний зміст загаль-

ної формули економічної ефективності, складовою якої є соціалізаційна ефе-

ктивність, що відображає вплив процесів соціалізації на економічну ефектив-

ність функціонування певних господарських систем [113].  

С. В. Мочерний зауважив, що ефективність – це здатність приносити 

ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відно-

шення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат у процесі 

діяльності [114, с. 278].  

На думку О. Л. Бурляй, А. О. Харенко, Г. Л. Бурляй, чим вища конку-

рентоспроможність суб’єктів аграрного ринку, тим вища ефективність їх го-

сподарської діяльності [115]. 

Б. О. Жнякіна та В. В. Краснова стверджують, що ефективність є спів-

відношенням результату (ефекту) з витратами, що забезпечили цей ефект. 

Економічна ефективність – це вид ефективності, що характеризує результа-

тивність діяльності економічних систем. Особливістю таких систем є вартіс-

ний характер засобів досягнення цілей, а в деяких випадках – і самих цілей 

[116, с. 520].  

Визначення економічної ефективності сільського господарства, на дум-

ку В. Г. Андрійчука, це співвідношення між ресурсами й результатами виро-

бництва, за якого отримують вартісні показники ефективності виробництва 

[117, с. 397–399], надалі значення ефективності з кожним роком тільки зрос-

тає. 
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Н. В. Маркович пропонує визначати економічну ефективність, як один 

з видів ефективності виробництва, який характеризує відношення між ресур-

сами, використаними на виробництво сільськогосподарської продукції, та 

результатами виробництва, що виражаються вартісними показниками 

[118, с. 38]. Як і попередній автор, згадана дослідниця робить акцент саме на 

вартісних показниках ефективності виробництва. 

У сільськогосподарських підприємствах потрібно проводити економіч-

ну роботу, зокрема здійснювати систематичний аналіз та контроль за досяг-

ненням цілей підприємства з подальшим обговоренням відхилень від правил 

і приймати відповідні рішення.  

Оцінка економічної ефективності сільськогосподарських підприємств 

дає можливість установити вплив факторів на результативність діяльності 

суб’єктів господарювання. При цьому визначається використання суб’єктами 

господарювання ресурсів та одержання фінансових результатів у процесі го-

сподарської діяльності у ринковому середовищі. 

Отже, обґрунтування методологічних засад розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств дає можливість забезпе-

чити очікуваний кінцевий результат у вигляді комплексу складових, які бу-

дуть взаємоузгоджуватися і взаємодоповнюватися між собою. Методологія 

характеризується низкою наукових засад і реалізується через концепцію 

управління суб’єктом господарювання. 

Для обґрунтованого вивчення розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств використано загальнонаукові та специ-

фічні методи дослідження. Метод у “Великому тлумачному словнику сучас-

ної української мови” потрактовано як “спосіб пізнання явищ природи та су-

спільного життя; прийом або система прийомів, що застосовуються в якій-

небудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо)” [102, с. 664]. 

Методи включають певну групу прийомів за допомогою яких відбува-

ється виконання конкретних завдань. Методи, які застосовуються в сільсько-

му господарстві при дослідженнях, основані на закономірностях розвитку 



111 

процесів, що впливають на становлення організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств. З цього приводу Ю. О. Єрмаков зазначає, що 

методи, які використовуються при науковому дослідженні, є його системоут-

ворюючими елементами [119, с. 39].  

Одночасно із загальнонауковими методами дослідження розвитку ор-

ганізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств використано 

методи діалектики, індукції, дедукції, узагальнення. 

Основоположним методом дослідження є діалектичний підхід, який 

передбачає вивчення явищ, фактів в їх тісному взаємозв’язку, у постійному 

розвитку від нижчого до вищого, у переході кількості до нової якості [120, 

c. 19]. 

За твердженням Д. Г. Черевка, при дослідженні розвитку організацій-

но-правових форм господарювання в АПК доцільним є застосування осново-

положного діалектичного підходу з урахуванням певних економічних умов і 

стану економічної ситуації в державі за рахунок поєднання історичних явищ 

з логікою проходження цього процесу [121, с. 176]. 

Суть діалектичного методу полягає в тому, що окремі форми сільсько-

господарських підприємств розвиваються у процесі господарювання не ізо-

льовано від інших суб’єктів господарювання, а в їх сукупності з врахуванням 

певних суперечностей, розбіжностей, які їм притаманні у ринковому середо-

вищі. 

Інструментарієм діалектики є загальні методи дослідження – індукція 

та дедукція [120, c. 20]. Застосування індуктивного та дедуктивного методів 

дозволило здійснити: збирання, систематизацію, абстрактне осмислення про-

блеми, аналіз та узагальнення фактів та розробку рекомендацій щодо ефекти-

вної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах конкурентного 

середовища. 

За допомогою методу узагальнення здійснено дослідження наукових 

розробок закордонних та українських учених стосовно розвитку форм госпо-

дарювання у сільському господарстві та для уточнення понять організаційно-
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правові форми сільськогосподарських підприємств і різноукладність. 

Метод системного підходу застосовано при вивченні умов, факторів та 

обставин, які комплексно впливають на розвиток організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності. 

Абстрактно-логічний метод застосовано для теоретичного узагальнен-

ня результатів дослідження і формування наукових висновків стосовно форм 

господарювання у сільському господарстві. 

Застосування статистико-економічного методу дало можливість прове-

сти збір даних, здійснити їх обробку, забезпечити табличне та графічне пред-

ставлення отриманих результатів про діяльність сільськогосподарських підп-

риємств. 

Метод аналізу та синтезу застосовано для виявлення тенденцій та зако-

номірностей розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств і дослідження впливу факторів на результативні показники їх 

діяльності. 

Метод системного аналізу із застосуванням комп’ютерної програми 

STELLA використано для прогнозування на перспективу результативних по-

казників діяльності сільськогосподарських підприємств у залежності від їх 

ресурсного забезпечення. 

Метод регресійного аналізу, із застосуванням програми Statistica, до-

зволив установити вплив факторів на результативні показники діяльності пі-

дприємств. 

Метод анкетного опитування застосовано при розгляді впливу форм 

господарювання на розвиток територіальних громад. 

Метод групування застосовано при диференційованому розподілі орга-

нізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств за критеріаль-

ними ознаками. 

Графічний метод використано для наочного висвітлення результатів 

наукового дослідження. 

Складовою методології розвитку організаційно-правових форм сільсь-
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когосподарських підприємств є підходи. Підходом відповідно до “Великого 

тлумачного словника сучасної української мови” є “сукупність способів, 

прийомів розгляду чого-небудь, впливу на кого-, що-небудь, ставлення до 

кого-, чого-небудь [102, с. 969]. Обґрунтування розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності 

доцільно здійснювати використовуючи такі підходи: тактичний, стратегіч-

ний, системний, синергічний.  

Застосування тактичного підходу дозволяє розробити напрямки розви-

тку сільськогосподарських підприємств на короткий період за допомогою 

наявних земельних, майнових та трудових ресурсів, а також факторів, які за-

безпечують їх ефективне використання в умовах конкурентного середовища 

відповідно до потреб споживачів. 

Стратегічний підхід передбачає перспективи розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств. Застосування даного підходу дає можливість передба-

чити розвиток кожної організаційно-правової форми сільськогосподарських 

підприємств, на основі динаміки основних показників їх розвитку за попере-

дній період. Такі розрахунки є підставою для визначення стратегічної мети 

розвитку форм господарювання. У цьому випадку застосовуються результати 

прогнозування із використанням різних оптимізаційних моделей програмно-

го забезпечення. 

Застосування системного підходу посприяло обґрунтуванню необхід-

ності розгляду діяльності сільськогосподарських підприємств як комплексу 

взаємопов’язаних елементів та взаємозв’язків між ними, що діють між собою 

і направлені на досліджуваний процес. Для того, щоб система розвитку орга-

нізаційно-правових форм була ефективною, потрібно, щоб функціонували всі 

елементи з максимальною результативністю для досягнення визначеної мети. 

Якщо один або декілька елементів системи розвитку підприємств працюва-

тимуть сповільнено чи не збалансовано, це негативно впливатиме на розви-

ток усієї системи, тобто всі елементи системи є важливими. 

Синергічний підхід передбачає комплексну дію всіх складових, напра-



114 

влених на діяльність сільськогосподарських підприємств, з метою забезпе-

чення одержання позитивних результатів в умовах різноукладності. Суть си-

нергічного підходу полягає у тому, що всі складові, які впливають на розви-

ток сільськогосподарських підприємств, взаємодоповнюють та підсилюють 

одна одну, забезпечуючи загальний вплив, що перевищує дію окремої скла-

дової, направлені на досягнення, створюючи ефект синергії.  

Синергічний підхід доцільно розглядати в парі з системним підходом, 

який повинен сприяти зосередженню уваги на всіх складових, що впливають 

на розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств, які сприятимуть досягненню поставлених цілей.  

Складовою методології розвитку організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств є принципи. 

Відповідно до “Великого тлумачного словника сучасної української 

мови” принцип – це “основне вихідне положення якої-небудь наукової сис-

теми, теорії, ідеологічного напряму і т. ін.” [102, с. 1125]. За умов системного 

підходу розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах різноуклад-

ності може відбуватися за такими організаційними принципами: 

– конкретизація пріоритетів щодо групування робіт відповідно до ре-

зультатів та потреб ринку; 

– визначення спеціалізації підприємств відповідно до конкурентного 

середовища; 

– підвищення стійкості сільськогосподарських підприємств в умовах 

впливу зовнішнього середовища;  

– розподіл ресурсів та групування робіт, послуг згідно з пріоритетами; 

– збалансоване використання земельних, матеріальних, трудових, інфо-

рмаційних ресурсів в оптимальному співвідношенні; 

– розробка сукупності економічних, організаційних, технологічних, ад-

міністративних заходів необхідних для розвитку сільськогосподарських під-

приємств у ринкових умовах. 

Дослідження методологічних аспектів розвитку організаційно-правових 
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форм сільськогосподарських підприємств охоплює методологічні засади, 

економічні методи, підходи, принципи, урахування яких даватиме можли-

вість здійснювати зазначений процес ефективно з метою економічного зрос-

тання аграрного сектора економіки. 

 

 

2.2. Методика забезпечення виробничо-господарської діяльності 

 сільськогосподарських укладів у сільському господарстві України  

 

У результаті сучасних аграрних перетворень в Україні реорганізовано 

колективні сільськогосподарські підприємства у нові організаційно-правові 

структури. Розвиток сільськогосподарських підприємств відбувається в умо-

вах перехідної економіки, характер та період якої визначає співвідношення 

залишків колишніх колективних сільськогосподарських підприємств та но-

вих агроформувань, на що мало вплив також нестабільні умови зовнішньое-

кономічного зростання, невизначеності стратегічних та тактичних змін 

[47, с. 7]. 

Процеси створення різних організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств розпочалися одночасно із прийняттям закону Украї-

ни “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 

1992 р. [108], а також указів Президента України “Про невідкладні заходи 

щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виро-

бництва” від 10 листопада 1994 р. [37] та “Про порядок паювання земель, пе-

реданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і ор-

ганізаціям” від 8 серпня 1995 р. [121]. Створені організаційно-правові форми 

сільськогосподарських підприємств є самостійними і базуються на принци-

пах добровільності, ініціативності й зацікавленості працівників за результати 

господарської діяльності.  

Законом “Про колективне сільськогосподарське підприємство” регла-

ментовано право членів підприємства на пайовий фонд. Кожному членові 
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колективного підприємства розраховано майновий пай (частку у колектив-

ному майні) у залежності від його трудового внеску. Розпоряджатися своїм 

паєм за власним розсудом член підприємства мав право після припинення 

членства у підприємстві [122]. 

Відповідно до Указу Президента України “Про порядок паювання зе-

мель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємст-

вам і організаціям” від 8 серпня 1995 р. [121] відбулося паювання землі коле-

ктивних підприємств і здійснено передавання землі у вигляді земельних час-

ток у власність членам цих підприємств включаючи пенсіонерів та працівни-

ків соціальної сфери.  

У результаті виконання указу Президента України “Про порядок паю-

вання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським під-

приємствам і організаціям” більшу частину населення було забезпечено зе-

мельними ділянками для особистих підсобних господарств, будівництва, са-

дівництва, городництва, сінокосіння та випасання власної худоби. Вищеза-

значеним законом та указами Президента регламентовано, а відповідно до 

рішень загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, 

дано дозвіл власникам землі та майна існуючих господарств добровільно ви-

значатися з належним їм майновими паями та земельними частками. Майно-

вий пай та земельну частку власники могли одержати в натурі і організувати 

власне господарство, або об’єднатися з іншими власниками для спільного 

господарювання, чи передати свої частки в оренду іншим новоствореним ор-

ганізаційно-правовим структурам.  

У сільськогосподарських підприємствах відбулася персоніфікація вла-

сності та приватизація майна, сформувалася нова виробнича, економічна та 

соціальна інфраструктура села. Широкого розвитку в даний період набули 

різні форми господарювання. 

У 1995–1996 рр. в Україні на базі реформованих колгоспів було ство-

рено понад 6700 колективних сільськогосподарських підприємств, селянсь-

ких спілок, кооперативів, акціонерних товариств та інших господарських то-
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вариств [122]. Також розпочато створення нових формувань для сервісного 

обслуговування населення та надання різних видів послуг. Продовжувався 

процес створення малих підприємств для заготівлі та переробки сільськогос-

подарської продукції. Такий механізм дав можливість здійснити роздержав-

лення, приватизацію і реформування колективних господарств та відновлен-

ня дійсного господаря землі. 

Сільськогосподарські підприємства, орендуючи землю, яка належала 

членам колишніх підприємств, пенсіонерам та працівникам соціальної сфери, 

створювалися на базі існуючих тваринницьких ферм, тракторних бригад та 

інших підрозділів [123, с. 2]. 

Позитивною на той час була поява ефективних власників, які бажали 

вести своє приватне господарство, орендуючи певну кількість землі та мате-

ріально-технічних засобів. 

Завершальний етап реформування колективних сільськогосподарських 

підприємств розпочався із прийняттям Указу Президента України “Про не-

відкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора еконо-

міки України” від 3 грудня 1999 р. [38], який активізував створення нових 

організаційно-правових форм господарювання, надавши всім членам колек-

тивних сільськогосподарських підприємств вільний вихід з цих підприємств 

та створення на їх основі нових організаційно-правових форм, заснованих на 

приватній власності. 

Діяльність новостворених підприємств ускладнювалась загальними не-

гативними процесами в країні: 

– недостатнє забезпечення та високі ціни на добрива, техніку, насіння, 

засоби захисту рослин від хвороб і шкідників;  

– недостатнє застосовування прогресивних технологій у рослинництві 

та тваринництві; 

– недостатнє проведення вапнування ґрунтів, глибокого рихлення та 

меліорування земель; 

– не дотримання сівозмін вирощування сільськогосподарських культур. 
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Враховуючи історичні, соціальні, економічні особливості розвитку ре-

гіону, густоту населення, значну частину низькопродуктивних земель та від-

чуження селян від засобів виробництва і результатів господарювання, у регі-

онах не забезпечено умов для рівноправного розвитку різних форм господа-

рювання на землі [124, с. 4]. 

Розвиток сільського господарства повинен створювати сприятливі умо-

ви функціонування різних організаційно-правових форм господарювання з 

відповідними економічними механізмами, а також з використанням соціаль-

ної, організаційної, технологічної, екологічної, економічної підсистем. Дося-

гнення стабільних та високих результатів розвитку можливе при оптималь-

ному застосуванні всіх підсистем складної системи розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств. 

Головними передумовами створення різних організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств, на нашу думку, були: власний ви-

бір напрямків своєї діяльності; підбір працівників на роботу; вибір потенцій-

них партнерів; бажання вести діяльність на власний розсуд; пожвавлення 

сільськогосподарського виробництва та диверсифікація діяльності. Стратегі-

чними пріоритетами економічного розвитку організаційно-правових форм 

господарювання стало створення “бізнес клімату”, сприятливого для кількіс-

ного їх зростання й орієнованого на створення якісних робочих місць та 

отримання прибутку в майбутньому.  

Для успішного розвитку різних організаційно-правових форм сільсько-

господарських підприємств на пореформеному етапі було внесено певні ко-

рективи щодо механізмів та способів підвищення ефективності використання 

матеріальних, трудових і природних ресурсів, які мали забезпечити стабільні 

умови господарювання. 

Подальший розвиток організаційно-правових форм базувався на таких 

складових, як: 

– поступове становлення економіко-правових та соціальних перетво-

рень на селі; 
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– усебічний розвиток приватного сектора у сільському господарстві; 

– різнопланова підтримка розвитку особистих підсобних господарств 

та господарств населення; 

– дотримання організаційних та інших заходів для розвитку нових 

форм господарювання; 

– диверсифікація виробництва у сільському господарстві; 

– управління технологічними процесами на підприємстві; 

– становлення інфраструктури аграрного ринку; 

– виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) відповідно 

до вимог ринку; 

– ефективна спеціалізація, інтеграція та кооперація. 

На розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських під-

приємств мали також вплив галузеві особливості аграрного сектора: сезон-

ність виробництва, умови життя сільського населення, забезпеченість земе-

льними угіддями та матеріальними ресурсами, погодні і природно-кліматичні 

умови, конкурентне середовище.  

В основу розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарсь-

ких підприємств були покладені такі елементи управління: 

– планування (визначення стратегічних та тактичних цілей розвитку 

організаційно-правових форм); 

– управління персоналом різних організаційно-правових форм; 

– мотивація сільських жителів; 

– своєчасна підготовка і прийняття управлінських рішень; 

– процеси структурної побудови організаційно-правових форм. 

Слід зазначити, що організаційні зміни можна впровадити шляхом ви-

користання наведених вище елементів управління як у державі, так і в різних 

організаційно-правових формах сільськогосподарських підприємств. Прийн-

яті управлінські рішення щодо тієї чи іншої організаційно-правової форми 

господарювання проводяться з врахуванням інформації про минулі події, які 

стосувалися діяльності їх попередників, а також врахування прогнозів на 
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майбутнє. 

Основою процесів управління діяльністю на підприємстві має бути ви-

значення мети для отримання ефективних результатів. Завдання управління – 

це отримання максимального ефекту від соціально-економічних змін, які від-

бувалися у процесі становлення організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств. 

Прискорення реформування аграрного сектора супроводжувалося 

обов’язковим врахуванням інтересів сільськогосподарських товаровиробни-

ків. Проте відсутність чітких управлінських рішень, усвідомлення суті існу-

вання та особливостей функціонування організаційно-правових форм в пері-

од 1990 – 2000 рр. не забезпечувало ефективний розвиток галузі, а приводило 

до втрат виробничих потужностей в аграрному секторі, та зниження обсягів 

виробництва. 

За даними матеріалів Дванадцятих річних зборів Всеукраїнського кон-

гресу вчених економістів-аграрників у 2010 р. визнано, що в Україні після 

реформування колективних сільськогосподарських підприємств створено три 

форми господарювання – особисті селянські господарства (господарства на-

селення), фермерські господарства, а також сільськогосподарські підприємс-

тва ринкового типу [125, с. 3]. 

З. П. Березівський та О. Й. Березівська виокремили об’єктивні обстави-

ни функціонування різних організаційно-правових форм, зокрема: неоднако-

вий рівень розвитку виробничого потенціалу на підприємствах; відмінності у 

природних умовах; соціально-психологічні аспекти [126, с. 23]. Зазначалося, 

що найефективнішими в умовах господарювання будуть такі підприємства, 

які основані на приватній власності на землю та майно і колективних формах 

організації праці із застосуванням орендних відносин [126, с. 25]. 

Розвиток різних організаційно-правових форм господарювання відбу-

вався також завдяки збалансованості та оптимальному рівню концентрації, 

спеціалізації і поєднання галузей сільського господарства, доступу до якісної 

сировини та  раціонального використання ресурсів. 
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Економічний поступ повинен забезпечувати сприятливі умови функці-

онування різних організаційно-правових форм з відповідними економічними 

механізмами та максимальним використанням можливостей науково-

технічного прогресу агропромислового комплексу. 

Створення успішного клімату для розвитку різних організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств і подальшої ефективної 

діяльності можливий за умови системного вирішення низки соціально-

економічних, технологічних та організаційних проблем. 

Актуальним залишається створення сприятливих умов соціально-

економічного та правового середовищ для розвитку різних організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств, головним з-поміж яких є 

політична стабільність, наявність, доступність та надійність нормативно-

правового забезпечення, а також прогнозованість змін на майбутнє. Захист 

саме національних інтересів, які пов’язані з виробництвом сільськогосподар-

ської продукції місцевих товаровиробників, – це першочергові завдання для 

уряду держави. 

Платформою для аграрних перетворень  стала зміна форми власності – з 

колективної у приватну. Тому важливим завданням реформ в аграрному сек-

торі є формування й утвердження приватної власності на майно та землю. 

Головним у розвитку сільськогосподарських підприємств була і зали-

шається – земля як основний засіб виробництва, завдяки якому відбувається 

інтенсивність і ефективність виробництва в аграрному секторі. 

Здійснені сучасні аграрні перетворення та зміна форми власності на 

майно і землю мали двоякий вплив на розвиток аграрного сектора. 

Позитивними можна вважати такі результати аграрних перетворень: 

– частина сільських мешканців безкоштовно набула право власності на 

майно та землю, що призвело до реалізації споконвічних мрій українських 

селян – господарювати на власній землі; 

– поштовх до формування нових суб’єктів господарювання з приватною 

формою власності в аграрному секторі економіки; 
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– зросла мотивація до праці у власному господарстві. 

Негативні результати – це: 

– відсутність фундаментальних наукових досліджень та наукових розро-

бок, які могли б забезпечити успішне здійснення аграрної реформи; 

– не сформовано повністю законодавчу базу стосовно аграрних перетво-

рень (особливо на заході України, у Львівській та Івано-Франківській облас-

тях, реформи відбувалися відповідно до рішень місцевих органів влади, тоб-

то на основі підзаконних актів); 

– лише частково здійснено державні заходи, спрямовані на практичну 

реалізацію аграрної реформи; 

– не спрогнозовано розвиток сільського господарства на перспективу; 

– не передбачено наслідки аграрних перетворень для розвитку сільсько-

го господарства, особливо соціального розвитку сільських населених пунктів. 

Сільськогосподарські підприємства, функціонуючи в умовах перехідної 

економіки, яка характеризується, з одного боку, складними проблемами на 

селі, а з іншого – конкурентним середовищем, впливають на розвиток аграр-

ного сектора економіки [127, с. 150–151]. 

На початку сучасних аграрних перетворень сільськогосподарські угіддя 

більш ефективно використовувалися в господарствах населення. У 1990 р. ця 

категорія господарств виробляла на 100 га сільськогосподарських угідь вало-

вої продукції на 1905,3 тис. грн., тоді як аграрні підприємства – тільки на 

730,5 тис. грн., або у 2,6 рази менше. В останні роки (2011–2018 рр.) аграрні 

підприємства за цим показником стали випереджувати господарства насе-

лення [128, с. 150–151].  

Зниження темпів виробництва валової продукції в господарствах насе-

лення з одночасним розширенням площ сільськогосподарських угідь, свід-

чить про екстенсивний характер їх функціонування. Натомість нарощування 

темпів виробництва продукції агроформуваннями, з одночасним скорочен-

ням у них площ земель, є результатом інтенсифікації їх діяльності 

[127, с. 156]. Основними факторами, що вплинули на збільшення виробницт-
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ва продукції рослинництва, є розширення посівних площ, а також зростання 

врожайності сільськогосподарських культур. 

Погоджуючись з даним твердженням, пропонується забезпечувати під-

вищення виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств з урахуванням складових зазначених у моделі (рис. 2.3). Особливість 

даної моделі полягає в тому, що вона об’єднує  вплив складових на розвиток 

сільськогосподарські підприємств [129, с. 240]. 

Розглядаючи заходи впливу доцільно виокремити такі складові сталого 

розвитку виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств. 

Виробничо-господарська діяльність сільськогосподарських підпри-

ємств у конкурентному середовищі потребує значних зусиль і ресурсів для 

досягнення бажаних результатів. Тому успіх підприємств залежатиме від 

ефективного використання факторів і напрямків структуризації їх виробничо-

господарської діяльності, які сприятимуть їх розвитку. 

Напрями організації виробничо-господарської діяльності сільськогос-

подарських підприємств можна поділити на дві групи. До першої групи на-

лежать теоретичні методи, що мають на меті з’ясування сутності форм гос-

подарювання, специфіки та взаємодії її складових елементів. Вони дають 

можливість розкрити вплив ринкового середовища та інших факторів на по-

пит, пропозицію, ціни тощо. Це сприяє ухваленню правильних управлінських 

рішень. Оскільки мобілізація різних складових структуризації виробничо-

господарської діяльності підприємств призводить до отримання різних ре-

зультатів, у цей процес мають залучатися різні засоби та інструменти органі-

заційно-управлінського впливу.  

Друга група – методи, які використовуються у процесі виробництва і 

базуються на відповідних розрахунках. Вони забезпечують послідовність 

конкретизації планів діяльності підприємств, спрямованих на досягнення пе-

вної мети в майбутньому. 
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Рис. 2.3. Модель впливу складових виробничо-господарської діяльності на очікувані результати  
функціонування сільськогосподарських підприємств* 

* Джерело: власна розробка автора. 
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Організація виробничо-господарської діяльності підприємств не по-

винна розглядатися як проста сукупність можливостей і об’єктів та суб’єктів, 

за рахунок яких ці можливості перетворюються на систему заходів.  

Досліджуючи організацію виробничо-господарської діяльності аграр-

ного підприємства та місце в ньому виробничого потенціалу, С. В. Руденко 

виокремлює теоретичні та методологічні суперечності, зокрема: 

– ототожнення поняття “виробничий потенціал” з іншими видами по-

тенціалу підприємства, зокрема з економічним та ресурсним; 

– різні погляди на типологію потенціалів, зокрема трапляється твер-

дження, що виробничий потенціал входить до складу ресурсного, а не навпа-

ки; 

– відсутність єдності в поглядах щодо структури потенціалу підприєм-

ства, зокрема, складу його елементів, що особливо стосується співставлень 

виробничого та ресурсного потенціалу [130, с. 168–169]. 

Структуризація управління в сучасних умовах має будуватись з ураху-

ванням поділу на кожному його рівні завдань і відповідальності [131, c. 126]. 

На організацію виробничо-господарської діяльності підприємств також 

впливають: 

– розмір підприємства; 

– ступінь поділу праці та прагнення до самостійності підрозділів; 

– розвиток інформаційних технологій та інвестиційна привабливість; 

– наявність кваліфікованого персоналу та мотивація – тобто усвідом-

лення працівниками себе як частини підприємства та впевненість у своїй не-

обхідності для колективу, зацікавленості в процесі стратегічного управління 

[132, c. 110]. Цьому сприяють належні умови праці, перспективи кар’єрного 

зростання та матеріальне стимулювання трудової діяльності; 

– технологічні особливості, вибір місця і способу виконання робіт, тоб-

то вдосконалення, модернізація та технологічне оновлення виробництва;  

– зовнішнє середовище, яке створює спільне з іншими умови існування 

підприємства; 
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– правове регулювання, що визначає допустимі межі взаємодій з інши-

ми підприємствами, та сприяє захисту власних інтересів; 

– пріоритетні напрямки виробничо-господарської діяльності підпри-

ємств в регіоні; 

– стратегічне управління, тобто орієнтація на споживача й територіаль-

ну специфіку та поділ праці. 

Сформована структура виробничо-господарської діяльності являє со-

бою сукупність зв’язків на підприємстві, які забезпечуватимуть адаптацію 

організаційної структури до змін навколишнього середовища. Водночас ор-

ганізаційна структура має відповідати стратегії підприємства. 

Обґрунтування заходів, що забезпечують функціонування ефективної 

системи управління на підприємстві, повинні охоплювати: 

– залучення регіональних та місцевих гілок влади до координації та 

вдосконалення розвитку суб’єктів економічних відносин, їх спрямування на 

досягнення стратегічних цілей; 

– створення умов для розвитку багаторівневого управління економі-

кою, в якому, окрім держави та органів місцевого самоврядування, братимуть 

участь населення й господарюючі суб’єкти, які повинні забезпечити вико-

нання конкретних завдань управління; 

– організацію розробки довгострокових програм розвитку, скорочення 

їх кількості й зосередження на найбільш важливих заходах; 

– підвищення ефективності та дієвості економічної політики держави; 

– належну підготовку та підтримання ресурсів, задіяних у стратегічно-

му плануванні, контроль за їх використанням, впровадження системи стиму-

лів [133, с. 155]. 

А. В. Жуков виокремлює найбільш суттєві риси виробничо-

господарської діяльності підприємств, зокрема, цілісність, багатовимірність, 

динамічність і взаємозв'язок її різних сторін, що віддзеркалюються через ка-

тегорію ефективності [134, c. 229–230]. 

З огляду на вищезазначене, стратегічний вибір організації виробничо-
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господарської діяльності сільськогосподарського підприємства доцільно роз-

глядати, враховуючи: 

– ідеологію управління; 

– залежність від споживачів, які будуть обслуговуватись підприємст-

вом; 

– ринки збуту й територіальне розміщення підприємства. 

Цінності та принципи, які лежать в основі ідеології управління сільсь-

когосподарським підприємством, можуть впливати на характеристику орга-

нізаційної структури виробничо-господарської діяльності. 

Залежність від споживачів, які будуть обслуговуватись підприємством 

має бути відображена в організаційній структурі його виробничо-

господарської діяльності. Перехід підприємства від стратегії, орієнтованої на 

виготовлення продукції, до стратегії, спрямованої на задоволення потреб 

споживачів, передбачає переосмислення її організаційної структури. 

Визначення ринків збуту та територіального розміщення підприємств 

передбачатиме в тому числі рішення про вихід за межі територіальної грома-

ди на обласний та міжнародний рівень. 

Основні напрямки організації виробничо-господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств наведено на рис. 2.4. 

Дослідження й аналіз потреб підрозділів (напрямів діяльності) та підп-

риємства в цілому, охоплює визначення обсягів забезпечення виробництва 

основними засобами та ресурсами для успішного функціонування. 

Впровадження наукових розробок має на меті зростання ефективності 

підприємства. Практичне втілення науково-прикладних засад організації 

сільськогосподарських підприємств сприяє підвищенню результативності їх 

соціоекономічної діяльності. 

Використання засобів маркетингу на підприємствах  передбачає ком-

плекс заходів, що дають можливість управляти виробничим процесом підп-

риємства відповідно до потреб споживачів. Таким чином забезпечується ви-

робництво продукції, обсяг продаж. 
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Рис. 2.4. Основні напрямки організації виробничо-господарської  
діяльності сільськогосподарських підприємств * 

* Джерело: власна розробка автора. 
 

Розробка бізнес-планів для впровадження енергозберігаючих техноло-

гій (традиційних, нетрадиційних і альтернативних джерел енергії). Викорис-

тання альтернативних джерел енергії забезпечить підприємствам енергоефе-

ктивність та екологічну безпеку [99, с. 99]. 

Розвиток економічної культури. Під поняттям “економічна культура”, 

за твердженням Ю. Палькевича, слід розуміти сукупність суспільних ціннос-

тей і норм, концепцій та переконань, економічних традицій, які є регулято-
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рами економічної поведінки, певних принципів взаємовідносин кожного ін-

дивіда із суб’єктами економічної діяльності та економічними інститутами 

[135]. 

Керівники підприємств різних організаційно-правових форм розробля-

ють стратегію їхнього розвитку, запобігаючи ризикам, враховуючи поточні 

та майбутні потреби, мінімізацію витрат. 

Узгодженість та підвищення результативності соціально-

економічного розвитку підприємств. Єдиний цілісний процес виробництва 

забезпечується на підприємстві тоді, коли соціальні й економічні складові 

співпрацюють та спільно проявляються певною або й повною мірою індиві-

дуалізованими та відокремленими елементами. Проте, коли потенціал усіх 

складових, недостатній для одержання необхідної віддачі, не збалансований 

чи невміло використовується, тоді спостерігаються деградаційні процеси 

[136, c. 8–9]. 

Розробка механізмів залучення інвестицій. Залучення інвестицій, як 

доводить Б. П. Чорній, є способом їх організації, мобілізації й використання 

під впливом дії економічних законів та відповідно до ефективності суб’єктів 

господарювання, що розкриває свою сутність через функції, з метою досяг-

нення конкретного результуючого економічного ефекту, на засадах диверси-

фікації із можливістю корегування процесу залучення під впливом зовнішніх 

та внутрішніх факторів, завдяки чому потенціал підприємства перетворюєть-

ся у капітал [137, с. 9]. 

Вплив територіальної громади на функціонування підприємств, зокре-

ма кваліфікація працівників, зацікавленість до ведення господарської діяль-

ності та творчої ініціативи забезпечують ефективне функціонування сільсь-

когосподарських підприємств. За рахунок розробки механізму залучення ін-

вестицій організаційно-правові форми господарювання зможуть забезпечити 

собі економічне зростання та ефективне функціонування на ринку. 

Напрямки організації виробничо-господарської діяльності підприємств 

передбачають: 
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– реалізацію соціальних програм та захист інтересів селян; 

– розвиток інфраструктури;  

– підвищення ефективності виробництва й конкурентоспроможності 

продукції на ринку; 

– формування й реалізацію економічних відносин, які сприятимуть ма-

теріальній зацікавленості працівників; 

– оптимізацію розмірів підприємства з урахуванням форм власності, 

зональності, специфіки виробництва; 

– участь в науково-практичних роботах з реалізації виробничих проце-

сів. 

Створені у результаті сучасної аграрної реформи сільськогосподарські 

підприємства функціонують у нових ринкових умовах, які характеризуються 

конкурентним середовищем, що вимагає нових підходів до управління підп-

риємствами. Досліджуючи виробничо-господарську діяльність сільськогос-

подарських підприємств, В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова та 

М. В. Гребенюк вказують, що вона спрямована на вироблення та реалізацію 

сільськогосподарської продукції, а також виконання робіт і надання послуг 

сільськогосподарського призначення, виходячи із потреб споживачів 

[138, с. 285].  

Ефективна діяльність підприємства, за твердженням О. В. Бєлякової та 

С. А. Жукова, можлива лише за умови цілеспрямованого пошуку нових мож-

ливостей, де за основу береться раціональне використання інноваційного по-

тенціалу підприємства [139, c. 166]. 

М. Й. Малік та П. М. Федієнко вважають, що ефективність виробничо-

господарської діяльності підприємств залежить від раціонального поєднання 

у них основних і оборотних коштів [140, c. 70]. 

До основних проблем, які стримують ріст виробничо-господарської ді-

яльності в сільськогосподарських підприємствах, можна зарахувати 

(рис. 2.5): 

– недостатнє забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами;  
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Рис. 2.5. Основні проблеми, які стримують ріст діяльності  
сільськогосподарських підприємств * 

* Джерело: розробка автора. 
 

– неналежну взаємодію з управлінськими структурами місцевого рівня; 

– низький рівень державної підтримки підприємств; 

– соціальні проблеми села, зокрема міграцію працюючого населення, 

невдоволення рівнем оплати праці, нерозвиненість соціальної інфраструкту-

ри; 

– низьку товарність, у зв’язку з віддаленістю від ринків та незадовіль-

ним транспортним сполученням; 

– відсутність інтегрованої системи вирішення соціальних проблем; 

– низький рівень фондоозброєності у сільськогосподарських підприєм-

ствах; 

– відсутність стратегічних пріоритетів функціонування підприємств; 
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– недостатній захист сільськогосподарських угідь; 

– нерозвинуту агрологістику. 

На сьогодні в Україні агрологістика тільки починає розвиватися, проте 

її стримують, на думку О. М. Гіржевої, ряд перешкод, зокрема: низький рі-

вень інвестицій в сільське господарство; недосконалі урядові програми та 

нормативно-правова база, яка регулює агрологістику; низькокваліфіковані 

кадри логістики; недостатня кількість коштів на оновлення автопарку та бу-

дівництво складів; незадовільний стан доріг між населеними пунктами [141, 

с. 14]. 

Проте більшість вище зазначених проблем можна усунути, якщо поче-

ргово їх розв’язувати, а також за умови належного ставлення з боку виконав-

чої влади. 

Правильний вибір напрямків організації виробничо-господарської дія-

льності підприємств потребує систематичної роботи з оптимізації кожного 

господарського процесу. Це можливо в разі створення системи заходів, ін-

струментів, методів ухвалення управлінських рішень, що мають на меті 

розв’язання згаданих завдань. 

 

 

2.3. Методика аналізу ефективності функціонування 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових 

форм в умовах різноукладності  

 

Зміни економічної системи в Україні вплинули на формування та орга-

нізаційну діяльність суб’єктів господарювання. Колективні сільськогоспо-

дарські підприємства в процесі трансформації набули нових організаційно-

правових форм, в основі яких лежить приватна власність на землю та майно, і 

почали функціонувати в умовах ринкового середовища.  

Нові організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств 

мали стати більш ефективними, пристосованішими до конкурентного сере-
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довища та економічно привабливішими за попередні, на базі яких вони були 

створені, проте аграрна криза негативно позначилася на фінансово-

економічній ситуації в країні і не дала можливості більшій частині підпри-

ємств результативно функціонувати. 

Така ситуація виникла унаслідок зміни командно-адміністративного 

устрою щодо управління в умовах ринку, де керівники новостворених підп-

риємств ще не навчилися діяти у конкурентному середовищі. 

Ще однією ланкою непростого фінансово-економічного становища є 

низька дохідність аграрних підприємств, оскільки надто велика невідповід-

ність цін на сільськогосподарську та промислову продукцію. 

Використовуючи у господарській діяльності землю, сільськогосподар-

ські підприємства стикаються з складними і взаємопов'язаними змінами у 

виробничому процесі, як-от: зональність виробництва, вплив кліматичних 

умов, нестача природних ресурсів. Виявлення основних тенденцій розвитку 

різних організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств 

дасть змогу здійснити ґрунтовний аналіз і розкрити сутність проблем, які ви-

никають.  

Важливим на сьогодні є здійснення прогнозу щодо діяльності сільсько-

господарських підприємств, які функціонують в умовах конкурентного сере-

довища. 

У пореформений період особливу увагу варто звернути на застосування 

моделей розвитку сільськогосподарських підприємств різними організаційно-

правовими формами господарювання. Науковцями розроблено відповідні пі-

дходи які пов'язані, як правило, з моделюванням: стратегії управління розви-

тком сільськогосподарських підприємств [142], цін на продукцію в галузі 

тваринництва [143], [144], складання прогнозу інноваційного розвитку підп-

риємства [145], динаміки показників виробництва сільськогосподарської 

продукції [146], сталого розвитку сільського господарства в цілому [147] та 

ін.  
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Перспективними є методи системної динаміки, які застосовуватимуться 

у п’ятому розділі. Як стверджувала Д. Медоуз, одна із дослідниць системної 

динаміки [148, с. 4], варто використовувати системне мислення, а не помил-

ково думати, що кожна проблема має просту причину і швидке вирішення. У 

розумінні Д. Медоуз система – це більше, ніж просто сума складових її час-

тин, а зв’язки у системах реалізуються через потоки інформації [148, с. 4]. 

Потоки відображаються у моделях, можуть будуватися за допомогою  спеці-

ального програмного забезпечення STELLA (Structural Thinking, Experiential 

Learning Laboratory with Animation), створеного фірмою Іsee Systems Inc.  

На думку З. Соколовської, дослідниці з Одеського політехнічного уні-

верситету, моделі реальних об’єктів представлені у вигляді взаємодії потоків 

різноманітної природи [149]. Потоковий підхід реалізується на базі методу 

системної динаміки, який був запропонований Дж. Форрестером на початку 

60-х років минулого століття [150].  

Поняття потоків (Flow), а також фонду (накопичувач, резервуар, англій-

ською Stock) є фундаментальними для методу системної динаміки. Сільсько-

господарські підприємства, як об’єкт моделювання в межах прийнятої кон-

цепції, представлено як динамічну систему, що складається з факторів, 

пов’язаних між собою потоками. Ці універсальні поняття інтерпретуються у 

термінах конкретної економічної системи сільськогосподарського підприєм-

ства певної організаційно-правової форми. Наприклад, у вигляді фактора (на-

копичувача) може виступати величина продукції (Gross оutput) чи отримано-

го чистого прибутку (Net profit). 

Моделі системної динаміки – це моделі зі зворотними зв’язками, у яких 

процеси протікають у часі. Дж. Форрестер зазначав, якщо величина запасу 

стрімко збільшується, стрімко зменшується або утримується в певних рамках 

протягом деякого часу незалежно від того, що відбувається навколо системи 

то це означає, що  в системі діє механізм, який реалізується через цикл (пет-

лю) зворотнього зв’язку [151, с. 29].  
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Зворотні зв’язки як додатні, так і від’ємні представлені у програмі 

STELLA, у якій користувач має можливість встановити як термін імітації – 

загальний час моделювання, так і крок імітації – часовий крок моделювання. 

Конструюючи модель у програмі STELLA, користувач формує лише 

конструкцію моделі, а моделюючий алгоритм і програма створюються авто-

матично. Створення моделі системи відбувається на двох рівнях: візуальному 

і математичних рівнянь [152, с. 151].  

Візуально символи чотирьох основних елементів представлені у верх-

ньому лівому куті віконця (рис. 2.6), зокрема: прямокутник (Stock) – для поз-

начення запасу; знак екрану (Flow) – для позначення потоку; кола (Converter) 

– для позначення допоміжної змінної (може застосовуватись при описі пара-

метрів моделі як і допоміжних залежностей, описуючих систему), а також 

стрілки (Connector) – для позначення взаємодій між окремими змінними у 

моделі. Діаграму переходів будуємо, беручи відповідні “елементи” (прямоку-

тник, потік, коло і стрілку) з меню і переносячи їх у відповідне місце на ек-

рані.  

 

 

Рис. 2.6. Фрагмент вікна програми Stellа * 

* Джерело: сформовано на основі джерела: [153, с. 61]. 

 

Встановлення параметрів імітації за методом Ейлера подано на рис. 2.7. 

Формування моделі за методом системної динаміки здійснюється за допомо-
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гою діаграм причинно-наслідкових зв’язків. Діаграми визначають, у яких ві-

дношеннях знаходяться між собою змінні [154, с. 6–8, 16–18]. 

Графічна побудова елементів у структурі моделі дозволяє автоматично 

створювати систему диференціальних рівнянь, які описують поведінку дос-

ліджуваного об´єкта. Тобто рівняння будуються у програмі STELLА автома-

тично на основі інформації, яка надходить поступово, про структуру моделі і 

значення її параметрів. Модель працює на рівні рівнянь, що описують пове-

дінку досліджуваної системи. Фрагмент коду моделі запропоновано, на  ри-

сунку (рис. 2.8). 

 

 

 

Рис. 2.7. Встановлення параметрів імітації за методом Ейлера * 

* Джерело: сформовано на основі джерела: [150, с. 136]. 

 

Згадана програма сприяє створенню моделі системи шляхом подання 

потрібної інформації про систему, модель якої будуємо. Програма, опрацю-

вавши поступово надану інформацію, сама будує динамічну модель цієї сис-

теми. 

Утворені рівняння, на етапі побудови моделі, можуть бути виправлені 

чи повторені іншими дослідниками, оскільки результати імітації представле-

ні у вигляді графіків і таблиць, які показують поточні значення деяких змін-
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них величин у процесі симуляції. 

 

 

 

Рис. 2.8. Фрагмент автоматично створюваного коду у STELLА для пря-
мокутника Stock площі (АREA) із вхідним потоком Inflows та вихідним 

потоком Outflows * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

При використанні методів і моделей системної динаміки можна зміню-

вати формат параметрів та використовувати різні математичні, логічні та ін-

ші функції, які вбудовані до програми STELLА у функції BUILTINS 

(рис. 2.9), зокрема ROUND (для заокруглення виразу до цілого числа), MAX, 

MIN (максимального і мінімального значення виразів), MEAN (для повер-

нення середньої арифметичної величини), SUM (для повернення арифметич-

ної суми виразів), LOGN (для розраховування натурального логарифма вира-

зу), DELAY (повертає запізнілі значення за рахунок використання сталого 

запізнення), та ін. [153, с. 34–49]. 

Наступний етап складання прогнозу – це “Графічне відображення у про-

грамі STELLA результатів прогнозування”, які показують виробництво вало-

вої продукції сільського господарства, зміну чисельності сільськогосподар-

ських підприємств, площі сільськогосподарських угідь, кількість внесених 

добрив на 1 га за певний період (до 2030 року). 

Подальший крок прогнозу – це табличне відображення результатів пе-

редбачення у програмі STELLA. До неї вносимо дані про вплив на виробниц-

тво валової продукції сільського господарства за визначений час (роки) таких 
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факторів: чисельність сільськогосподарських підприємств, площі сільського-

сподарських угідь, кількості внесених добрив на 1 га. 

 

 

 

Рис. 2.9. Можливість вибирання функцій BUILTINS  
у програмі  STELLА* 

* Джерело: сформовано на основі джерела [153, с. 62]. 

 

Після впровадження даних можемо отримати результати у вигляді гра-

фіків (рис. 2.10) чи таблиць (рис. 2.11). Маємо можливість зазначити дані з 

року 2017 р., за якими була верифікована модель. Бачимо на рисунку додат-

кову вертикальну лінію, де виокремлено 2017 р., а також значення аналізова-

ного параметра кількості підприємств (3204), зазначених у лівому верхньому 

куті на рис. 2.10. 

Також існує можливість зазначити дані з 2017 р. відповідно до яких мо-

дель була верифікована у таблиці (рис. 2.11). Бачимо затемнені дані для 

2017 р., а також значення (3 204) аналізованого параметра кількості підпри-

ємств (між цифрою 3 і 2 є спеціальний знак, який розділяє тисячні величини).  

Функціонування сільськогосподарських підприємств різних організацій-
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но-правових форм у кризових умовах є складною системою, яка повинна ге-

нерувати і забезпечувати розвиток процесів постачання, виробництва та збу-

ту продукції. Діяльність сільськогосподарських підприємств залежить від ви-

робничих процесів, у яких беруть участь наймані працівники, сільськогоспо-

дарські угіддя, засоби виробництва. Під час реалізації сільськогосподарської 

продукції та надання послуг формуються прибутки (збитки), що впливають 

на рівень рентабельності.  

 

 

 

Рис. 2.10. Вигляд рисунку у STELLA* 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

З метою побудови прогнозованої моделі потрібно поставити такі за-

вдання:  

– проаналізувати компонент кількості працівників відповідно до підіб-

раного кадрового потенціалу за відповідними спеціальностями та рівнем 

освіти; 

– дослідити економічну природу прибутку (збитків) та обґрунтувати, як 

змінюватиметься рівень прибутку (збитків) на сільськогосподарських підп-

риємствах різних організаційно-правових форм на перспективу; 
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Рис. 2.11. Прогноз можливих змін чисельності приватних 

 підприємств (Enterprises) у формі таблиці * 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

– визначити рівень рентабельності сільськогосподарської продукції на 

підприємствах, який пов’язаний із прибутком (збитками) та витратами на ви-

робництво; 

– здійснити прогноз виробництва валової продукції сільського господар-

ства, виробленої підприємствами, враховуючи її динаміку за попередні роки; 

– розробити прогноз отримання чистого прибутку для різних форм сіль-

ськогосподарських підприємств. 

До прогнозування валової продукції сільськогосподарських підприємств 

в Україні, враховуючи зміни площі сільськогосподарських угідь, внесення 

добрив на 1 гектар, чисельності підприємств, а також до прогнозування чис-
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того прибутку для різних форм сільськогосподарських підприємств України з 

врахуванням площі угідь, кількості підприємств, чисельності працівників, 

собівартості продукції сільського господарства ми застосували комп’ютерну 

програму STELLA.  

Перед внесенням даних до програми STELLA усі зібрані статистичні 

матеріали опрацьовано у статистичній програмі Statistica 13.1.  

У першому випадку досліджено залежності між змінними, які мають 

найбільший вплив на формування валової продукції сільського господарства 

аграрних підприємств (PRODUCTION). Багатофакторний аналіз проведено 

між 8 такими змінними, як: площа сільськогосподарських угідь (AREA), вне-

сені добрива на 1 гектар (FERTILIZATION), чисельність підприємств 

(ENTERPRISES), валова продукція сільського господарства аграрних підпри-

ємств (PRODUCTION), чистий прибуток (INCOME), продуктивність праці на 

1 зайнятого в сільськогосподарському виробництві у постійних цінах 2010 

року (LABOR PRODUCTIVITY PER EMPLOYEE), рівень рентабельності всі-

єї діяльності (PROFITABILITY), кількість найманих працівників (NUMBER 

OF EMPLOYEES).  

До моделювання у програмі STELLA вибрано лише 4 змінні, які статис-

тично були найбільш достовірними, і мали встановлену межу істотності p 

0,05 (тобто лише ті змінні, у яких результат оцінюється як статистично дос-

товірний). Це такі змінні, як: площа сільськогосподарських угідь (AREA), 

внесені добрива на 1 гектар (FERTILIZATION), чисельність підприємств 

(ENTERPRISES), валова продукція сільського господарства аграрних підпри-

ємств (PRODUCTION). 

Після статистичного опрацювання зібраних даних отримано математич-

не рівняння, яке характеризує зв’язки, що відбувалися між вибраними пара-

метрами. Зауважимо, що на зібраних даних проведено аналіз залежних змін-

них, щоб уникнути випадків, які могли б порушити встановлене рівняння ре-

гресії. Відкинувши неістотні проби, визначено рівняння регресії, частинами 

яких були усі змінні (чинники), що мали вплив на досліджувану змінну. Усі 
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чинники протестовані щодо ймовірності p<0,05 з метою виключення тих, які 

показали брак статистичної достовірності.  

Отримане рівняння внесли до моделі STELLA, яку застосовують для бу-

дови прогностичних комп’ютерних моделей [155], [150]. У програмі STELLА 

поєднано математичні диференціальні рівняння і якісний графічний інтер-

фейс [156, с. 81–84]; [157, с. 1–7]; [158, с. 1–4]; [159]; [160, с. 51–65], [161]; 

[162, с. 12–16]. 

Для створення моделі у програмі STELLA застосовано елемент Запас 

(Stock), для якого вставлено початкове значення валової продукції сільського 

господарства аграрних підприємств (PRODUCTION) із 1990 року. Другим 

ключовим елементом, застосованим у моделі, є Потік (Flow), у який вставле-

но формулу, заздалегідь визначену в програмі Statistica 13.1. Обидва елемен-

ти з’єднано за допомогою елементів Стрілок (Action Connector).  

У моделі створено 3 елементи Конвертори (Converter) для площі сільсь-

когосподарських угідь (AREA), внесені добрива на 1 гектар 

(FERTILIZATION) та чисельність підприємств  (ENTERPRISES). Застосова-

но функцію часу Time (за допомогою вікна конфігурації із переліку Builtins). 

Використано графічну функцію Graphical Function. У моделі використовува-

лися також графічний (Graph Pad) елемент програми STELLA і табличний 

елемент (Tabel Pad), які показали результати прогнозу. Детальний опис інте-

рфейсу програми STELLA наведений у літературі [153].   

До моделі застосовано дані з 1990 року. Дані із 2016 року використано 

лише для верифікації створеної моделі (результати прогнозу на 2016 рік по-

рівнювалися із реальними статистичними даними із 2016 року). Після переві-

рки моделі проведено прогноз можливих змін досліджуваних параметрів  до 

2030 року.  

У другій моделі здійснено прогнозування чистого прибутку для різних 

форм сільськогосподарських підприємств України, таких як: господарські 

товариства, приватні підприємства, сільськогосподарські кооперативи, дер-

жавні підприємства. До 2030 р. розроблено прогноз зміни у цих суб’єктів го-
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сподарювання чистого прибутку (млн. грн), площі сільськогосподарських 

угідь (тис. га), кількості сільськогосподарських підприємств (одиниць), кіль-

кості найманих працівників (тис. осіб), собівартості продукції сільського го-

сподарства та послуг (млн. грн). 

Верифіковано моделі на даних від 2000 до 2016 року і спрогнозовано 

динаміку вибраних показників до 2030 р. Для фермерських господарств ве-

рифікація була коротшою – від 2006 р. до 2016 р. Ці прогнози зроблено для 

різних форм сільськогосподарських підприємств України і проведено порів-

няння щодо визначення найперспективнішої організаційно-правової форми 

господарювання на довгострокову перспективу. 

Прибуток – це основне джерело інвестування та розвитку економіки зо-

крема і сільськогосподарських підприємств, тому для дослідження обрано 

даний показник. Прибуток, як зазначає А. Сміт, є закономірним результатом 

продуктивності капіталу і водночас винагородою за діяльність і ризики підп-

риємства [163, с. 34]. Прибуток є джерелом добробуту їх власників та найма-

них працівників підприємств [167, с. 18].  

Оскільки головна мета сільськогосподарського підприємства – це досяг-

нення максимального прибутку, доцільно використовувати даний показник 

як критерій їх раціонального розміру [41, с. 97].  

Сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм 

повинні розвиватися з урахуванням стратегічних орієнтирів. Тому потрібно 

провести динамічне моделювання й на його основі розробити прогноз на пе-

рспективу виробництва валової продукції сільського господарства підприєм-

ствами. Серед факторів, які впливають на виробництво валової продукції 

сільського господарства підприємствами, крім порівняних цін на продукцію, 

можна виокремити: площу земельних угідь, яка перебувала у користуванні 

підприємств, внесення добрив на 1 га, чисельність сільськогосподарських 

підприємств та інші. 

Аналізуючи сільськогосподарські підприємства з точки зору системних 

позицій, варто зауважити, що за допомогою програми STELLA як програми з 
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галузі системної динаміки, спрямованої на безпосереднє моделювання з дос-

тупним і практичним інтерфейсом, можна спрогнозувати стан розвитку сіль-

ськогосподарських підприємств у часовому вимірі.  

Здійснюючи прогнозування у програмі STELLA, можна дослідити окре-

мі елементи аналізованої системи. Сільськогосподарські підприємства різних 

організаційно-правових форм господарювання, використовуючи у своїй дія-

льності угіддя, ресурси, кількість працівників, вироблену продукцію, одер-

жані прибутки – утворюють систему, у якій одні елементи залежать від ін-

ших, тобто важливим тут є зворотній зв'язок та поведінка реальної системи.  

Вирішення завдань щодо розвитку сільськогосподарських підприємств 

супроводжується з оцінкою альтернатив та невизначеності суб’єкта в різних 

економічних ситуаціях. За твердженнями І. Козака та В. Парпана, кожна з 

моделей, створених у програмі STELLA, прогнозує зміни заданих параметрів 

за різними сценаріями потенційно можливих змін [153, с. 13], тобто до кож-

ної моделі, зробленої у програмі STELLA, можна додавати нові додаткові 

дані, потрібні для подальшого аналізу діяльності різних організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств. Побудовані у даній про-

грамі моделі дозволяють відслідковувати взаємодії та взаємозв’язки системи 

у часовому просторі.  

STELLА, є оптимальною програмою, у якій вдало поєднано математич-

ний апарат кількісного розв’язання системи диференціальних рівнянь першо-

го порядку і добре розвиненого графічного інтерфейсу. Перспективним може 

бути також застосування програми STELLА для досліджень економічно-

екологічних процесів на різних рівнях адміністративних структур – від сіль-

ської ради, району, аж до області, регіону та держави [153, с. 170]. 

Для створення структури управління динамічною системою необхідно 

послідовно виконувати дії на всіх стадіях системи управління, що включати-

ме: формування понятійного апарату системи, аналіз системи, поєднання си-

стеми (методологічний аспект) та перспектива системи. Усі процеси побудо-

ви моделі повинні бути чітко структуровані для подальшого визначення “ву-
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зьких місць” у процесах прогнозування їх подальших змін з використанням 

різних сценаріїв [165, с. 25].  

Моделі можуть будуватися, використовуючи статистичні дані та додат-

кову інформацію. Відповідно до цього модель має охоплювати математичний 

контекст для ефективного розв’язання структурованих, змішаних та неструк-

турованих завдань організаційного управління з можливими альтернативами 

та комбінаціями різних ресурсів. Математичний апарат повинен відображати 

реальну дійсність, враховуючи характеристику суб’єкта, який приймає рі-

шення, тому неврахування математичних основ при розв’язку аналітичних 

завдань є неприйнятним [166, с. 585].  

Використовуючи статистичні дані з застосуванням статистичної програ-

ми Statistica 13.1, можна провести розрахунки прогнозних показників діяль-

ності сільськогосподарських підприємств та, застосовуючи базову модель 

аналізу даних пакету Statistica 13.1, здійснити дослідження залежності між 

змінними, зокрема тих, які мають вагомий вплив на виробництво підприємс-

твами валової продукції сільського господарства.  

Як вважає Л. О. Цибульська, побудова моделі щодо функціонування усі-

єї системи управління не може бути реалізована без врахування низки факто-

рів та зв’язків між ними, які впливають на їх діяльність [167]. 

Фермерська інноваційна модель, за твердженням іноземних авторів Й.-

М. Блазy, П. Тіхіер, А. Томас, H. Озіер-Лафонтаіне, Ф. Салмон, Дж. Верy, ча-

стіше використовується при проектуванні та оцінці сільськогосподарських 

систем для проведення оцінки нововведень за певний період із невеликими 

ресурсами [168, с. 222]. Процеси, що відбуваються у моделі, є оптимізацій-

ними і в майбутньому дозволятимуть керівникам різних організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств правильно вибрати аль-

тернативні можливості виробництва. 

Результати прогнозу в програмі STELLA можна проводити з урахуван-

ням особливостей розвитку сільськогосподарських підприємств України. У 

блок-схемі моделі результати прогнозу показано на двох рівнях: візуальному 
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(складання діаграм та графічне представлення моделі) та математичному 

(здійснення розрахунків та представлення моделювання у вигляді рівнянь і 

чисел) [153, с. 27, 31]. Маючи необхідну базу показників діяльності сільсько-

господарських підприємств, можна створювати і аналізувати різні сценарії їх 

розвитку з наступним вибором оптимальних шляхів розвитку. Перспектив-

ним є побудова моделей із використанням системної динаміки для різних ор-

ганізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

Збільшення попиту на органічну продукцію, вплив ринкових відносин  – 

це фактори, які спонукають сільськогосподарські підприємства різних орга-

нізаційно-правових форм запроваджувати нові види виробництва та відпові-

дну організацію виробничих процесів. Тобто доцільно проводити аналіз оці-

нки системи управління і визначати інвестиційні джерела.  

Наприклад, для оцінки можливостей збільшення обсягів виробництва 

валової продукції сільського господарства підприємствами за рахунок збіль-

шення кількості внесених органічних та мінеральних добрив на 1 га можна 

побудувати моделі, аналізуючи їх у програмі STELLA, із системних позицій. 

У майбутньому це дозволить отримати оптимальні  знання про можливі вза-

ємодії між кількістю сільськогосподарських підприємств, площею сільсько-

господарських угідь та збільшенням кількості внесених добрив на 1 га. Ко-

жен з аналізованих показників по-різному взаємодіє один із одним. Розгляну-

ті моделі валової продукції сільського господарства, а також чистого прибут-

ку для різних форм підприємств, допоможуть визначити прогнозну (оптима-

льну) кількість сільськогосподарських підприємств у розрізі організаційно-

правових форм господарювання, а також розрахувати розмір отримуваного 

прибутку (збитків) на сільськогосподарських підприємствах.  

На основі проведеного аналізу розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств можна побачити наскільки важливими є ці фактори, а також особливо-

сті їх взаємодії, основні співвідношення та виявлення причин виникнення 

загострення протиріч. Застосування функції RANDOM дасть змогу вирахува-

ти, чи інсценоване число увійшло в 10 % інтервал вірогідності, й дізнатися, 
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коли перехід буде пройдено і чи змінні міняють своє значення. Зміна параме-

трів матриці дозволить обміркувати різні схеми подій. Проста зміна значень 

параметрів дозволяє застосувати різні плани проведення експериментів, змі-

нювати часові діапазони, кроки імітації, що дає змогу отримувати кінцеві та 

проміжні етапи моделювання [165, с. 41]. Система або її частина при скла-

данні моделі становить сукупність відносин між змінними, які діляться на дві 

групи, контрольовані й неконтрольовані, тобто чи на них матимуть вплив ке-

рівники сільськогосподарських підприємств [169, с. 133].  

Аналіз складних систем, запропонований у дослідженнях, побудований 

на основі теорії нечітких множин, мір та інтервалів, який дає опис розплив-

частих тверджень, охоплюючи зв’язок між людиною і машиною при вико-

нанні ними інструкцій [170, с. 605]. 

Здійснюючи серію експериментів щодо розвитку різних організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств, можна визначити про-

гноз розвитку епізодів і, використовуючи зовнішні (державне регулювання) 

та внутрішні (правильна організація та координація бізнес-процесів у сере-

дині підприємства) фактори, внести корективи у діяльність цих підприємств. 

Важливим при побудові таблиць моделі є з’ясування точності даних коректи-

вів, зокрема змін конкретних значень протягом певного часу прогнозу [150, 

с. 54–55], а при створенні моделі – встановлення одиниці часу, зокрема це 

час імітації (кількість років) та одиниця часу (один рік). 

Варто зазначити, шо на виробництво валової продукції сільського гос-

подарства, крім аналізованих у моделях, можуть упливати інші додаткові 

чинники: рівень порівняних цін на продукцію, зростання попиту на сільсько-

господарську продукцію на зовнішніх ринках, експорт продукції, додаткові 

інвестиції, покращення механізму кредитування сільськогосподарських підп-

риємств, інфляційні процеси.  

Економічна стратегія, вибрана сільськогосподарським підприємством, 

повинна бути пристосованою до умов ринку з реальною оцінкою стану виро-
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бництва, де за основу покладено досягнення обсягів виробництва продукції в 

порівнянні з їх витратами.  

Застосування прогнозування розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств, в основі яких лежатимуть основі ключові показники, матимуть прямий 

вплив на успішне їх функціонування, зокрема це: площа сільськогосподарсь-

ких угідь, внесення добрив 1 га посівної площі культур, валова продукція 

сільського господарства, прибуток (збитки).  

Отже, моделі є інструментами, які дають можливість оцінити нововве-

дення у різних контекстах. Зокрема є низка оптимізаційних моделей, які до-

зволяють ухвалити правильне управлінське рішення ще до початку виробни-

чого процесу.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Основою дослідження розвитку організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарських підприємств в умовах різноукладності є чіткі методологі-

чні засади, методи, підходи і принципи їх становлення в аграрному секторі. 

Система розвитку аграрної сфери в умовах різноукладності – це комплекс 

взаємопов’язаних елементів та взаємозв’язків між ними, що повинні забезпе-

чити задоволення інтересів і потреб селян та інших суб'єктів господарюван-

ня. Тому домінантним підходом наукового дослідження в цілому є систем-

ний. Оскільки сповільнене чи незбалансоване функціонування елементів сис-

теми розвитку підприємств негативно впливає на діяльність усієї системи, 

тому всі її складові є важливими. 

2. З’ясовано, що на процес збалансованого розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств повинні впливати такі 

фактори: соціальні, економічні, нормативно-правові, організаційні та еколо-

гічні. Здійснено системне вивчення вищезазначених факторів з метою мож-

ливого прогнозування основних напрямків підвищення економічної ефектив-
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ності, визначення стратегічної спрямованості заходів і процедур щодо розви-

тку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

3. Застосовано як загальнонаукові методи, так і методи діалектики, ін-

дукції, дедукції, узагальнення. За допомогою комп’ютерного програмного 

забезпечення STELLA та Statistica, які дозволяють опрацьовувати значні ма-

сиви даних щодо розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарсь-

ких підприємств, проведено системний та регресійний аналіз. 

4. Визначено, що внаслідок нормативно-правового регулювання розде-

ржавлення, приватизації та реформування колективних господарств розпоча-

вся процес створення різних організаційно-правових форм сільськогосподар-

ських підприємств. Основою зазначених перетворень стала зміна колективної 

форми власності на приватну, яка мала двоякий вплив на розвиток аграрного 

сектора. Головними перевагами були: власний вибір напрямків діяльності; 

підбір працівників і партнерів; пожвавлення сільськогосподарського вироб-

ництва та диверсифікація діяльності. Пріоритетним завданням стратегії еко-

номічного розвитку організаційно-правових форм господарювання стало фо-

рмування сприятливого бізнес-клімату з метою зростання кількості підпри-

ємств, створення нових робочих місць та отримання прибутку. 

5. Визначено, що при формуванні методики забезпечення ефективності 

виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств не-

обхідно враховувати основні напрямки організації їх виробничо-

господарської діяльності. Під час подальшого системного аналізу розроблено 

модель впливу складових виробничо-господарської діяльності на очікувані 

результати господарювання. Запропонована модель об’єднує взаємовплив 

складових та може активізувати процеси підвищення показників окремих 

складових виробничо-господарської діяльності. Упровадження моделі в про-

цес розвитку сільськогосподарських підприємств спрямовано на досягнення 

таких результатів: зростання прибутку, дотримання екологічних вимог, реа-

лізація пріоритетних напрямків розвитку та досягнення синергічного ефекту 

від взаємодії різних напрямків діяльності. Дослідження ефективного функці-
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онування сільськогосподарських підприємств у процесі їх розвитку зосере-

джено на з’ясуванні основних проблем, які стримують ріст діяльності сільсь-

когосподарських підприємств в умовах конкурентного середовища. 

6. На основі сформованої в рамках дослідження методики аналізу та 

прогнозування ефективності функціонування сільськогосподарських підпри-

ємств різних організаційно-правових форм до 2030 р. досліджено, що їх дія-

льність є складною системою, яка залежить від виробничих процесів. У них 

беруть участь наймані працівники, сільськогосподарські угіддя, засоби виро-

бництва, що загалом забезпечують розвиток процесів постачання, виробниц-

тва та збуту продукції. З метою подальшого розвитку методології визначено 

змінні, що мають найбільший вплив на формування валової продукції сільсь-

кого господарства аграрних підприємств (площа сільськогосподарських 

угідь, внесені добрива на 1 гектар, чисельність підприємств, чистий прибу-

ток, кількість найманих працівників) та проведено багатофакторний аналіз їх 

взаємозалежності. 

Поєднання таких методологічних аспектів дозволило встановити, що 

сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм гос-

подарювання, використовуючи у своїй діяльності аналогічні ресурси,  утво-

рюють систему, у якій одні елементи залежать від інших, тобто важливим тут 

повинен бути зворотній зв'язок та поведінка реальної системи.   

7. Здійснено табличне та графічне відображення результатів прогнозу-

вання у програмі STELLA, яка також верифікує такі моделі (в даному дослі-

дженні на основі даних до 2017 р.). З метою побудови прогнозу внесено дані 

щодо впливу на виробництво валової продукції сільського господарства за 

визначений час (роки) таких факторів: чисельність сільськогосподарських 

підприємств, площі сільськогосподарських угідь, кількості внесених добрив 

на 1 га. Внесені значення та отримані табличні і графічні результати предста-

влено у додатках. 
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Розділ 3. ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ В УМОВАХ  

РІЗНОУКЛАДНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Динаміка формування різноукладності в сільському  

господарстві України 

 

Форма власності визначає належність до певного виду укладу, наявного 

в Україні. Кожен із видів укладів займає певну позицію (має своє місце) у 

виробництві сільськогосподарської продукції. Історично склалися різні етапи 

формування укладів на селі, зумовлені історичними, культурними національ-

ними особливостями, менталітетом народу й традиціями суспільства. 

Починаючи з 1918 р. на базі великих поміщицьких господарств створю-

ються радгоспи з передачею їм майна переробних підприємств і майстерень 

[171, с. 375], у подальшому сільське господарство було представлено дріб-

ними селянськими господарствами. Згодом – знову об’єднання в радгоспи і 

колгоспи. Так, 1928 року налічувалося 1 440 підприємств, які займалися пе-

реробкою сільськогосподарської продукції і ввійшли до складу радгоспів і 

колгоспів [172, с. 113].  

Зміни в економічних формаціях охоплюють значний історичний період 

для встановлення певних закономірностей розвитку укладів і субукладів. 

Безпосередньо в Карпатському регіоні відбувалися процеси, які засвідчували 

формування в них багатоукладного середовища. 

У період панування Польщі на Західних землях України переважали 

здебільшого кооперативні субуклади. Кількість господарсько-споживчих ко-

оперативів (до них також належали кооперативи зі сметанковими станціями) 

1912 року складала 90, для порівняння вже у 1928 – 1932 рр. молочноспожи-

вчих 45 та 302 відповідно. До молочно-споживчих кооперативів входили ра-

йонні молочарні й такі молочно-споживчі кооперативи, що переробляли мо-
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локо в молочні продукти [173, с. 4]. 

Найгустіша мережа кооперації спостерігається в Східній Галичині. Ро-

зподіл кооперативів на 1928 р. подано в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Розподіл кооперативів у Східній Галичині на 1928 р.* 

 

Воєводство 

Кількість 
місцевостей 

(повітів) 

Господарсько-

споживчі 

Молочарсько-

споживчі  
кооперативи 

Інші  
кооперативи 

Львівське 1668 502 137 101 

Станіславівське 929 481 100 69 

* Джерело: розроблено автором на основі [173, с. 27]. 

 

Соціальний склад членів господарсько-споживчих кооперативів на 100 

чоловік: у 1928 р. 91,6 % рільників, 2,2 % ремісників, 2,4 % робітників, 2,6 % 

урядників, 1,2 % ін. [173, с. 15]. Розміщення молочних кооперативів на Захі-

дних землях подано в табл. 3.2. 

Після розподілу панських земель в 1938 р. у Львівській області було 

наділено землею 57 291 господарство, у т. ч. батрацьких – 16 675, бідняцьких 

– 33 648 і середняцьких – 6 968. Переважали господарства з площею землі на 

одне господарство 2–3 га, які становили  25,6 %, 3-5 га (22,6 %) та 1–2 га 

(18,4 %) [174, с. 92]. Забезпеченість господарств Львівської області землею 

на 1938 р. подано в табл. 3.3. 

Історичні аспекти розвитку організаційно-правових форм господарю-

вання в Західних областях в період 1939–1951 рр. були досить сприятливими 

для розвитку і становлення різних організаційно правових форм господарю-

вання [175, с. 159]. Розбудова зазначених форм господарювання в Західних 

областях потребувала концентрації матеріальних і духовних зусиль та погля-

дів на історію розвитку сільського господарства. 

Нація будь-якої епохи існує, використовуючи систему виробництва, яка 

у свою чергу, поєднує як матеріальну, так і духовну грані буття. 

Перший колгосп у Західних областях УРСР створено в с. Буківня Тлу-

мацького району 15.02.1940 р., до якого вступило 189 господарств. Також 
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отримали дозвіл на створення колгоспи в с. Стецева Снятинського району та 

с. Стрільче Городенківського району Станіславської області. У с. Криве Ра-

дехівського району Львівської області було створено колгосп, до якого при-

йнято 74 бідняцьких та середняцьких господарства [174, с. 103–106]. 

Таблиця 3.2 

Розміщення молочних кооперативів у Західних землях України* 

 

Повіт 
Роки 

1925 1926 1927 1928 

Богородчани 10 9 9 8 

Городенка – 1 1 2 

Долина 4 7 8 8 

Жидачів 9 14 24 25 

Калуш 6 11 14 12 

Коломия 1 1 1 3 

Косів  – – – 1 

Надвірна 2 3 4 4 

Печеніжин – 1 2 4 

Рогатин – 3 9 11 

Сколє 1 2 2 2 

Снятин 2 1 2 1 

Станіславів 9 10 9 7 

Стрий 1 2 3 6 

Товмач 3 4 6 6 

Разом у Станіславському воєводстві 48 69 94 100 

Березів – 1 1 4 

Бібрка – 2 4 4 

Городок – – 1 2 

Добромиль – 1 1 2 

Дрогобич 1 4 5 6 

Любачів – – 1 2 

Львів 6 8 13 16 

Мостиська 4 4 8 8 

Перемишль 6 5 7 7 

Рава Руська 1 4 6 9 

Рудки 13 16 27 29 

Самбір 11 16 18 21 

Сокаль 4 15 14 16 

Яворів – 2 4 4 

Ярославль – 1 3 1 

Разом у Львівському воєводстві 47 81 118 137 
 

* Джерело: розроблено автором на основі: [173, с. 27]. 

 

У західних областях УРСР на 1. 11. 1940 р. створено 529 колгоспів, 174 

МТС [174, с. 32]. Процес колективізації розпочався 31. 05. 1941 р., на той час 
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в Станіславській області налічувалося 295 колгоспів, у яких об’єднано 24 749 

бідняцько-селянських сільських господарств (окремі райони: Городенківсь-

кий, Станіславський, Бурштинський та Обертинський – мали села із суціль-

ною колективізацією). 

Таблиця 3.3 

Забезпеченість господарств Львівської області землею на 1938 р.* 

 
Кількість землі на 
одне господарство, 

га 

Кількість 
господарств 

До загальної 
кількості 

господарств, % 

Площа, 
га 

У середньому на 

одне господарство 
землі,  га 

0–1 16 653 12,5 8 633 0,52 

1–2 24 064 18,1 45 772 1,9 

2–3 34 051 25,6 80 472 2,4 

3–5 30 068 22,6 102 320 3,4 

5–7 15 297 11,5 75 406 4,9 

7–10 8 163 6,1 56 952 6,9 

10–15 2 986 2,2 32 752 11,0 

15–20 1 364 1 19 773 14,5 

20–30 269 0,2 7 244 27,0 

30 і більше 208 0,2 7 360 35,4 

Разом 133 123 100,0 436 684 3,28 
* Джерело: розроблено автором на основі даних: [173, с. 27]. 

 

У селі Ясенів-Пільний Городенківського району Станіславської області 

до 1939 р. було 739 господарств, у т. ч. безкінних бідняцьких господарств – 

213 од., де з початком колективізації було створено колгосп-мільйонер, до 

якого ввійшло 672 господарства [174, с. 447]. 

Постановою партії ЦК КП(б)У № 16 від 24. 03. 1941 р. установлено 

граничні норми землекористування на один селянський двір у Станіславській 

області – 7 га, за винятком Стрийського, Косівського та Яремчанського – по 

10 га. Усі залишки землі відрізали й передали колгоспам, а в тих селах, де 

колгоспи були не організовані, передали в земельний фонд для наділення зе-

млею безземельних і малоземельних селянських дворів. Землю забирали у 

тих дворів, які мали земельні ділянки, що перевищували за своїми розмірами 

встановлені норми [174, с. 43–44]. Власникам приватного укладу 

роз’яснювала радянська влада переваги колективного господарства перед го-
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сподарством одноосібним і наполегливо працювала, щоб селянство усвідо-

мило необхідність і вигідність організації колективних господарств. 

Особливий вплив на розвиток сільського господарства мали “гітлерів-

ці” на Прикарпатті у 1944 р., які ввели капіталістичні порядки і водночас 295 

колгоспів перетворили на Лігеншафти [173, с. 34–35]. Проте народ Західних 

областей, а саме його складова – селянство, не мирилась із нелюдською полі-

тикою окупантів і чинили впертий опір [176, с. 203]. Багато людей з України 

було насильницьки вивезено на примусові роботи в Німеччину, приблизно 

половину з них складало мешканці села. 

У Західних областях України активно створювали колгоспи, і вже на 

кінець 1945 р. їхня кількість налічувала 145, які об’єднали 5,5 тис. селянсь-

ких господарств [174, с. 9]. 

На 01. 01. 1946 р. у Станіславській області налічувалося 210 індивідуа-

льних селянських господарств, на кожне з них припадало в середньому 3,8 га 

землі, а в гірських районах 1,1 га, один кінь на три двори, а в гірських райо-

нах – на 9–10 дворів [174, с. 40]. 

У 1946 р. працювало 875 земельних товариств, які організовували очи-

стку зерна, здійснювали ремонт інвентарю, надавали допомогу в обробітку 

землі безкінним господарствам. Такі товариства об’єднували 193 518 селян-

ських господарств [174, с. 84–87]. 

Сприятливі природно-кліматичні й економічні умови України дозволя-

ли вирощувати різні види сільськогосподарських культур, розвивалось тва-

ринництво. Починаючи з 1947 р. куркульські господарства Львівської, Стані-

славської та Чернівецької областей залучали до обов’язкових поставок сіль-

ськогосподарських продуктів державі, встановлених для селянських госпо-

дарств певного району: зерна, соняшнику, сої, картоплі, овочів, сіна, м’яса й 

молока – на 50 %, а вовни – на 100 % [174, с. 67]. 

На 1. 01. 1951 р. у Станіславській області вже було організовано 616 

колгоспів, які об’єднували 169 583 дворів, або 97,1 % загальної кількості 
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дворів. В області відбувається об’єднання 110 дрібних колгоспів, з яких 

створюється 50 укрупнених [174, с. 457]. 

Однак у процесі проведення колективізації все більше й активніше ор-

ганами влади на місцях застосовувались методи примусовості, притягнення 

до судової відповідальності та залякування селян, що мали на меті змусити їх 

ставати колгоспниками [177, с. 362]. Значну роль у процесі колективізації 

відігравали стінні газети, які на той час були одним із найважливіших засобів 

виховання колгоспників задля успішного виконання господарсько-

політичних завдань. 

Так, у 1960 р. у розрахунку на один колгосп в Україні налічувалось 3,3 

тис. га сільськогосподарських угідь, у т. ч. 2,6 тис. га ріллі, середньорічних 

працівників налічувалось 594, основних виробничих фондів – 1 367 тис. руб., 

1 460 голів ВРХ, у т. ч. 459 корів [178, с. 8]. Усі напрацювання того часу були 

спрямовані на розширення інтеграційних процесів з подальшою спеціалізаці-

єю та концентрацію сільськогосподарського виробництва на базі кооперації. 

З кожним роком відбувався пошук ефективніших форм господарювання з 

більш складною організаційно-виробничою структурую, проте створені аг-

ропромислові об’єднання не забезпечували органічного поєднання виробни-

цтва й переробки продукції [178, с. 10]. Організація функціонування різних 

форм господарювання мала різносторонній характер, однак ураховувала осо-

бливості сільськогосподарського виробництва, дотримуючись технологічно-

го, організаційного й економічного принципів. 

Реформаційні процеси в аграрному секторі розпочалися із часу набуття 

Україною суверенітету – проголошення економічної самостійності. 

Так, в Україні реорганізації підлягали 11 500 колишніх колгоспів і рад-

госпів, до 2001 р. із вказаної вище загальної кількості колективних сільсько-

господарських підприємств (далі КСП) – 1 113 (10 %) – ліквідовано без пра-

вонаступників, а на їхній базі створено селянсько-фермерські господарства, 

приватні агрофірми та інші форми господарювання, 9 700 КСП (84 %) транс-

формовані в агрокооперативи, сільськогосподарські малі колективні підпри-
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ємства, товариства, які були правонаступниками колишніх колгоспів і радго-

спів. Майже 700 КСП на той час ще не змогли визначитись із подальшою фо-

рмою господарювання [179]. Тобто на базі реформованих сільськогосподар-

ських підприємств було створено: господарських товариств – 4 963 (47,5 %), 

сільськогосподарських виробничих кооперативів – 2 745 (26,4 %), приватних 

підприємств – 2 216 (21,3 %), селянських (фермерських) господарств – 492 

(4,5 %), інших суб’єктів господарювання – 0,3 % [180]. 

У процесі реорганізації колгоспів у нові організаційно-правові форми 

господарювання відбулися поступові процеси перетворення власності та ме-

ханізмів взаємодії між сільськогосподарськими підприємствами. Нинішній 

стан розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств не сповна відповідає зростаючим ринковим умовам. Підтвердженням 

цього є те, що їм важко досягти показників розвитку зарубіжних сільськогос-

подарських підприємств та впроваджувати інвестиційні процеси для іннова-

ційних впроваджень у сфері агробізнесу [181, с. 59]. Наслідком цього і є не-

достатнє їх ресурсне забезпечення, недосконалість прогнозу потреб у вироб-

ництві сільськогосподарської продукції, обмаль досвіду управління новими 

організаційно-правовими структурами в конкретному середовищі, проведен-

ня аналізу щодо обсягів виробництва відповідно до попиту на сільськогоспо-

дарську продукцію. 

За територією Україна, згідно з даними сайта Вікіпедії, посідає 46 міс-

це серед країн світу з площею 603 628 км² [182]. Відповідно до даних Продо-

вольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), за площею орних 

земель Україна посідає 9 місце у світі [183].  

Землі сільськогосподарського призначення на 01. 01. 2019 р. складають 

71 % від загальної площі держави [184]. 

Основними землекористувачами станом на 2018 р. є господарські това-

риства, які займають 63,23 % усієї площі сільськогосподарських угідь, у тому 

числі 95,4 % становить рілля, майже вся площа сільськогосподарських угідь 

узята в оренду. Упродовж досліджуваного періоду значних змін у структурі 
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сільськогосподарських угідь організаційно-правових форм сільськогосподар-

ських підприємств не відбувалося (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Площа сільськогосподарських угідь у розрізі 
організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств 

України за 2007–2018 рр., тис. га* 
 

* Джерело: розроблено на основі даних: [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], 

[192], [193], [194], [195], [196]. 
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Другими за обсягом площі сільськогосподарських угідь є приватні під-

приємства, які мають у своєму користуванні 29,14 %, з них припадає на фер-

мерські господарства лише 33,92 %. 

Незначне місце за площею сільськогосподарських угідь у 2018 р. за-

ймають сільськогосподарські кооперативи, які мають у користуванні 3,22 %, 

державні підприємства відповідно – 2,48 % та інші підприємства 1,93 % (До-

даток А).  

За останні 11 років площа сільськогосподарських угідь, яку мали в ко-

ристуванні організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств, 

залишилась на тому самому рівні, з них площа ріллі збільшилася на 142 тис. 

га, тобто тільки на 1 %, проте в порівнянні з 2014 р. площа сільськогосподар-

ських угідь скоротилася на 7,76 %. Така ситуація зумовлена тим, що із 

2015 р. дані стосовно тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя й частини тимчасово окупованих територій у Донець-

кій та Луганській областях відсутні.  

Сільськогосподарські угіддя 92,5 %, які є в користуванні різних органі-

заційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, знаходяться в 

оренді (Додаток А). Розмір земельної площі на одне сільськогосподарське 

підприємство подано в табл. 3.4. 

Найбільша площа сільськогосподарських угідь на одне підприємство – 

3 273,23 га була у 2007 р. в інших підприємствах, проте у 2018 р. їхня площа 

зменшилась у 1,7 раза.  

Як свідчать дані табл. 3.4, у 2018 р. площа сільськогосподарських угідь 

на одне господарське товариство зросла на 5,3 % у порівнянні з 2007 р. 

Вплив на розміри підприємств мають агрохолдинги. Наприклад, корпорація 

“Сварог–2006”, яка була зареєстрована 2006 р. і до складу якої увійшло шість 

господарств Хмельницької області. Узявши в оренду 21 000 га земельних 

угідь, вже у 2007 р. за рахунок приєднання підприємств Чернівецької області 

мала в користуванні 42 000 га. У 2017 р. Корпорація “Сварог Вест Груп” у 

цілому вже орендує 80 000 га сільськогосподарських угідь [197].  
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Засновник Харвест Мун Іст разом зі шведсько-українськими підприєм-

цями у 2008 році створили організацію “Зерновий Альянс”, яка придбала де-

кілька господарств у Полтавській області. Після цього компанії поступово 

об’єдналися в одну організаційну структуру “Зерновий Альянс” (“Grain 

Alliance”), яка орендує 53 000 га, з яких в обробітку занаходиться 51 000 га. 

“Grain Alliance” постійно розширює свою територію і її довгостроковою ме-

тою є зростання земель в обробітку до 100 000 га [198]. Застосування контро-

лю за збереженням родючості ґрунтів та справедлива орендна плата – ось фа-

ктори збереження земель сільськогосподарського призначення від погіршен-

ня та знецінення [199, с. 8]. Отже, для орендарів вигідність оренди землі й 

майна полягає в тому, що в такий спосіб вони мають можливості збільшувати 

розміри належного їм підприємства та зміцнювати свої позиції як господаря-

підприємця [200, с. 8]. 

 

Таблиця 3.4 

Площа сільськогосподарських угідь на одне 

сільськогосподарське підприємство в розрізі 
організаційно-правових форм за 2007–2018 рр., га* 

 

Рік 

Госпо-

дарські 
товарис-

тва 

Приватні підп-
риємства, у т. 
ч. фермерські 
господарства 

Ферме-

рські го-
сподарс-

тва 

Сільсько-

господарсь-

кі виробничі 
коопера-

тиви 

Інші 
підпри-

ємства 

Держав-

ні підп-
ри-

ємства 

Разом 

2007 2127,64 1712,96 2046,81 1716,78 3273,23 2514,22 2017,45 

2008 2095,14 1652,39 1966,71 1617,51 2993,33 2344,65 1956,85 

2009 2117,74 1685,89 1934,88 1447,88 2915,56 2307,75 1963,06 

2010 2241,3 1593,85 1942,75 1708,35 2936,07 2099,28 2010,22 

2011 2178,96 1534,76 1927,19 1546,86 2499,19 2035,48 1934,98 

2012 2274,17 1638,68 1979,18 1617,05 2247,24 2062,68 2020,20 

2013 2316,91 1641,84 1954,70 1614,46 2277,38 2282,35 2054,50 

2014 2330,52 1794,04 2604,48 1630,66 2385,95 2561,99 2126,55 

2015 2364,44 1626,16 2006,46 1614,84 2142,37 2883,98 2085,25 

2016 2225,04 1886,86 2002,85 1564,09 1972,89 2622,75 2083,89 

2017 2256,33 1840,21 1997,37 1710,59 2019,02 2525,75 2089,48 

2018 2239,87 1685,84 1980,91 1656,44 1975,61 2452,94 2022,40 

* Джерело: розраховано на основі даних: [185], [186], [187], [188], [189], [190], 

[191], [192], [193], [194], [195], [196]. 
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Кількість усіх організаційно-правових форм сільськогосподарських пі-

дприємств, які функціонували протягом 2007–2018 рр., наведена в табл. 3.5. 

Найбільша частка серед організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств у 2018 р. припадає на фермерські господарства – 74,28 %.  

 

Таблиця 3.5 

Кількість всіх організаційно-правових форм сільськогосподарських 
підприємств України за 2007–2018 рр. * 

 
Організа-

ційно-

правові 
форми го-
сподарю-

вання 

Од. 
ви-

мі-
ру 

Роки 
2018 р. до,  

%, в.п. 

2007 2012 2013 2015 2016 2017 2018 
2007 

 р. 
2012 

р. 

Господар-
ські това-
риства 

од 7428 8235 8245 7721 8700 6967 7148 96,2 86,8 

% 12,72 16,66 16,81 17,02 18,24 15,29 16,01 
-3,29 

в.п. 
-0,65 

в.п. 
Приватні  
підприємс-
тва 

од 4229 4220 4095 3627 3752 3215 3134 74,1 74,3 

% 7,24 8,54 8,35 7,99 7,86 7,06 7,02 
-0,22 

в.п.  
-1,52 

в.п. 
Фермерсь-
кі госпо-
дарства 

од 43475 34035 34168 32303 33682 34137 33164 76,3 97,4 

% 74,46 68,88 69,66 71,19 70,62 74,93 74,28 
-0,18 

в.п. 
5,4 

в.п. 
Сільсько-
го-

сподарські 
виробничі 
кооперати-
ви 

од 1262 848 809 596 738 448 429 34,0 50,6 

% 2,16 1,72 1,65 1,31 1,55 0,98 0,96 
-1,2 

в.п. 
-0,76 

в.п. 

Iнші  
підприємс-
тва 

од 1633 1781 1460 891 603 592 589 36,1 33,1 

% 2,8 3,6 2,98 1,96 1,26 1,3 1,32 
-1,48 

в.п. 
-2,28 

в.п. 
Державні 
підприємс-
тва 

од 360 296 269 241 222 199 183 50,8 61,8 

% 0,62 0,6 0,55 0,53 0,47 0,44 0,41 
-0,21 

в.п 

-0,19 

в.п 

Разом 
од 58387 49415 49046 45379 47697 45558 44647 76,5 90,3 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

* Джерело: розроблено на основі даних  [201, с. 48], [202, с. 32], [203, с. 171], [204, 
с. 171], [205, с. 171], [206, с. 170]. 

 

У 2018 р. у порівнянні з 2007 р. відбулося кількісне зменшення всіх за-

реєстрованих форм сільськогосподарських підприємств, що вказує на їхнє 

злиття й укрупнення, реорганізацію та ліквідацію. Загалом скорочення також 
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відбулися в господарських товариствах на 3,8 %, приватних підприємствах 

на – 25,9 %, фермерських господарствах на – 23,7 %, сільськогосподарських 

кооперативах – на 66,0 %, інших підприємствах – на 63,9 % і державних під-

приємствах – на 49,2 %.  

Негативні тенденції в аграрному секторі впливали на розвиток фермер-

ських господарств. Усе це призвело до порушення оптимального поєднання 

галузей, зміни напрямів спеціалізації, скорочення рівня інвестування, зно-

шення основних виробничих засобів. Сповільнились темпи виробництва 

продукції та вихід фермерських господарств на якісно вищий рівень господа-

рювання. Їхній подальший розвиток в Україні залежатиме від налагодження 

більш ефективної діяльності в порівнянні з іншими суб’єктами господарю-

вання, у т. ч. з аналогічними зарубіжними [207, с. 65]. 

Підвищення результативності розвитку фермерських господарств має 

бути зумовлено: ступенем спеціалізації виробництва продукції, раціональним 

забезпеченням устаткуванням, машинами тощо; швидкістю обігу оборотних 

виробничих засобів та скороченням різного роду витрат. 

Фермерські господарства як суб’єкти малого бізнесу в умовах нашої 

держави можуть забезпечити підвищення своєї ефективності за рахунок пов-

нішого використання виробничих ресурсів, капітальних і поточних витрат.  

Економічна ефективність фермерських господарств значною мірою за-

лежить від своєчасності прийняття управлінських рішень оптимізації проце-

су планування роботи, підвищення якості продукції, оновлення фондів, диве-

рсифікації виробництва, підвищення продуктивності праці, наявності необ-

хідного обсягу виробничих запасів, забезпечення збуту товарів на вигідних 

умовах. 

Велике значення для успішного розвитку фермерських господарств має 

ефективне державне регулювання їхньої діяльності шляхом надання різнобі-

чної допомоги. Для цього було створено Український державний фонд підт-

римки фермерських господарств з обласними осередками відділень. Вони 

забезпечують реалізацію державної політики підтримки фермерських госпо-
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дарств, створюють стабільні фінансові умови для формування ефективного 

приватного селянського сектору економіки [207, с. 66]. 

Позитивним є той факт, що зростання кількості сільськогосподарських 

підприємств впливає на поступове відродження галузі сільського господарс-

тва та збільшення виробництва якісної сільськогосподарської продукції. 

Щоб у подальшому проаналізувати розвиток сільськогосподарських пі-

дприємств, для аналізу взято ті підприємства, які звітують за формою № 50-

сг, тобто ті, які мають сукупність таких характеристик, як:  

– основний вид економічної діяльності яких, згідно з КВЕД, належить 

до класів 01.1-01.6 секції А, зокрема фермерські господарства (код за КОПФГ 

110), за наявності в них площі сільськогосподарських угідь від 1 000 гектарів, 

і/або від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, і/або від 1 000 голів 

свиней, і/або від 25 000 голів птиці свійської всіх видів. А також підприємст-

ва інших організаційно-правових форм господарювання, які мають площу 

сільськогосподарських угідь від 200 гектарів і/або які утримують від 100 голів 

великої рогатої худоби, овець, кіз, і/або від 200 голів свиней, і/або від 5 000 

голів птиці свійської всіх видів; 

– одиниці, основний вид економічної діяльності яких, згідно з КВЕД, 

належить до класу 10.12 секції С, зокрема фермерські господарства (код за 

КОПФГ 110), які утримують від 25 000 голів птиці свійської всіх видів, а та-

кож підприємства інших організаційно-правових форм господарювання, які 

утримують від 5 000 голів птиці всіх видів [208].  

В Україні у 2018 р. сільськогосподарських підприємств різних органі-

заційно-правових форм, які подають звіт за формою 50 с-г, налічувалося 

8303 од. Дані рис. 3.2 вказують, що за 2007–2018 рр. кількість сільськогоспо-

дарських підприємств різних організаційно-правових форм зросла тільки на 

16 од., або на 0,2 %. Проте менше ніж було в 2011 р. на 1300 од. Одним із 

можливих варіантів цього спаду є процеси трансформації, зокрема реєстрація 

нових господарських товариств, а також ті, які були невідокремленими стру-

ктурними підрозділами переробних та інших підприємств. Господарські то-
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вариства, своєю чергою, є найбільш численними й привабливими в порів-

нянні з іншими формами господарювання для залучення інвестицій. 

 

Рис. 3.2. Кількість сільськогосподарських підприємств, які звітують за 
формою 50-сг, у розрізі окремих організаційно-правових форм * 

* Джерело: розраховано на основі даних: [185], [186], [187], [188], [189], [190], 

[191], [192], [193], [194], [195], [196]. 
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За твердженням Я. П. Березівського, економічні переваги саме є в гос-

подарських товариствах, вони полягають у посиленні соціальної справедли-

вості, в економічному управлінні виробництвом та у визначних показниках 

їхнього розвитку [209, с. 14]. 

Частка організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств у 2018 р. розподілена таким чином: 57,09 % складають господарські 

товариства, 34,96 % – приватні підприємства, з них частка 28,87 % припадає 

на фермерські господарства, 3,93 % – сільськогосподарські виробничі коопе-

ративи, 2,05 % – державні підприємства і лише 1,97 % припадає на інші підп-

риємства.  

Спостерігається також кількісне зростання фермерських господарств із 

376 у 2007 р. до 838 у 2018 р., тобто у 2,2 раза, які поступово займають важ-

ливу нішу й орієнтуються на виробництво сільськогосподарської продукції, 

яка користується підвищеним попитом на ринку. 

Частка сільськогосподарських підприємств має тенденцію до скоро-

чення. Зменшення кількості підприємств можливе й за рахунок: закриття 

менш ефективних форм господарювання; реструктуризації та припинення 

функціонування частини сільськогосподарських підприємств; важкого фі-

нансового й матеріального становища; закінчення терміну дії договорів оре-

нди і небажанням далі їх продовжувати. 

Також на скорочення кількості сільськогосподарських підприємств 

мають вплив інші фактори, зокрема, за даними зі Світового економічного 

форуму [210], до важливих, що перешкоджають веденню бізнесу в Україні, 

можна віднести: доступ до фінансування сільськогосподарських підприємств 

– 15,3 %, корупцію – 14,0 %, податкові правила – 13,6 %. На скорочення іно-

земних інвестицій в аграрний сектор України зокрема мають вплив політична 

й економічна кризи, воєнні дії, нестабільна й непрозора державна політика, 

порушення прав землевласників, недієвість реформ у сфері оподаткування і 

використання землі та інші чинники [39]. 
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На зменшення кількості сільськогосподарських підприємств також 

впливає придбання компаній великими агрохолдингами, для прикладу, за 

2010–2012 рр. “Укрлендфармінг” закупив такі сільськогосподарські підпри-

ємства, як: “Агро-Альфа” (сільськогосподарські культури, молочне тварин-

ництво); “Авангард” (виробництво яєць і яєчної продукції); “Олімпекс”, “Аг-

ро-Ресурс”, “Зоря”, “Чернишевське”, “Макон” (збільшення земельного банку 

й потужностей зі зберігання); “Робуста” (сільськогосподарські культури); 

“Дакор” (сільськогосподарські культури, цукор, тваринництво); “Райз” (сіль-

ськогосподарські культури, цукор, тваринництво, насіння, послуги зі збері-

гання, дистрибуція сільськогосподарської техніки, добрив, засобів захисту 

рослин) [212]. 

Кількість сільськогосподарських підприємств різних організаційно-

правових форм у 2014 р. порівняно із 2013 р. скоротилася на 544 од., за раху-

нок впливу складної політичної ситуації в державі, а також дані статистики 

не враховують тимчасово окупованої території Криму. 

Дослідження доводять, що інформація про середньооблікову чисель-

ність працівників свідчить про перевагу господарських товариств у структурі 

сільськогосподарських підприємств, які мають у своєму складі 262000 пра-

цівників, що складає 67,5 % загального обсягу. Частка працюючих у зазначе-

ній формі господарювання з кожним роком зростає, проте в кількісному ви-

раженні цей показник у порівнянні зі 2014 р. скоротився на 21376 працюю-

чих, тобто на 7,5 %, що є негативним фактором для нашої держави (табл 3.6). 

Зміни відбулися за рахунок впливу низки факторів: упровадження новітніх 

технологій; модернізація виробництва; погіршення демографічної ситуації в 

селі; міграція працездатного населення в міста; присутність випадків неофо-

рмлених відповідно до чинного законодавства працівників; розширення ве-

ликомасштабного виробництва (великі площі землі саме належать агрохол-

дингам, які функціонують у такій організаційно-правовій формі) сприяє кіль-

кісному зменшенню працівників. 
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На кількісне скорочення працівників, зайнятих у сільськогосподарсь-

ких підприємствах, має вплив також скорочення сільської поселенської ме-

режі, деградація села, трудова міграція, занедбаність соціальної сфери села, 

Таблиця 3.6 

Динаміка чисельності працівників організаційно-правових форм 

 сільськогосподарських підприємств України* 

Показ-

ники 

Ро-

ки 

Госпо-

дарські 
товари-

ства 

Приватні 
підприєм-

ства у т. ч. 
фермерські 
господар-

ства 

Ферме-

рські 
госпо-

дарства 

Сільсько-

господар-

ські виро-
бничі коо-
перативи 

Інші 
під-

при-
ємст-

ва 

Держа-

вні 
підп-

риємс-
тва 

Сільсько-

господар-
ські підп-
риємства 

Серед-
ньо-

обліко-
ва чи-
сель-
ність 

праців-
ників, 
чол. 

2014 283376 90458 25701 20804 14989 15687 425314 

2015 268715 89637 25220 19052 10470 13095 400969 

2016 265981 89235 25679 17128 9419 11644 393407 

2017 259870 88112 25109 17213 9208 10641 385044 

2018 262000 88900 25300 16700 9200 11600 388400 

на одне 
підпри-

ємство, 
чол. 

2014 59 31 32 60 62 71 50 

2015 55 30 30 56 59 72 47 

2016 56 31 31 53 57 70 47 

2017 55 30 30 54 56 64 47 

2018 55 31 30 51 56 68 47 

на 100 
га 

сільсь-

кого-

спода-

рських 
угідь, 
чол. 

2014 25,2 17,3 12,3 36,6 26,0 27,7 23,4 

2015 23,4 18,7 15,0 35,0 27,6 25,1 22,6 

2016 25,2 16,3 15,2 33,9 28,8 26,6 22,7 

2017 24,5 16,6 15,0 31,3 28,0 25,2 22,3 

2018 24,6 18,2 15,2 30,9 28,4 27,8 23,1 

* Джерело: розраховано на основі даних: [192], [193], [194], [195], [196]. 

відсутність нормальних умов праці й мотивація, відсутність сприятливих со-

ціальних умов життя на селі, неналежне забезпечення рівня оплати в сільсь-

когосподарських підприємствах, що не сприяє зміцненню трудової дисциплі-

ни, підбору трудових ресурсів з урахуванням потреб підприємства тощо. 
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Можна погодитись із думкою І. Ф. Баланюка та Л. С. Сас, які вважа-

ють, що кількісне скорочення працівників у сільському господарстві зумов-

лене підвищенням механізації та автоматизації сільськогосподарських робіт, 

яке і провокує зменшення обсягу ручних видів робіт [213].  

Раціональне використання трудових ресурсів дозволяє знизити сезон-

ність у їх використанні. Для залучення частини робочої сили, вивільненої з 

основного виробництва, на сільськогосподарських підприємствах і запрова-

джують диверсифікаційні процеси. 

Найбільше вивільнення працівників у 2018 р. спостерігається в інших 

підприємствах – у 3,9 раза та сільськогосподарських виробничих кооперати-

вах – у 3,6 рази. Стабільною залишається кількість працюючих у фермерсь-

ких господарствах. 

Найменша чисельність працюючих у 2018 р. значилася в інших підпри-

ємствах і складала 9 200 чол., тобто лише 2,37 % від усієї кількості працюю-

чих в організаційно-правових формах господарювання. Проте з розрахунку 

на одне підприємство їхня кількість складала 56 чол., це 2-ге місце після 

державних підприємств. Кількість працівників на одне підприємство має та-

кож тенденцію до скорочення у всіх формах господарювання. 

Водночас середньо-облікова чисельність працівників на одне підпри-

ємство є найвищою в державних підприємствах, що у 2018 р. складала 68 

працюючих. Найменша кількість працівників припадала на фермерські гос-

подарства і становила лише 30 чол.  

Зовсім інша ситуація із середньообліковою чисельністю працівників на 

100 га сільськогосподарських угідь, де найбільше їх припадало в сільського-

сподарських виробничих кооперативах – 30,9 чол. та в інших підприємствах 

– 27,8 чол. Тільки в приватних підприємствах і фермерських господарствах 

цей показник склав у 2018 р.  відповідно 18,2 і 15,2 чол. 

Динаміка чисельності працівників, зайнятих у рослинництві й тварин-

ництві, в організаційно-правових формах сільськогосподарських підприємств 

України за 2014–2018 р. подана в табл.  3.7. 
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На ефективність використання чисельності працівників має вплив і се-

зонність виробництва, нерівномірний протягом року розподіл трудових ресу-

рсів. Узимку середньооблікова чисельність працівників, в основному в рос-

линництві, має тенденцію до зниження, а у весняно-осінній період зростає 

потреба у збільшенні їхньої кількості. Такі коливання значно знижують про-

дуктивність трудових ресурсів.  

Таблиця 3.7 

Динаміка чисельності працівників, зайнятих у рослинництві й  
тваринництві організаційно-правових форм сільськогосподарських  

підприємств України за 2014–2018 рр. * 

Показ-

ники 

Ро-

ки 

Госпо-

дарські 
това-

риства 

Приватні 
підприєм-

ства, у т. ч. 
фермерські 
господар-

ства 

Фер-

мерські 
госпо-

дарства 

Сільсько-

господа-

рські ви-
робничі 
коопера-

тиви 

Інші 
підп-

риєм-

ства 

Дер-

жавні 
підпри-

ємства 

Сільсько-

госпо-

дарські 
підпри-
ємства 

Серед-

ньо-

облі-
кова 

чисель-
ність 

праців-

ників у 
рослин-

ництві, 
тис. чол. 

2014 198,3 70,0 21,8 11,7 10,4 10,2 300,6 

2015 187,0 70,4 21,5 11,2 7,5 8,0 284,1 

2016 190,3 71,5 22,0 10,8 7,0 7,6 287,2 

2017 192,5 72,3 22,2 10,9 7,1 7,7 290,5 

2018 194,0 73,0 22,0 11,0 7,0 8,0 293,0 

Серед-

ньо-

облі-
кова 

чисель-
ність 

праців-
ників у 
тварин-
ництві, 

тис. чол. 

2014 85,1 20,5 3,9 9,1 4,6 5,4 124,7 

2015 81,7 19,3 3,75 7,8 3,0 5,1 116,9 

2016 75,7 17,7 3,7 6,3 2,4 4,0 106,1 

2017 68,7 16,0 3,4 5,8 2,2 3,7 96,4 

2018 68,0 15,9 3,3 5,7 2,2 3,6 95,4 

* Джерело: розраховано на основі даних: [192], [193], [194], [195], [196]. 

Отримані результати вказують, що основна частина чисельності пра-

цівників сільськогосподарських підприємств, зайнята в рослинництві у 

2018 р. складала 75,4 % усіх працівників, у 2014 р. цей показник складав 

усього 70,7 %. Щодо середньооблікової чисельності працівників у тваринни-

цтві скорочення спостерігається у 1,3 раза. На це має вплив скорочення пого-
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лів’я ВРХ у сільськогосподарських підприємствах, а також відносно швидке 

нарощування виробництва продукції рослинництва.  

За формами господарювання найбільше працівників як у рослинництві, 

так і тваринництві зайнято в господарських товариствах, що у 2018 р. склало 

66,12 % і 71,28 % відповідно. 

У табл. 3.8 подано динаміку середньомісячної номінальної заробітної 

плати на одного середньооблікового працівника в сільськогосподарських пі-

дприємствах, яка вказує на позитивне зростання її рівня. 

Таблиця 3.8 

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати одного  
середньооблікового працівника у сільськогосподарських  

підприємствах України за 2014–2018 рр. * 

Показники Роки 

Господа-

рські това-
риства 

Приватні 
підприєм-

ства  

Інші підп-
риємства 

Державні 
підприєм-

ства 

Сільсько- 

господарські 
підприємства 

Середньо-

місячна но-

мінальна 

заробітна 

плата одно-

го середньо-

облікового 

працівника, 

грн 

2007 1552 627 728 805 733 

2008 2249 928 1062 1107 1076 

2009 2531 1016 1225 1200 1206 

2010 2964 122 1404 1454 1430 

2011 3733 1597 1680 1755 1800 

2012 3334 1861 1887 2038 2023 

2013 4894 2056 2079 2248 2270 

2014 5394 2281 2047 2285 2476 

2015 7029 2919 2447 2722 3140 

2016 8937 3596 3006 3278 3916 

2017 6689 5311 4647 5334 5761 

2018 8333 6743 5631 6566 7166 

* Джерело: розраховано на основі даних: [214, с. 171], [215, с. 148, 159], [216, с. 114], 

[217, с. 128–130], [218].  

Інформація щодо середньомісячної номінальної заробітної плати пра-

цівників сільськогосподарських виробничих кооперативів та фермерських 

господарств у збірнику Державної служби статистики  відсутня. 

Наразі першочерговим завданням для сільськогосподарських підпри-

ємств є зменшення міграційних процесів та утримання молоді в селі за раху-
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нок створення працівникам гарантованого рівня добробуту, який має бути 

максимально наближеним до соціального стандарту. 

Слід наголосити, що рівень середньомісячної номінальної заробітної 

плати в сільськогосподарських підприємствах у 2018 р. був на 35,0 % ниж-

чим, ніж за всіма видами економічної діяльності в Україні (8 865 грн) і на 

19,6 % меншим, ніж у сільському господарстві України загалом (7 166 грн). 

Дані стосуються юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних 

осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше [219]. 

Так, кількість прибуткових сільськогосподарських підприємств Украї-

ни у 2007 р. подано на рис 3.3, а їхні зміни у 2018 р. – на рис 3.4. Дані рисун-

ків свідчать про зростання кількості прибуткових господарських товариств за 

вказаний період на 1 161 од., або в 1,4 раза. 
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Рис. 3.3. Кількість прибуткових сільськогосподарських 

 підприємств України у 2007 р.* 
* Джерело: розраховано на основі: [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], [192], 

[193], [194], [195], [196]. 
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Рис. 3.4. Кількість прибуткових сільськогосподарських підпри-

ємств України у 2018 р.* 

* Джерело: розраховано на основі: [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], [192], 

[193], [194], [195], [196]. 

 

Дані рис. 3.5 і рис. 3.6 характеризують кількість збиткових сільського-

сподарських підприємств України у 2007 та 2018 рр. 

У 2007 р. кількість збиткових господарських товариств становила 1 804 

од. або  55,51 %, від загальної кількості сільськогосподарських підприємств, 

а вже у 2018 р. їхня кількість скоротилася до 1127 од., або у 2,7 раза, однак 

їхня питома вага до загальної кількості залишилась на тому самому рівні і 

склала 56,56 %. 

За умови збитковості, а також відсутності фінансових ресурсів навіть 

довершеним організаційно-правовим формам важко розвиватись та ефектив-

но функціонувати. Задля зменшення кількості збиткових сільськогосподарсь-

ких підприємств необхідно запровадити такий внутрішньо економічний ме-

ханізм, який включатиме створення оптимальних економічних умов для всіх 

суб’єктів, які господарюють в аграрному секторі, захист вітчизняного сільсь-

когосподарського товаровиробника та отримання ними прибутків.  
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Рис. 3.5. Кількість збиткових сільськогосподарських підприємств  
України у 2007 р.* 

* Джерело: розраховано на основі: [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], [192], 

[193], [194], [195], [196]. 

 

Зростання економічної ефективності в організаційно правових формах 

сільськогосподарських підприємств, у т. ч. забезпечення виробництва сільсь-

когосподарської продукції у галузях рослинництва й тваринництва залежить 

від їхнього фінансового забезпечення. Характеризуючи результативні показ-

ники розвитку сільськогосподарських підприємств за організаційно-

правовими формами господарювання, (Додаток Б), за минулі 12 років (2007–

2018 рр.) проблеми в сільськогосподарських підприємствах України є ре-

зультатом недостатнього фінансового забезпечення виробничих процесів, 

що, зокрема, провокують диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію 

та матеріально технічні ресурси в гіршу для них сторону. 
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Рис. 3.6. Кількість збиткових сільськогосподарських підприємств  

України у 2018 р.* 

 
* Джерело: розраховано на основі: [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], [192], 

[193], [194], [195], [196]. 

 

Як зазначено в Додатку Б., саме господарські товариства є найбільш 

прибутковими за рахунок включення до їхнього складу агрохолдингів, які 

можуть забезпечити ефективне виробництво з використанням новітніх техні-

чних засобів у виробництво, за рахунок прибутків підвищувати операційну 

діяльність, проводити технологічне оновлення та здійснювати модернізацію 

існуючих активів. Саме частка прибуткових господарських товариств у зага-

льній кількості підприємств у 2018 р. складає 57,18 %, частка отриманого 

ними прибутку до загального підсумку 70,95 % –  58 550,0 млн грн. Отже, 

фінансове оздоровлення є кращим у господарських товариствах саме за ра-

хунок отримання ними 71,32 % усього прибутку.  

За даними сайта “BusinessViews”, агрохолдинги використовують при-

буток на свій власний розвиток. Зокрема, акціонери: “Миронівського хлібоп-

родукту” вкладають кошти в будівництво курятників, складів та біогазових 
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установок; “Астарта-Київ” вкладає інвестиції в будівництво корівників та 

переробку сої; “ІМК” вкладає прибутки у виробництво молока, потужності 

для зберігання картоплі та елеватори [220]. 

Найбільша частка збиткових сільськогосподарських підприємств при-

падає на господарські товариства – 56,56 %, у яких збиток у 2018 р. склав 

5 391 млн грн, або 67,47 % від їхньої загальної кількості. Отже, поступово 

скорочується кількість менш ефективних організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарських підприємств. Дані додатку Б вказують на поступове зни-

ження порівняно з 2007 р. кількості збиткових організаційно-правових форм 

у три рази. Зокрема, господарських товариств –  у 2,7 рази, приватних підп-

риємств – у 2,4 раза, фермерських господарств – у 1,1 раза, сільськогосподар-

ських виробничих кооперативів – у 3,6 раза, інших підприємств – у 3,9 раза і 

державних підприємств – у 2,9 раза. 

Досліджуючи результативні показники розвитку сільськогосподарсь-

ких підприємств за організаційно-правовими формами господарювання 

(табл. 3.9), можна дійти висновку, про зниження рівня рентабельності проду-

кції сільського господарства у 2018 р. в порівнянні із 2014 р. у господарських 

товариствах, приватних підприємствах (в т.ч. у фермерських господарствах), 

державних підприємствах, а також загалом у всіх сільськогосподарських під-

приємствах.  

У сільськогосподарських виробничих кооперативах рівень рентабель-

ності у 2018 р. в порівнянні із 2014 р. зріс, однак у порівнянні до 2015-

2017 рр. – знизився. Отже, їм у майбутньому необхідно зосередити увагу на 

виконанні своїх безпосередніх функцій і завдань, націлених на досягнення 

високих кінцевих результатів. 

Усі сільськогосподарські підприємства отримали у 2018 р. нижчі пока-

зники за рівнем рентабельності продукції сільського господарства, що стано-

вили 22,1 % проти 37,1 % у 2016 р. і 45,4 % у 2015 р. і 26,3 % у 2014 р. 
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Таблиця 3.9 

Показники ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств 
України окремих організаційно-правових форм* 

 

 

Показник 
Ро-
ки 

Госпо-

дарські 
товарист-

ва 

Приватні 
підприємс-
тва, у т.ч. 

фермерські 
господарс-

тва 

Фермер-
ські гос-
подарс-

тва 

Сільсько-

господар-
ські ви-
робничі 
коопера-

тиви 

Держав-
ні підп-

ри-

ємства 

Сільсько-

госпо-
дарські 
підпри-
ємства 
загалом 

Рівень 
рентабель-

ності про-
дукції 

сільського 
господарс-

тва, % 

2014 25,9 30,7 31,6 15,5 6,4 26,3 

2015 44,9 49,7 54,7 43,0 14,9 45,4 

2016 34,9 43,8 49,5 42,8 13,4 37,1 

2017 24,9 33,1 38,4 32,2 5,0 26,9 

2018 20,6 26,3 30,1 28,1 0,1 22,1 

Чистий 
прибуток 
на одне 
підпри-

ємство, 
тис. грн 

2014 5168,0 3027,2 3579,5 1364,1 603,1 4127,0 

2015 13171,3 7469,9 8715,8 5030,9 1944,6 10525,6 

2016 10781,3 7805,9 9770,3 6045,8 2335,5 9379,8 

2017 9864,7 7175,0 9063,1 5899,4 840,5 8598,1 

2018 11215,0 6012,7 9961,8 6358,9 35,3 8977,2 

Чистий 
прибуток 
на 1 га с-г. 
угідь, грн 

2014 2218 1687 1374 837 235 1941 

2015 5571 4594 4344 3116 674 5048 

2016 4845 4137 4878 3865 891 4501 

2017 4372 3899 4538 3449 333 4115 

2018 5007 3567 5029 3839 14 4439 

Чистий 
прибуток 
на одного 
працівни-

ка, тис. 
грн. 

2014 88,1 97,7 112,0 22,9 8,5 83,1 

2015 238,2 245,6 288,9 89,0 26,9 223,2 

2016 192,1 254,3 320,0 114,0 33,5 198,0 

2017 178,2 235,5 302,1 110,0 13,2 184,0 

2018 199,9 195,6 325,1 121,0 0,5 189,5 

 

* Джерело: розраховано на основі даних: [192], [193], [194], [195], [196]. 

 

Порівнюючи чистий прибуток на одне сільськогосподарське підприєм-

ство, можемо спостерігати позитивну динаміку в порівнянні з 2014 р. де чис-

тий прибуток на одне підприємство у 2018 р. збільшився у 2,2 рази. Найвищі 

темпи росту прибутку на одне підприємство забезпечили виробничі сільсько-

господарські кооперативи – у 4,7 рази.  
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Забезпечено також зростання чистого прибутку на 1 га сільськогоспо-

дарських угідь та на одного працюючого у всіх категоріях організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств у 2018 р. в порівнянні із 

2014 р., крім державних підприємств. 

Забезпечено також зростання чистого прибутку на 1 га сільськогоспо-

дарських угідь та на одного працюючого у всіх категоріях організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств. 

На зростання чистого прибутку на одне сільськогосподарське підпри-

ємство мали вплив такі фактори: стабільніша політика управління на підпри-

ємствах, збільшення обсягів виробництва продукції, зростання реалізаційних 

цін на продану продукцію, запровадження прогресивних технологій, зміна 

політичного курсу, спрямованого на євроінтеграційні процеси.  

Виробництво продукції сільського господарства повинно сприяти ста-

більному забезпеченню жителів країни якісними, доступними продуктами 

харчування та продовольчої безпеки. Загальні обсяги виробництва валової 

продукції сільського господарства – 269 409,0 млн грн – забезпечили у 

2018 р. сільськогосподарські підприємства (включаючи фермерські госпо-

дарства) на суму 158 307 млн грн (58,76 %) і господарства населення – 

111 102 млн грн (41,24 %) (табл. 3.10). За період, що аналізується, спостеріга-

ється тенденція до зростання виробництва валової продукції сільського гос-

подарства. Окреслилась тенденція до більш ефективного використання сіль-

ськогосподарських угідь у сільськогосподарських підприємствах, водночас 

господарства населення скорочують свою частку у виробництві валової про-

дукції сільського господарства [127, с. 152].  

Загалом більша частка виробництва сільськогосподарської продукції 

припадає на рослинництво, що у вартісному вимірі забезпечує вищі резуль-

тативні показники й не потребує значних затрат праці. Питома вага продукції 

тваринництва має тенденцію до зниження в сільськогосподарських підпри-

ємствах та господарствах населення [221, с. 152]. 
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Таблиця 3.10 

Обсяг і структура валової продукції сільського господарства 

 України за 2007-2018 рр. * 
( в постійних цінах 2010 р.) 

* Джерело: розраховано на основі даних: [222, с. 5], [223, с. 124], [202, с. 44–45], 

[203, с. 44], [204, с. 46], [206]. 

 

Організа-

ційно-

правові 
форми 

Рік 

Обсяг, млн грн Структура, % 

всього 

у тому числі 
всьо-

го 

у тому числі 
продукція 
рослин-

ництва 

продукція 
тварин-

ництва 

продукція 
рослин-

ництва 

продукція 
тварин-

ництва 

Сільсько-

господар-

ські підп-
риємства 

2007 74432,9 53076,7 21356,2 100 71,31 28,69 

2008 101451,2 78993,1 22458,1 100 77,86 22,14 

2009 96273,6 71275,2 24998,4 100 74,03 25,97 

2010 94089,0 66812,7 27276,3 100 71,01 28,99 

2011 121053,7 92138,4 28915,3 100 76,11 23,89 

2012 113082,3 82130,2 30952,1 100 72,63 27,37 

2013 136590,9 103127,8 33463,1 100 75,50 24,50 

2014 139058,4 105529,5 33528,9 100 75,89 24,11 

2015 131918,6 99584,7 32333,9 100 75,49 24,51 

2016 145119,0 113392,6 31726,4 100 78,14 21,86 

2017 140535,2 108601,1 31934,1 100 77,28 22,72 

2018 158307 124719 33587,5 100 78,78 21,22 

у т. ч. 
фермер-
ські гос-
подар-

ства 

2007 8303,6 7428,6 875,0 100 89,46 10,54 

2008 14141,3 13194,4 946,9 100 93,3 6,7 

2009 12119,1 11125,2 993,9 100 91,8 8,2 

2010 11965,8 10840,9 1124,9 100 90,6 9,4 

2011 16192,5 14997,7 1194,8 100 92,62 7,38 

2012 14111,1 12843,1 1268,0 100 91,01 8,99 

2013 19091,4 17695,3 1396,1 100 92,69 7,31 

2014 19188,8 17847,0 1341,8 100 93,01 6,99 

2015 18909,3 17565,4 1343,9 100 92,89 7,11 

2016 22101,4 20705,3 1396,1 100 93,68 6,32 

2017 21743,1 20338,8 1404,3 100 93,54 6,46 

2018 25118,9 23619,6 1499,3 100 94,03 5,97 

Госпо- 

дарства 
населення 

2007 97696,8 52902,8 44794,0 100 54,15 45,85 

2008 100112,8 57284,0 42828,8 100 57,22 42,78 

2009 101662,3 58633,1 43029,2 100 57,67 42,33 

2010 100797,5 57741,4 43056,1 100 57,28 42,72 

2011 112642,6 70298,0 42344,6 100 62,41 37,59 

2012 110172,5 67103,2 43069,3 100 60,91 39,09 

2013 116268,1 72767,4 43500,7 100 62,59 37,41 

2014 112368,8 72178,4 40190,4 100 64,23 35,77 

2015 107548,7 68854,3 38694,4 100 64,02 35,98 

2016 109521,5 71659,5 37862,0 100 65,43 34,57 

2017 108621,8 70873,5 37748,3 100 65,25 34,75 

2018 111102 73939,1 37162,5 100 66,55 33,45 
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Фермерські господарства, як й інші форми господарювання, недостат-

ньо займаються такою затратною й трудомісткою галуззю, як тваринництво 

(її питома вага за аналізований період коливається в межах 6–10 %). У 

2018 р. 47,47 % продукції тваринництва забезпечується сільськогосподарсь-

кими підприємствами, у т. ч. фермерськими господарствами виробляється 

тільки 2,12 %, а господарства населення у виробництві цього виду продукції 

досягли 52,53 %. 

Сільськогосподарське виробництво розглядається як процес вирощу-

вання продукції рослинництва й тваринництва, що включає сукупність орга-

нізаційних, виробничо-технологічних процесів, які забезпечують виробницт-

во, переробку й реалізацію виробленої продукції. Спеціалізація підприємств 

дозволяє оцінити перспективи розвитку виробництва окремих продуктів рос-

линництва й тваринництва з урахуванням попиту на ринку. 

Галузь рослинництва забезпечує ринки сільськогосподарською проду-

кцією, кормами галузь тваринництва та вирощує сировину для подальшої пе-

реробки. Валові збори сільськогосподарських культур організаційно-

правовими формами господарювання наведено в Додатку В. Розподіл вало-

вого збору окремих видів продукції рослинництва за організаційно-

правовими формами сільськогосподарських підприємств України подано в 

табл. 3.11.  

Серед форм сільськогосподарських підприємств у господарських това-

риствах зосереджено виробництво більше 65 %: плодів та ягід, насіння льону, 

овочі закритого ґрунту, сої, цукрових буряків, винограду, зернових та зерно-

бобових, ріпаку. Це пояснюється тим, що господарські товариства краще за-

безпечені новітньою технікою, великими складами, елеваторами, мають кош-

ти, тому можуть забезпечити такі обсяги виробництва, які не під силу органі-

зувати в приватних підприємствах та інших формах господарювання.  

За даними головного сайту для агрономів, сьогодні. Зокрема, агровиро-

бники отримують виручки за вирощування: спаржі – 400 тис. грн із гектара; 

цукрової кукурудзи – 100 тис. грн з гектара. В порівнянні із 10 тис. грн з гек-
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тара прибутку від вирощування кукурудзи чи 50 тис. грн з гектара із цукро-

вих буряків відповідно [224]. 

 

Таблиця 3.11  
Розподіл валового збору окремих видів продукції рослинництва за  

організаційно-правовими формами сільськогосподарських підприємств 

України за 2007–2018 рр., % 

 

Показники 

Госпо-

дарські 
товари-

ства 

Приватні 
підприє-

мства, у т. 
ч. ферме-

рські гос-
подар-

ства 

Фермер-

ські гос-
подар-

ства 

Сільсько-

господар-

ські виро-
бничі коо-
перативи 

Інші 
підпри-

ємства 

Дер-

жавні 
підпри-

ємства 

Сільсько-

господар-

ські підп-
риємства 

Зернові та 
зернобобові 66,93 25,11 31,35 3,22 3,21 1,53 100 

Цукрові 
буряки 

70,44 25,1 15,85 1,72 1,79 0,95 100 

Насіння  
соняшнику 

62,87 30,72 38,85 2,57 2,61 1,23 100 

Соя 71,96 22,98 25,37 1,66 2,03 1,37 100 

Ріпак 65,77 28,2 36,96 3,16 2,2 0,67 100 

Насіння  
льону 

75,35 15,41 17,97 0,47 6,11 2,66 100 

Картопля 62,6 31,45 59,19 2,19 2,23 1,53 100 

Баштанні 
продовольчі 36,34 35,77 38,01 18,53 3,11 6,25 100 

Виноград 67,1 9,69 24,35 1,6 11,8 9,81 100 

Овочі  
відкритого 

ґрунту 

38,63 56,07 12,84 1,5 2,65 1,15 100 

Овочі  
закритого 

ґрунту 

73,63 21,0 0,2 0,26 1,03 4,08 100 

Плоди, 
 ягоди 

82,28 9,86 33,54 0,59 4,17 3,1 100 

Кормові 
коренепло-

ди і кормові 
баштанні 

43,86 26,91 28,34 16,83 5,49 6,91 100 

Силос 60,24 22,57 17,37 8,74 4,02 4,43 100 

Сінаж 62,43 21,19 12,55 7,15 4,81 4,42 100 

* Джерело: розраховано на основі даних: [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], 

[192], [193], [194], [195], [196]. 
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Дані таблиці 3.11 свідчать, що лідируючі позиції з виробництва овочів 

відкритого ґрунту зберігають приватні підприємства, які забезпечують біль-

ше 56 % виробництва цього виду продукції.  

Сільське господарство України щодо зібраних площ характеризується 

зменшенням порівняно із 2007 р. посівних площ цукрових буряків (фабрич-

них) на 180,7 тис. га, або на 43,12 %; насіння льону – на 8,1 тис. га, або у 12,6 

раза; баштанних продовольчих – у 3,9 раза, винограду – у 2,1 раза, площею 

плодів – у 1,7 раза, а також кормових коренеплодів і кормових баштанних – у 

14,5 рази. Скорочення посівних площ цукрових буряків (фабричних) спричи-

нене необхідністю упорядкування їхньої структури, відсутністю каналів збу-

ту продукції, високим рівенем витрат, а також глобального профіциту цукру 

у 2018–2019 рр. За прогнозами Міжнародної організації із цукру (ISO), гло-

бальний профіцит становитиме 2,17 млн т цукру, і в найближчий час збіль-

шення світового виробництва цукру не очікується [225]. На зниження вироб-

ництва продукції сільського господарства впливає також значне подорож-

чання енергетичних і матеріальних ресурсів.  

Ярова В. В., Бабицька О. О., Рудиченко А. С. доводять, що зниження ви-

робництва цукрових буряків (фабричних) в Україні відбувалось через відсут-

ність виваженої аграрної політики щодо реформування цукробурякового ви-

робництва, зменшення обсягів внутрішнього ринку цукру та паралельного 

функціонування ряду внутрішніх ринків цукру [226, с. 388, 395].  

Проте і в сільськогосподарських підприємствах відбулося у 2018 р. в по-

рівнянні зі 2007 р. збільшення посівних площ сої у 2,9 раза, зернових і зерно-

бобових на 13,7 % (Додаток Д). Виробництво соняшнику є досить високорен-

табельним, користується попитом на ринку та є економічно вигідним для ви-

рощування на полях. Разом із цим В. П. Федоряка, Л. А. Бахчиванжи, 

С. В. Почколіна стверджують, що, незважаючи на високу ефективність виро-

бництва насіння соняшнику, його вирощування впливає на зниження родю-

чості ґрунту, зменшення урожайності, а деколи й порушення сівозмін [227, 

с. 139–140]. 
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Застосування відповідних агротехнічних заходів на науковій основі – 

важлива передумова зростання їх урожайності в майбутньому. Розвиток сис-

теми охорони ґрунтів потребує не лише збільшення обсягів інвестицій, а й 

підвищення ефективності їх використання. 

Урожайність сільськогосподарських культур в організаційно-правових 

формах наведено в Додатку Е. Як свідчать дані, урожайність усіх основних 

сільськогосподарських культур (крім овочів закритого ґрунту, а також кор-

мових коренеплодів і кормових баштанних) має тенденцію до зростання. 

Стосовно зернових і зернобобових сільськогосподарським підприємст-

вам за 2018 р. порівняно із 2007 р. вдалося наростити обсяги урожайності 

майже у 2,3 рази, що є позитивним фактором за рахунок використання нових 

технологій, модернізації виробничих процесів та методів обробітку, а також і 

збільшення світового попиту на зерно. 

Як доводить у своїй праці А. А. Зимароєва, за умови якісних змін вироб-

ництва, із застосуванням економічних витрат та введенням новітніх агротех-

нологічних підходів у вирощуванні зернових і зернобобових культур наша 

держава має потенціал бути безпечним їх постачальником на світові ринки 

[228, с. 72]. 

Урожай цукрових буряків (фабричних) у 2018 р. зріс у порівнянні із 

2007 р. у 1,7 раза, незважаючи на скорочення посівних площ у 1,7 раза під 

цією культурою. 

Урожайність сої за 2018 р. у 2,1 раза вища в порівнянні із 2007 р. Щорі-

чні варіації урожайності сої відбуваються через: зміни погодних умов, ви-

снаження родючості, рівень використання технологічних ресурсів і стратегії 

господарювання, недостатнє внесення мінеральних добрив, а також обме-

ження на ринках збуту, зокрема відміну з вересня 2018 р. відшкодування 

ПДВ у розмірі 20 % при експорті сої компаніям, які не займаються її виро-

щуванням [229].  

Відбулося також зростання урожайності овочів відкритого ґрунту, зок-

рема за 2018 р. у порівнянні із 2007 р. у 3,1 раза, незважаючи на скорочення 
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посівних площ на 2,3 тис. га. Урожайність цього виду продукції залежить від 

розміщення посівів у природно-кліматичних зонах, рівня механізації вироб-

ничих процесів, стану селекції та якості насіння овочів, налагодження систе-

ми їх збуту, застосування сучасних мінеральних добрив та засобів захисту 

рослин.  

Урожайність плодів зросла у 4,3 рази та винограду у 2,5 рази. Вирощу-

вання плодів та винограду має перевагу, оскільки ціни на них вищі, ніж на 

інші культури. Зокрема врожайність винограду у 2018 р. була найвищою в 

інших підприємствах – 124,1 ц/га та приватних підприємствах – 122,6 ц/га. 

Порівнюючи ці показники із 2007 р., маємо 73,1 ц/га і 16,0 ц/га відповідно. 

Ефективними способами впливу держави на розвиток рослинницької 

галузі можуть стати дотримання таких стратегічних напрямів: 

– надання дотацій виробникам сільськогосподарської продукції; 

– урегулювання механізму формування цін на продукцію; 

– забезпечення сільськогосподарських підприємств інформацією про 

цінові тенденції на ринку аграрної продукції, нові виробничі технології, ка-

нали збуту тощо; 

– вдосконалення системи оподаткування, кредитування, страхування 

тощо.  

Роль сільськогосподарських підприємств у підвищенні ефективності 

галузі рослинництва полягає у: 

– забезпеченні виробництва екологічно чистою, конкурентоспромож-

ною продукцією;  

– дотримання сівозміни; 

– використанні якісного посадкового матеріалу;  

– виробництві нових видів продукції, які замінюватимуть імпортні 

аналоги;  

– оптимізації структури виробництва;  

– упровадженні інноваційних технологій виробництва; 

– підвищенні якості продукції.  
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Одним із найважливіших чинників низької продуктивності сільського-

сподарських культур є зменшення кількості внесених під посіви мінеральних 

та органічних добрив. Вона недостатня, окрім того, товаровиробники прак-

тично не здійснюють вапнування ґрунтів і нехтують сівозмінами [230, 

c. 267]. 

Аналізуючи стан поголів’я худоби і птиці в сільськогосподарських під-

приємствах України за 2007–2018 рр. (Додаток Ж), спостерігаємо таку дина-

міку: 

1. Скорочення середньорічного поголів’я корів на 28,9 %, зокрема най-

більше це спостерігається в сільськогосподарських кооперативах – на 60,7 % 

та інших підприємствах – на 42,4 %. 

На зменшення кількості середньорічного поголів’я корів та ВРХ впли-

ває нестабільність цін на продукцію тваринництва, постійна нестача вільних 

обігових коштів, недостатній рівень забезпечення матеріально-технічними 

засобами виробництва, відсутність урівноваженого механізму державного 

регулювання та інвестиційного забезпечення, що має негативний вплив як 

для України, так і для галузі загалом. Спостерігається також нерівномірність 

у забезпеченні сировиною переробних підприємств.  

2. Зменшення середньорічного поголів’я ВРХ у сільськогосподарських 

підприємствах у 1,98 раза, у сільськогосподарських кооперативах – у 3,6 ра-

за, інших підприємствах – у 4,9 раза. 

Розв’язання вищевказаної проблеми можливе із застосуванням компле-

ксу заходів: адміністративних важелів впливу; значних капіталовкладень; 

врегулювання невідповідності цін на сільськогосподарську та промислову 

продукцію; якісної племінної роботи; модернізації та технічного переосна-

щення галузі; покращення умов утримання худоби й повноцінного забезпе-

чення кормами (дотримання кормових раціонів); своєчасності проведення 

профілактичних та лікувальних заходів; сертифікації виробництва відповідно 

до європейських стандартів якості); покращення рівня годівлі корів; налаго-
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дження збутової системи (вивчення нових каналів реалізації), чіткої фінансо-

во-кредитної політики. 

Причинами зменшення кількості корів у сільськогосподарських підп-

риємствах, за твердженням О. В. Бінерт, є: загальне руйнування галузі моло-

чного скотарства через непродуману аграрну реформу; трудомісткість галузі; 

довга окупність капіталу; незадовільна кормова база; непрестижність сільсь-

когосподарської праці; збитковість виробництва молока впродовж тривалого 

часу [231, с. 262]. Така ситуація зумовлена дією низки факторів: складністю 

функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації 

ринкових та аграрних відносин, складним фінансовим становищем, що не 

дають змоги здійснити кардинальні зміни у виробничих процесах [232, с. 58]. 

3. Повільні темпи зростання середньорічного поголів’я свиней на 

37,29 %. За період з 2007 до 2018 рр. у сільськогосподарських кооперативах 

України спостерігається скорочення поголів’я свиней на 89,3 тис. голів, тоб-

то у 2,3 раза. Основною причиною скорочення кількісного складу поголів’я є, 

зниження приросту свиней (Додаток З) і збитковість галузі. На припинення 

темпів зростання поголів'я свиней з 2016 р.  вплинуло зростання цін на корми 

(значно зросла ціна на іноземну валюту) та імпорт м’ясопродуктів. 

Зростання поголів’я свиней і птиці досягається завдяки вмілому управ-

лінню виробничим процесом, який покращує результати функціонування пі-

дприємства, зокрема перелаштування виробничого процесу на менш затратні 

види продукції. Крім того, в деякі господарства було вкладено іноземні інве-

стиції та впроваджено зарубіжні новітні технологій з вирощування тварин 

[232, с. 59]. 

4. Розвиток галузі птахівництва, зокрема зростання середньорічного 

поголів’я птиці на 77,4 %, за рахунок швидкої окупності витрат та попиту на 

ринку. 

5. Скорочення у 2 раза протягом 2007–2018 рр. кількості бджоло-сімей. 

Забезпечили їх приріст у 2,8 раза лише фермерські господарства. Незважаю-

чи на сприятливі природно-кліматичні умови, багату кормову базу, вигідне 
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географічне розташування, виробництво меду скорочується. Зокрема, бджі-

льництво є збитковим. У 2017 р. збитковість меду в сільськогосподарських 

підприємствах склала -16,4 %. 

Ситуація може не змінитись, якщо на державному рівні, а також і на рі-

вні сільськогосподарських підприємств не вдадуться до реформування бджі-

льництва. Групи науковців, проводячи дослідження вітчизняного ринку 

бджільництва, довели, що в результаті запилення бджолами таких культур, 

як соняшник, гречка, плодоягідні, овочеві, ефіроолійні та інші культури їхня 

урожайність підвищується в середньому на 25–45 % [233], [234, с. 286]. 

Аналізуючи виробництво продукції тваринництва в сільськогосподар-

ських підприємствах України за 2007–2018 рр.  (Додаток З), слід відмітити 

зростання виробництва молока в 1,3 раза, приросту свиней – в 1,9 раза, ви-

рощування молодняку та відгодівлі птиці – у 2,4 раза, одержаних яєць – в 1,1 

раза. Також спостерігається значне скорочення виробництва вовни – у 3,1 

раза, виробництва меду – в 1,7 раза, а також приросту ВРХ – на 29,4 %. Щодо 

приросту овець, то сільськогосподарськими підприємствами досягнуто рівня 

2007 р. Проте, як засвідчують дані “Економічної правди”, Україна посідає 

перше місце в Європі і п’яте у світі за обсягом виробництва меду, а також 3-

тє місце серед світових експортерів після Китаю та Аргентини. За даними 

Міністерства аграрної політики, в Україні функціонує 400 тис. пасічників, які 

утримують 4 млн вуликів та приблизно 98 % меду виробляють господарства 

населення, і лише 2% – зареєстровані суб’єкти господарювання [235]. 

Щодо виробництва продукції ВРХ, воно характеризується певними 

спадами, які є у сільськогосподарських кооперативах, інших та державних 

підприємствах, а також фазами спаду й піднесення, що демонструють госпо-

дарські товариства, приватні підприємства та фермерські господарства.   

Монополістами у 2017 р. у вирощуванні молодняку й відгодівлі птиці 

та виробництва яєць курячих є господарські товариства, питома вага яких у 

виробництві складає 97,35 % і 93,5 % відповідно. Сільськогосподарські підп-
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риємства у загальному вирощуванні молодняку й відгодівлі птиці у 2,4 раза 

збільшили його обсяги за 2007–2018 рр. 

Проте отриманого показника замало для досягнення рекомендованих 

здобутків, оскільки молочна продукція є основою повноцінного харчування 

населення. У 2018 р. середньодобовий приріст ВРХ у сільськогосподарських 

підприємствах складав 561 гр. (додаток Й), однак, за твердженням 

Л. Шкоропад, для прибутковості м’яса яловичини він має бути в межах 800–

900 гр. [236, с. 231]. 

Вертикально інтегрований Агрохолдинг “Укрлендфармінг” вирощує 

тварин на 125 фермах, включаючи 8 племінних центрів та 2 відгодівельні 

комплекси, де практикує канадську технологію вирощування ВРХ м’ясного 

напряму (тварини впродовж року знаходяться на відкритому випасі, годівля 

тварин за рахунок власноруч вирощеного корму) [237]. 

Позитивним у розвитку тваринництва є зростання продуктивності ко-

рів. Надої молока у 2018 р., порівнюючи із 2007 р., у господарських товарис-

твах зросли в 1,9 раза. Такі результати досягаються за рахунок впровадження 

автоматизованих систем управління (які провадять контроль, збір та опрацю-

вання індивідуальної біологічної інформації про тварин, планують раціон го-

дівлі, а також містять інформацію про групування корів, які підлягають вете-

ринарному огляду, закупівлі високопродуктивних порід телиць і нетелей для 

оновлення основного стада.  

Загалом у сільськогосподарських підприємствах відбувається поступо-

ве зростання продуктивності свиней з 302 г у 2007 до 504 г у 2018 р. Збіль-

шення загального приросту свиней у всіх організаційно-правових формах 

сільськогосподарських підприємств у 1,66 раза певним чином відбувається за 

рахунок впровадження автоматизованих систем, використання нових кормо-

вих добавок (ферментні препарати) і збалансованих кормів, які пропорційно 

розподіляються в задані інтервали часу протягом доби; дотримання техноло-

гій та племінної роботи, спрямованої на поліпшення якості продукції. 
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За даними табл. 3.12, виробництво продукції тваринництва зосередже-

но в основному в господарських товариствах. Вирощування молодняку та 

відгодівлі птиці в господарських товариствах, серед усіх форм господарю-

вання, в середньому за 2007–2018 рр. складає 93,33 %, виробництво яєць ку-

рячих – 89,09 %, приросту свиней – 81,42 %. 

Таблиця 3.12 

Розподіл обсягів виробництва окремих видів продукції  
тваринництва за організаційно-правовими формами 

 сільськогосподарських підприємств, за 2007–2018 рр., %* 

 

Показники 

Госпо-

дарські 
товари-

ства 

Приватні 
підприє-

мства, у т. 
ч. фермер-
ські госпо-

дарства 

Фермер-

ські 
госпо-

дарства 

Сільсько-

господар-

ські виро-
бничі коо-
перативи 

Інші 
підпри-

ємства 

Держа-

вні 
підпри-

ємства 

Сільсько-

господар-

ські підп-
риємства 

Надоєно 
молока 

61,83 21,95 17,55 8,03 4,42 3,77 
100 

Приріст 
ВРХ 

61,84 21,94 19,42 8,37 4,07 3,78 100 

Приріст 
свиней 

81,42 12,34 25,35 2,06 2,96 1,22 100 

Приріст 
овець і кіз 

48,39 25,71 29,54 10,09 6,55 9,26 100 

Вирощуван-

ня молодня-
ку та відго-
дівля птиці 

93,33 3,43 72,66 0,01 3,2 0,03 100 

Одержано 
яєць  

курячих 

89,09 5,03 5,07 0,08 5,55 0,25 100 

Виробни-

цтво вовни 
43,6 26 24,6 12,8 6 11,6 100 

Виробни-

цтво меду 
58,67 19,75 26,66 9,8 6,23 5,55 100 

 

* Джерело: розраховано на основі даних: [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], 

[192], [193], [194], [195], [196]. 

 

Дані таблиці свідчать, що господарські товариства у перспективі в тва-

ринництві зосереджують свою увагу на виробництві продукції свиней, виро-

щуванні молодняку ВРХ, відгодівлі птиці та виробництві яєць. 
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На поступове нарощення виробництва продукції тваринництва має 

вплив бюджетна підтримка на утримання молодняку ВРХ. У 2018 р. Уряд 

України виділив 2393,3 млн грн на Державну підтримку галузі тваринництва, 

зокрема з надання: 

– часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, 

залученими для покриття витрат у: вівчарстві, козівництві, бджільництві, зві-

рівництві, кролівництві, шовківництві; вартості будівництва та реконструкції 

тваринницьких ферм, доїльних залів, підприємств із переробки сільськогос-

подарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківсь-

ких кредитів; вартості закуплених для подальшого відтворення племінних 

тварин, які мають генетичну цінність; 

– бюджетної дотації за утримання: молодняку великої рогатої худоби, 

який народився у господарствах фізичних осіб; корів молочного, молочно-

м’ясного та м’ясного напряму продуктивності юридичними особами за кож-

ну наявну станом на 01 січня поточного року корову [238]. 

Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств 

України мають потенційні можливості для виходу на світові та європейські 

ринки збуту. Проте багато товарів (за винятком меду, м’яса птиці, рибопро-

дуктів та сухого молока) ще не отримали дозволу продаватися в європейсь-

ких торгових мережах [239, с. 219]. 

Сучасний стан розвитку ринків збуту сільськогосподарської продукції, 

нестабільність і високі ціни на матеріально-технічні ресурси змушують орга-

нізаційно-правові форми до пошуку нових каналів і форм реалізації виробле-

ної ними продукції та формування власної ринкової інфраструктури, збуваю-

чи частину продукції у власних торгових закладах, виставках та ярмарках. 

Збут основних видів продукції сільськогосподарськими підприємства-

ми відображений у табл. 3.13. Дані таблиці дають можливість дійти таких 

висновків. 

1. Зростають обсяги збуту зерна і молока всіма сільськогосподарськими 

підприємствами у 2018 р. порівняно із 2007 та 2010 рр. 
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Таблиця 3.13 

Частка окремих категорій сільськогосподарських підприємств у загальному 
обсязі реалізації продукції сільського господарства, * 

 

Категорії господарств 
2007 р. 2010 р. 2018 р. 2018 р. порівняно 

до, раза, % 

тис. ц % тис. ц % тис. ц % 2007 р. 2010 р. 

Зерно 

Господарські товарис-
тва 

86637,7 65,0 149417,3 66,0 
330435,1 69,0 3,8 раза 2,2 раза 

Приватні підприємст-
ва 

29489,2 22,1 56477,4 25,0 
126433,6 26,4 4,3 раза 2,2 раза 

з них фермерські гос-
подарства 

5948,2 20,2 17268,2 30,6 
44378,2 35,1 7,5 раза 2,6 раза 

Сільськогосподарські 
кооперативи 

7771,1 5,8 8700,4 3,9 
8447,0 1,8 1,1 раза 97,1 

Інші підприємства 7121,3 5,4 8504,2 3,7 8649,3 1,8 1,2 раза 1 раз 

Державні підприємст-
ва 

2291,2 1,7 3208,0 1,4 
4889,6 1,0 2,1 раза 1,5 раза 

Сільськогосподарські 
підприємства 

133310,5 100 226307,3 100 
478854,6 100,0 3,6 раза 2,1раза 

ВРХ на м'ясо (у живій вазі) 
Господарські товарис-
тва 

1485,8 53,6 1155,7 60,2 
1349,2 68,9 90,8 1,2 раза 

Приватні підприємст-
ва 

658,6 23,8 404,3 21,1 
417,1 21,3 63,3 1 раза 

з них фермерські гос-
подарства 

102,5 15,6 64,2 15,9 
68,8 16,5 67,1 1 раз 

Сільськогосподарські 
кооперативи 

357,9 12,9 191,0 9,9 
96,5 4,9 27,0 50,5 

Інші підприємства 179,2 6,5 95,5 5,0 45,1 2,3 25,2 47,3 

Державні підприємст-
ва 

89,5 3,2 72,2 3,8 
50,1 2,6 56,0 69,4 

Сільськогосподарські 
підприємства 

2771,0 100 1918,7 100 
1958,1 100,0 70,7 1 раз 

Молоко 

Господарські товарис-
тва 

9361,0 55,9 11269,4 59,5 
16625,9 67,0 1,7 раза 1,5  раза 

Приватні підприємст-
ва 

3899,4 23,3 3993,0 21,1 
5310,9 21,4 1,4 раза 1,3 раза 

з них фермерські гос-
подарства 

513,5 13,2 632,5 15,8 
993,1 18,7 1,9 раза 1,6  раза 

Сільськогосподарські 
кооперативи 

1991,5 11,9 1697,3 9,0 
1420,4 5,7 71,3 83,7 

Інші підприємства 866,5 5,1 1187,0 6,2 770,0 3,1 88,9 64,9 

Державні підприємст-
ва 

637,6 3,8 788,3 4,1 
685,4 2,8 1,1 раза 86,9 

Сільськогосподарські 
підприємства 

16756,0 100 18935,0 100 
24812,7 100,0 1,5 раза 1,3 раза 

* Джерело: розраховано на основі даних: [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], 

[192], [193], [194], [195], [196]. 

 

Найбільшу частку в структурі реалізації зерна та молока сільськогос-

подарськими підприємствами України займають господарські товариства, які 

реалізували в 2018 р. 69 % від усього реалізованого зерна, і 68,9 % молока, а 
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також приватні підприємства – 26,4 % і 21,3 % відповідно. Найменша частка 

припадає на державні підприємства, відповідно лише 1 % і 2,6 %. 

2. Реалізація великої рогатої худоби на м’ясо у живій вазі скорочується 

практично всіма організаційно-правовими формами сільськогосподарських 

підприємств (крім господарських товариств), що має негативний вплив на 

повноцінне забезпечення населення м’ясопродуктами й стримує залучення 

інвестицій у модернізацію виробництва. 

Сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових 

форм господарювання стали чималим ресурсом розвитку в Україні, який 

спрямовує свою діяльність на насичення споживчого ринку продуктами сіль-

ського господарства, а також на зниження рівня безробіття в сільській місце-

вості. 

Саме раціональне співвідношення всіх форм господарювання може 

стати як стабілізаційним чинником до відновлення сільськогосподарського 

виробництва, а також певною системою економічного зростання з оптималь-

ним розподілом виробництва продукції сільського господарства різними ор-

ганізаційно-правовими формами сільськогосподарських підприємств. 

У цілому сільськогосподарським підприємствам потрібно зосередити 

увагу на діяльності загальної системи управління, перспективних напрямах 

його розвитку та розроблені організаційно-економічних важелів підвищення 

їхньої ефективності [240, с. 169]. 

Підвищуючи врожайність сільськогосподарських культур, організацій-

но-правові форми мають на меті й зниження собівартості продукції. Проте 

цього неможливо досягти однією лише урожайністю, для цього необхідні: 

застосування нових, обдуманих якісних управлінських рішень, правильний 

підбір необхідних ресурсів, зменшення втрат урожаю під час вирощування та 

зберігання продукції, налагодження внутрішньої переробки, дотримання оп-

тимального розміру витрат, які допоможуть вистояти підприємству в умовах 

високої конкуренції. 
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Зниження виробництва тваринницької продукції в сільськогосподарсь-

ких підприємствах призводить до зменшення посівних площ кормових коре-

неплодів і кормових баштанних за рахунок скорочення попиту на корм для 

тварин. Тобто до збільшення питомої ваги покупних кормів, скорочення се-

редньорічного поголів’я ВРХ та надання переваги вирощуванню більш при-

буткових зернових, олійних і технічних культур.  

Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств, ма-

ючи свободу вибору виду діяльності та випуску продукції, самі відповідно до 

потреб обирають способи реалізації виготовленої продукції на внутрішньому 

й зовнішньому ринках. 

 

 

 

3.2. Вплив організаційно-правових форм сільськогосподарських 

 підприємств на розвиток об’єднаних територіальних громад   
 

До початку сучасної аграрної реформи в Україні (1990 р.) сільськогос-

подарські підприємства мали порівняно добре розвинуту виробничу й соціа-

льну базу, яка давала можливість забезпечувати трудову зайнятість праців-

ників, поступово підвищувати зарплату, частково за власні кошти здійснюва-

ти підготовку необхідних спеціалістів і кваліфікованих працівників. Вони, 

крім того, утримували не лише власну, але й сільську соціальну інфраструк-

туру. 

У 1990 – 2000 рр. в Україні було реорганізовано колективні сільського-

сподарські підприємства, зокрема здійснено приватизацію їх майна шляхом 

передачі у приватну власність членам цих підприємств. Об’єкти соціальної 

сфери села, які перебували на утриманні підприємств, до приватизації не за-

лучалися, а були передані до сільських рад на їх утримання. Здебільшого 

сільські ради не мали достатньо коштів на забезпечення діяльності цих 

об’єктів більша їх частина припинила функціонування, а решта не повністю 

відповідала своєму призначенню. 

Розв’язанню цієї проблеми може сприяти створення об’єднаних тери-
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торіальних громад (ОТГ), а також нових сільськогосподарських підприємств 

на їх територіях. З огляду на складну економічну ситуацію в Україні, ОТГ 

потребують наукових досліджень, у тому числі стосовно перспектив соціаль-

ного розвитку. В цьому контексті особливого значення набуває думка грома-

дян про роль сільськогосподарських підприємств у їхніх ОТГ.  

Сільськогосподарські підприємства розпоряджаються власним майном 

або одержаним в оренду, до якого об’єкти соціальної сфери здебільшого не 

належать. Їхня діяльність зосереджена в основному на виробництві сільсько-

господарської продукції, а розвиток соціальної сфери залишається, у більшо-

сті випадків, поза увагою, що, зокрема, зумовлює низький рівень розвитку 

сільських територій. Сільськогосподарські підприємства впливають на роз-

виток територіальної громади де вони зареєстровані, оскільки їх ефективна 

діяльність передбачає створення робочих місць та поповнення бюджетів да-

ної ОТГ. 

Сільськогосподарські підприємства в добровільно об’єднаних терито-

ріальних громадах є одним із стабілізаційних чинників соціально-

економічних відносин регіону в цілому.  

Економічна криза, що триває в аграрному секторі Україні, випливає з 

проблем макроекономічного рівня, тому її подолання можливе за рахунок 

правильної науково обґрунтованої державної політики щодо регулювання 

продовольчого ринку, а також сприяння ефективному об’єднанню територіа-

льних громад. Тим більше, що Україна у 2017 р. мала відносно низький пока-

зник (30,8 %) сільського населення [241]. 

Історичний досвід показує, що глибока централізація в управлінні краї-

ною та її економікою неефективна [242, с. 3]. Відсутність, ОТГ ускладнює 

ефективне управління територіями. В міру розвитку суспільства підвищуєть-

ся й ступінь децентралізації управління. 

У науковій літературі існує порівняльний аналіз двох моделей – сільсь-

когосподарської та моделі розвитку сільських територій [243]. У першій мо-

делі, сільськогосподарській, головну роль відіграють працівники сільського 
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господарства. Від їх активності залежить життєздатність сільських територій 

і сільське господарство як головна функція села. Друга модель, розвитку 

сільських територій, значно розширена: в ній представлено різні функції 

сільських територій.  

Науковці приділяють увагу як концепції ендогенного, так і екзогенного 

розвитку сільських територій. Навіть можна зауважити деякий відхід від ек-

зогенного та наголошення на ендогенному їх потенціалі. Наприклад, Н. Вард, 

Д. Аттертон, Т.-У. Кім, П. Лове, Д. Філліпсон, Н. Томпсон, пропонують залу-

чити місцеві ресурси у процеси їх розвитку. Рушійною силою ендогенного 

потенціалу вони вважають заходи, які починаються знизу [244, с. 5]. Такий 

внутрішній (ендогенний) потенціал оцінюється також у суспільній сфері, зо-

крема як цінність суспільна, духовна та цінність самих сільських утворень як 

таких.  

Такий підхід досить актуальний для України. Він дає можливість найе-

фективніше використати й розвинути місцевий потенціал сільських громад та 

міжнародну підтримку, в тому числі з ЄС. 

У час динамічних змін і розвитку сільських територій, завдяки різним 

формам дофінансування, істотним є таке поняття, як неендогенний розвиток. 

Цей термін запровадив Ч. Рей [245, с. 6] з переконанням, що сільські терито-

рії можуть самі, використовуючи власний потенціал, будувати своє майбут-

нє. Ч. Рей [246] також стверджує, що розвиток, який базується на місцевих 

ресурсах, може реалізуватися як місцевими виконавцями, так і урядами кра-

їн, а також неурядовими організаціями, спектр впливу яких поєднує глобаль-

не мислення з локальними діями. Останній напрям, пов’язаний з неурядови-

ми організаціями, досить перспективний для розвитку сільських територій, 

що було підтверджено прикладом Польщі та відображено в численних нау-

кових публікаціях [247, с. 13–22], [248, с. 52–56], [249, с. 62–71], [250], [251],  

[252, с. 189–203]. 

Подібні погляди щодо сільських територій знаходимо також у 

Г. Босворта і Й. Аттертона [253, с. 254–279], які вказують на істотність 
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зв’язків між культурними, суспільними та економічними формами їх потен-

ціалу. На місцевому (локальному) рівні позитивний розвиток територій зале-

жить як від кількості ресурсів, так і співзалежностей між згаданими формами 

потенціалу.  

Обсяг локальних ресурсів впливає на відновлення сільських територій. 

Адже саме ОТГ вирішують, як використати певний ресурс, особливо той, що 

відрізняється від ресурсів інших сусідніх сіл (у нашому розумінні ОТГ). В 

літературі трапляються публікації, присвячені аналізу місцевих ресурсів та їх 

використанню як суспільного капіталу [254, с. 18–35], [255, с. 89–97], парт-

нерства [256, с. 230–245], [257, с. 333–345], міграцій [258, с. 1–5], [259, 

с. 354–366], сільського туризму [260, с. 150–167], [261, с. 165–183], [262, 

с. 1133–1156], [263, с. 1438–1441], культурної спадщини [264, с. 467–493], 

[265, с. 505–512], [266, с. 487–510], та ін.  

Розвиток сіл, як свідчить досвід високорозвинених країн світу, є чин-

ником стабілізації відносин у регіоні та державі в цілому. Проблеми розвитку 

сільськогосподарських підприємств, які функціонують в ОТГ, набувають 

сьогодні особливої ваги. Тому зрозумілий інтерес учених-економістів до ви-

вчення даної проблеми.  

Але, незважаючи на велику кількість наукових праць, розробка теоре-

тичних та практичних засад ефективного функціонування сільськогосподар-

ських підприємств на ОТГ залишається предметом дискусійним. Особливо 

цікава у цьому контексті думка громадян щодо діяльності сільськогосподар-

ських підприємств на території ОТГ. 

У Конституції України, cт. 140, зазначено, що місцеве самоврядування 

здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи 

місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи [88]. 

З 5 лютого 2015 р. набув чинності Закон України “Про добровільне 

об’єднання територіальних громад” [267]. Саме потреба внормування 

об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст зумовила створення тако-
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го Закону. Він містить процедуру об’єднання територіальних громад задля 

підтримки їх дієздатності. Однак не простежується зв’язок об’єднання тери-

торіальних громад із перспективним планом формування громад області, що 

схвалює обласна рада та затверджує Кабінет Міністрів України.  

На сайті “Конституційні територіальні громади” запроваджено такі 

тлумачення терміна “територіальна громада”: 

– об’єднання місцевих жителів, які постійно проживають у межах ад-

міністративно-територіальної одиниці; 

– публічний власник, тобто об’єднання всіх громадян адміністративно-

територіальної одиниці (села, селища, міста, району в місті), які можуть про-

стою більшістю від свого складу на основі загальних зборів, відповідно до 

Конституції України, вирішувати питання щодо своєї спільної, неподільної 

публічної власності;  

– адміністративно-територіальна одиниця [268].   

Для ухвалення ефективних управлінських рішень щодо сучасного роз-

витку територіальних громад доцільно: 

– провести дослідження особливостей регіонів, враховуючи викорис-

тання наявних у них ресурсів, і визначити пріоритети їх розвитку; 

– забезпечити розширення прав та реальних повноважень щодо самос-

тійності регіонів та підвищення ініціативи й діловитості працівників села; 

– правильно об’єднати територіальні громади за принципом самодоста-

тності, які мали б у своєму розпорядженні відповідні матеріальні  й фінансові 

ресурси та об’єкти соціальної інфраструктури, тобто їх конкурентоспромож-

ності; 

– здійснювати контроль за виконанням планів та програм їхнього роз-

витку; 

– забезпечити якість життя, а поряд із цим якість послуг в кожній 

окремій об’єднаній територіальній громаді. 

У ст. 169 Цивільного кодексу України зазначено, що територіальні 

громади можуть створювати комунальні підприємства, спільні комунальні 
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підприємства, навчальні заклади, підприємницькі товариства, брати участь у 

їхній діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом 

[76]. 

Результатом збалансованого розвитку добровільно об’єднаних терито-

ріальних громад повинно стати покращення якості життя на селі. Щоб забез-

печити об’єднання територіальних громад, доцільно збалансувати потребу в 

коштах, землі, комунальному майні різними організаційно-правовими фор-

мами господарювання на селі.  

О. А. Ляшенко доводить, що найважливішим напрямом соціально-

економічного розвитку ОТГ є досягнення позитивної динаміки добробуту 

населення за рахунок збільшення платоспроможного попиту, підвищення за-

робітної плати працюючого населення, зростання рівня трудових доходів, 

скорочення заборгованості з виплати заробітної плати й реалізація заходів 

щодо стимулювання розвитку сільськогосподарських підприємств [269, 

с. 191].  

В Україні ОТГ почали формуватися з 2014 р. Наприклад, в Івано-

Франківській області формування ОТГ розпочато з 2015 р., коли було ство-

рено перші три громади. У 2016 р. на шлях децентралізації стали ще 5 ОТГ. 

На початок 2018 р. в Івано-Франківській області налічується 25 ОТГ [270]. 

Відповідно до Перспективного плану Кабінету Міністрів України в 

Івано-Франківській області, загалом має бути створено 63 ОТГ [271, с. 39]. 

Даний показник свідчить про наявність проблем та бюрократичних перепон у 

ході даного процесу. Щоб досягти бажаних результатів, необхідно докласти 

ще багато зусиль та здійснити низку наукових розробок.  

Для обґрунтування стратегічного плану розвитку функціонування сіль-

ськогосподарських підприємств в межах об’єднаної територіальної громади 

проведено SWOT-аналіз умов їх діяльності (Strengths – сильні сторони; 

Weaknesses – слабкі сторони; Opportunities – можливості; Threats – загрози). 

Суть методу SWOT-аналізу стратегічного планування полягає у виокремлен-

ні та аналізі цих чотирьох категорій [272, с. 39]. 
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Для того, щоб обґрунтувати вплив сільськогосподарських підприємств 

на розвиток ОТГ та визначити вихідний рівень їх функціонування, ми в липні 

– серпні 2018 р. провели дослідження й здійснили діагностичне анкетне опи-

тування представників територіальних громад Івано-Франківської області та 

представників сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської облас-

ті, які функціонують на території цієї територіальної громади. 

Анкетування також мало на меті вивчення процесів впливу діяльності 

ОТГ на розвиток сільськогосподарських підприємств. Анкети охоплювали 

питання щодо окремих показників діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств та мали на меті вивчення процесів їхнього впливу на розвиток ОТГ і 

навпаки. 

Нами було розроблено анкету-опитувальник ОТГ та запропоновано 80 

особам дати відповіді на 25 питань, що подано в Додатку К. Серед них був 

блок питань щодо адресних даних (2 питання), статево-вікової категорії (2 

питання). Наступний блок стосувався організаційних заходів і складався із 8 

питань щодо: діяльності сільськогосподарських підприємств; підтримки ку-

льтурних традицій, проведення ярмарків та масових свят для залучення в да-

ну територіальну громаду туристів із різних регіонів; інформаційно-

консультативного супроводу підприємницької діяльності; забезпечення сіль-

ськогосподарською продукцією комунальних закладів; отримання від сільсь-

когосподарських підприємств допомоги на розвиток ОТГ; доцільності ство-

рення в ОТГ нових сільськогосподарських підприємств; потреби у функціо-

нуванні сільськогосподарських підприємств у ОТГ. 

Соціальний блок (4 питання) стосувався створення нових робочих 

місць для жителів ОТГ; надання їм адміністративних послуг; закріплення 

трудових ресурсів у територіальній громаді шляхом поліпшення соціальної 

інфраструктури; його матеріальної зацікавленості в роботі у складі сільсько-

господарських підприємств. 

Економічні заходи характеризуються відповідями на 9 питань щодо: 

спрямування сільськогосподарськими підприємствами податку з доходів фі-
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зичних осіб до бюджету ОТГ; виробництва та продажу органічної продукції; 

інвестицій в аграрне виробництво; екологічних порушень (забруднення во-

дойм, ґрунтів, повітря) з боку сільськогосподарських підприємств; оцінки 

репутації підприємств у кредитних установах; та серед жителів ОТГ; справе-

дливості фіскальної політики; сприяння ОТГ у реалізації сільськогосподарсь-

кої продукції; витрачання жителі ОТГ  більшої частини коштів на закупівлю 

продукції через відсутність на даній території сільськогосподарських підпри-

ємств. 

Аналіз отриманих даних анкетування свідчить, що працівники ОТГ 

Івано-Франківської області здебільшого складаються із жінок, частка яких 

становить 66 % Додаток Л. Результати опитаних жителів ОТГ свідчить про 

низьку активність молодих людей рис. 3.7. Середній вік опитаних складає 46 

роки. 

Більше 92 % опитаних вказали, що на території їх ОТГ провадять свою 

діяльність сільськогосподарські підприємства; решта 5 % зазначають, що для 

підприємницької діяльності немає вільних сільськогосподарських площ; 2 % 

вважає, що в сільськогосподарських підприємств немає потреби, а 1 % зовсім 

не хочуть займатися сільськогосподарською підприємницькою діяльністю. 

Дані анкети свідчать, що представники ОТГ вбачають майбутнє в сільського-

сподарських підприємствах, за рахунок яких може бути скорочено безробіття 

та подолана нестабільність соціально-економічного розвитку громади. 

Аналізуючи питання, які охоплюють організаційні заходи, слід заува-

жити, що 64 % опитаних вважають, що сільськогосподарські підприємства 

підтримують культурні традиції громади. ОТГ та сільськогосподарські підп-

риємства беруть до уваги традиції ведення сільського господарства в колек-

тивних сільськогосподарських підприємствах, а також підсобних господарст-

вах попереднього історичного періоду [99, с. 177].  
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Рис. 3.7. Структура за віком опитаних жителів ОТГ, %* 

* Джерело: сформовано на основі опрацьованих анкет. 
 

Проведення ярмарків та відзначення релігійних свят, що популяризу-

ють дану ОТГ на туристичному ринку також є одним із заходів із підтримки 

культурних традицій ОТГ. Такої думки дотримуються 25 % опитаних. 

Інформаційно-консультативний супровід підприємницької діяльності 

сільськогосподарських підприємств, на думку 48 % респондентів, має на меті 

створити об’єднаний простір, де в межах одного приміщення різні органи 

влади та структурні підрозділи ОТГ зможуть надавати максимум адміністра-

тивних послуг громадянам і покращити доступ до інформації.  

На сьогодні 64 % сільськогосподарських підприємств отримують фі-

нансову допомогу від об’єднаних територіальних громад, спрямовану на роз-

виток виробництва та впровадження нових видів продукції. Здійснюється фі-

нансування з бюджету ОТГ на впровадження нових науково-технічних роз-

робок (наприклад, Брошнів-Осадська ОТГ надає кошти сільськогосподарсь-

кому підприємству на закупівлю та встановлення обладнання для виробницт-

ва екологічно чистої сирної продукції). 
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Доцільність створення в їхній ОТГ нового сільськогосподарського під-

приємства підтримало тільки 23 % опитаних. Це зумовлено тим, що в даній 

об’єднаних територіальних громад або вже функціонують різні організацій-

но-правові форми господарювання, або власники земельних ділянок оброб-

ляють свої наділи самостійно, а також відсутністю вільних сільськогосподар-

ських угідь придатних для господарської діяльності. 

Позитивна думка опитаних щодо доцільності існування старих та ство-

рення нових сільськогосподарських підприємств зумовлена податковими на-

дходженнями до бюджету ОТГ від сільськогосподарських підприємств у ро-

змірі 60 % податку з доходів фізичних осіб, а також 100 % єдиного податку, 

що сплачується платниками ІV групи (сільськогосподарськими товаровироб-

никами) [273]. 

Наказом Мінагрополітики України від 16. 11. 2018 р. № 552 “Про за-

твердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення” 

визначено загальнонаціональну (всеукраїнської) нормативну грошову оцінку 

земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. 

Цей наказ повинен спростити роботу сільськогосподарським підприємствам 

щодо потреби складання технічних документацій з нормативно-грошової 

оцінки окремих ділянок сільськогосподарського призначення, які виготовля-

лись для визначення розмірів орендної плати, земельного податку та інших 

обов’язкових платежів. Усі дані щодо вищезазначеного зведено в єдину сис-

тему й створено портал-дзеркало, де можна в системі здійснити онлайн-

розрахунок нормативної грошової оцінки зареєстрованих у Державному зе-

мельному кадастрі земельних ділянок [274]. 

Респонденти зазначають, що сільськогосподарські підприємства забез-

печують нові робочі місця тільки 25 % жителям об’єднаних територіальних 

громад. Дана ситуація пояснюється тим, що новостворені сільськогосподар-

ські підприємства у більшості випадків застосовують сучасні технології, що 

потребують високопродуктивної техніки та незначної кількості працівників. 
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В основному сільськогосподарські підприємства займаються виробництвом 

продукції рослинництва, де зайнятість працівників припадає на весняно-

літній та частково осінній період, тобто має сезонний характер. 

На питання про надання членам об’єднаних територіальних громад по-

слуг з боку сільськогосподарських підприємств 35 % респондентів відповіли, 

що така практика існує: навчальні заклади забезпечені продукцією місцевого 

виробництва у свіжому або в переробленому вигляді (побудовані 

м’ясоконсервні та м’ясопереробні цехи, макаронні лінії, цехи із сушіння ово-

чів) – 10 %; надається також допомога в обробітку приватних земельних ді-

лянок технікою сільськогосподарських підприємств – 20 %; здійснюється до-

помога в ремонті закладів культури, медичних установ, бібліотек, клубів – 

5 %. 

Аналізуючи питання, які охоплюють соціальні заходи, слід зауважити, 

що майже половина респондентів вважає, що закріплення трудових ресурсів 

у ОТГ відбувається саме за рахунок поліпшення соціальної інфраструктури, 

проте 25 % оцінюють цей зв'язок як частковий. 

На питання, чи будуть його жителі купувати органічну продукцію за 

вищу ціну в сільськогосподарських підприємствах, розташованих в ОТГ, 

ствердно відповіло – 60 %. З тих, які відповіли “ні” – 23 % не можуть прид-

бати продукцію тому, що вона в основному продається оптом; 4 % – не вба-

чають потреби у виробництві органічної продукції, 7 % – вважають, що це 

дорого; а для 4 % не важливо, де знаходиться сільськогосподарське підпри-

ємство. Саме задоволення потреб населення в безпечних та органічних про-

дуктах харчування, що постає як нагальне питання для споживачів, привер-

татиме увагу до підприємств як із боку населення даної місцевості, так і жи-

телів сусідніх об’єднаних територіальних громад.  

Слід зауважити, що стосовно екологічних порушень (забруднення во-

дойм, ґрунтів, повітря) з боку сільськогосподарських підприємств 35 % опи-

таних висловились, про актуальну проблему. В основному їх турбує висна-

ження ґрунтів вирощуванням монокультур – 14 %, зловживання засобами 
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хімічного обробітку ґрунтів – 15 %, втручання в стан атмосфери, шляхом 

розстрілювання хмар з гармат чи викиду спеціальних хімічних речовин – 

4 %, та інші фактори – 2 %. В ОТГ має бути забезпечена підтримка екологіч-

ної рівноваги з мінімальним негативним впливом на стан навколишнього се-

редовища задля збереження довкілля для майбутніх поколінь. 

Стосовно репутації сільськогосподарських підприємств у ОТГ, більше 

половини респондентів (57 %) вказують на її високий рівень, решта (22 % 

опитаних) зазначають, що жителі ОТГ та потенційні інвестори не завжди до-

віряють керівникам сільськогосподарських підприємств, а у 21 % довіра вза-

галі відсутня. Підвищення зацікавленості жителів ОТГ у довгостроковій 

співпраці з сільськогосподарськими підприємствами зумовлена сприятливи-

ми умовами двостороннього партнерства та можливістю вирішення спільних 

проблем в межах об’єднаної територіальної громади. 

На запитання про обмеження та справедливість фіскальної політики 

щодо діяльності сільськогосподарських підприємств 44 % опитаних відпові-

ли, що вона справедлива, 37 % це заперечили, а 19 % дотримуються думки, 

що справедливість взагалі відсутня. 

Забезпечення привабливості для інвесторів у кризовий період є важли-

вим для економіки України. В основні об’єднані територіальні громади, за 

результатами 13 % відповідей респондентів, не сприяють в реалізації сільсь-

когосподарської продукції, а також не інвестують аграрне виробництво 

(18 %). Більше половини опитаних (51 %) працівників ОТГ вважають, що че-

рез відсутність на даній території сільськогосподарських підприємств вони 

витрачають більше коштів на закупівлю продукції і тільки 18 % вважають 

цей показник частковим. 

Результати опитування працівників сільськогосподарських підприємств 

Івано-Франківської області (другий тип анкети) щодо їхнього впливу на роз-

виток об’єднаних територіальних громад також дали важливі результати. Для 

формування уяви, який вигляд мала анкета, див. Додаток М та результати 

опитування працівників, подано в Додатку Н. Статистичне опрацювання да-
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них 80 опитаних дає можливість проаналізувати результати, отримані в ме-

жах статистичної похибки.  

Середній вік опитаних складає 47 роки. Лише 21 % респондентів моло-

дше 30 років. Відповідно від 31 до 40 років – 23 %, від 41 до 50 років – 20 %, 

від 51 до 60 років – 17 %, від 61 року й більше – 19 %.  

Для посилення системи управління та підвищення конкурентоздатності 

сільськогосподарські підприємства потребують спеціалізованого програмно-

го забезпечення та навчання з його застосування. Четверта частина опитаних 

на запитання про проведення спеціалізованого навчання, стажування, підви-

щення кваліфікації та підготовку персоналу підприємства стикається з цим 

часто, це в основному відбувається за рахунок власних домовленостей – 

14 %, 16 % – у центрах підвищення кваліфікації і 5 % здійснюють його на 

міжнародному рівні. 

Звільнення кваліфікованої робочої сили, на думку опитаних працівни-

ків сільськогосподарських підприємств, відбувається лише у 18 % з причин: 

низького рівня заробітної плати – 12 % і якщо немає кар’єрного росту – 6 %. 

Заробітна плата у сільськогосподарських підприємствах виплачується 

вчасно і регулярно, проте в мінімальних розмірах, що рідко задовольняє пра-

цівників. Вказуючи на матеріальну зацікавленість працівників сільськогос-

подарських підприємств, 35 % опитаних вважають, що розмір оплати праці й 

соціальний захист є порівняно низький, заробітна плата оплачується посе-

зонно, багато видів робіт здебільшого не є механізовані.  

На проблему підвищення продуктивності праці в сільськогосподарсь-

ких підприємств звернули увагу лише 22 % опитаних респондентів. Цього 

можна досягти, на їхню думку, за рахунок: підвищення оплати праці – 8 %, 

мотивації кращих працівників у вигляді похвал і грамот – 8 %, автоматизації 

та механізації виробництва – 4 %, а також за рахунок преміювання та винаго-

родження кращих працівників – лише 2 %. На відповідь “ні” впливали такі 

фактори: відсутність фінансової можливості у керівників сільськогосподар-

ських підприємств – 53 %, керівник сільськогосподарських підприємств не 
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вважає моральні способи мотивації персоналу дієвими – 18 % і 7 % не вбачає 

в цьому потреби. 

Щодо престижності й привабливості для працівників роботи на сільсь-

когосподарському підприємстві 30 % вважають, що на це впливає висока 

оплата праці, 32 % не мають інших джерел заробітку, крім сільськогосподар-

ських підприємств, для 25 % – автоматизація й механізація праці, а для 13 % 

– пільги та привілеї для працівників підприємства (додаткові послуги за ра-

хунок підприємства або зі знижкою для працівників, наприклад, технічна до-

помога в обробітку власної земельної ділянки) (рис. 3.8). 

На запитання, чи має сільськогосподарське підприємство можливості 

для власного розвитку на рівні, який забезпечує їхнє ефективне функціону-

вання, 34 % дали позитивну відповідь. На нашу думку, це залежить від рівня 

мотивації працівників, низького забезпечення ресурсами для впровадження 

прогресивних технологій і високої конкуренції в ринковому середовищі.  

 

 

Рис. 3.8. Структура привабливості людей до праці на сільськогос-
подарському підприємстві, % * 

*Джерело: сформовано на основі власного соціологічного дослідження. 
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Опитані вважають, що відчувається брак інвестиційного капіталу, який 

впливає на розвиток сільськогосподарських підприємств – 59 %. Для впрова-

дження в сільськогосподарських підприємствах необхідне залучення додат-

кових фінансових ресурсів.  

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, на 

думку респондентів, планують забезпечити 45 % сільськогосподарських під-

приємств, у т. ч. виробництва продукції рослинництва на – 73 %, тваринниц-

тва – на 27 %. А 55 % респондентів вважають, що сільськогосподарські підп-

риємства не планують збільшення виробництва сільськогосподарської про-

дукції.  

На запитання, що впливає на показники реалізації продукції сільсько-

господарських підприємств, отримано відповіді: дорожнє сполучення між 

населеними пунктами ОТГ – 25 %; забезпечення транспортними засобами – 

16 %; конкурентне середовище – 20 %; платоспроможність населення 

об’єднаних територіальних громад – 24 %, наявність фірмових магазинів – 

15 %.  

Як зазначають 60 % опитаних на сьогодні в Україні існує потреба в за-

безпеченні населення ОТГ органічними продуктами харчування рис. 3.9. На 

думку 33 % опитаних, випуск органічної продукції впливає на прибуток сіль-

ськогосподарських підприємств.  

Відповідно до опитування респондентів, четверта частина з них вважає 

високі порушення екологічної безпеки, 44 % – помірні та 22 % вважають їх 

низькими. Недотримання норм екологічної безпеки проявляється в забруд-

ненні водойм, ґрунтів та повітря з боку сільськогосподарських підприємств і 

в нехтуванні правил раціонального використання природних ресурсів. 

В ОТГ старання працівників сільського господарства на отримання фа-

хової роботи є обмеженими, наявність вільних робочих місць, які пропонує 

сільськогосподарське підприємство, є непривабливою для жителів 

об’єднаних територіальних громад через низький рівень заробітної плати, а в 

деяких випадках – через її затримання. Майже половина  опитаних 45 % вва-
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жають, що відсутність чи мала кількість на даній території сільськогосподар-

ських підприємств впливає на рівень безробіття, 22 % вважають це явище 

часткове. Системне відродження сільськогосподарських підприємств має ро-

зглядатись як неповернення в минуле, а виведення їхньої діяльності на знач-

но новий стратегічний шлях розвитку з повним подоланням сільського без-

робіття й орієнтацією на самостійну зайнятість. 

 

40

60 так ні

 

Рис. 3.9. Забезпечення населення ОТГ органічними продуктами 

 харчування, які виробляє сільськогосподарське підприємство * 

* Джерело: сформовано на основі власного соціологічного дослідження. 
 

Здійснивши аналіз анкет першого і другого типу, керівництву сільсько-

господарського підприємства необхідно приділяти також увагу дослідженню 

ринку та їх конкурентів. Доцільним буде провести аналіз внутрішніх сил що-

до потенційних можливостей свого зростання, а також вивчення зовнішнього 

середовища. Цьому питанню в сільськогосподарських підприємствах приді-

лялася недостатня увага. Для забезпечення ефективної діяльності сільського-

сподарських підприємств необхідне залучення додаткових матеріальних та 

фінансових ресурсів. Джерелами їх надходження можуть бути внутрішні 

джерела, участь у міжнародних проектах, а також державні інвестиції в агра-

рний сектор. 

Для забезпечення нормального функціонування територіальних громад 
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в Україні розроблено низку нормативно-правових документів, які регламен-

тують їх створення та регулюють подальшу фінансово-господарську діяль-

ність, проте, як показують дані опитування респондентів, не всі нормативно-

правові акти виконуються.  

Вищенаведені результати опитувань засвідчують потребу кожної тери-

торіальної громади в рамках співпраці із сільськогосподарськими підприємс-

твами: 

– окреслити шляхи взаємодії з кожним окремо взятим сільськогоспо-

дарським підприємствам на партнерській основі; 

– спланувати систему заходів із підтримки різних сільськогосподарсь-

ких підприємств шляхом збільшення реалізації виробленої ними продукції 

через регіональні торгові мережі, а також забезпечення навчальних закладів, 

лікарень на території об’єднаної територіальної громади продукцією їхнього 

виробництва;  

– розробити програми отримання кредитних ресурсів (43 % опитаних 

вважають, що сільськогосподарські підприємства мають позитивну репута-

цію в кредитних установах); 

– узгодити дії, які можуть впливати на результати роботи сільськогос-

подарських підприємств на селі (частка зайнятості населення ОТГ на сільсь-

когосподарському підприємстві  складає – 85 %); 

– створити систему інформаційного забезпечення підприємницької дія-

льності сільськогосподарських підприємств (дані анкети вказують, що майже 

половина опитаних вважає, що дана система організована та сприяє вчасному 

врегулюванню проблем і запобіганню порушень у майбутньому); 

– стимулювати підвищення соціальних стандартів, а також рівня заро-

бітної плати в сільськогосподарському підприємстві (12 % респондентів вва-

жать її рівень високим, 53 % – середнім та 35 % – доволі низьким); 

– формувати умови для підвищення конкурентоспроможності сільсько-

господарських підприємств (на думку 55 % опитаних, сільськогосподарські 

товаровиробники добре володіють інформацією про стан ринку та їх конку-
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рентів; проте 32 % вказують на недостатній розвиток маркетингових служб; а 

12 % зазначають, що сільськогосподарські підприємства не мають своїх по-

тенційних клієнтів і місць на ринку); 

– затвердити графіки проведення оптових ярмарків, де реалізовувати-

меться продукція власного виробництва. Це потрібно для залучення туристів 

та ознайомлення з діяльністю сільськогосподарських товаровиробників, які 

працюють в ОТГ. На думку 82 % опитаних якісна продукція сільськогоспо-

дарських підприємств позиціонується як “візитна картка” об’єднаної терито-

ріальної громади; 

– виконувати ремонт доріг в межах ОТГ – 25 % опитаних вважають, що 

на обсяги реалізації продукції сільськогосподарських підприємств впливає 

незадовільне транспортне сполучення між населеними пунктами  об’єднаної 

територіальної громади; 

– стимулювати відкриття фірмових магазинів сільськогосподарських 

підприємств (15 % респондентів стверджують, що їх відсутність впливає на 

реалізацію продукції в даній ОТГ; 

– розробляти й впроваджувати програми зі збереження земельних ре-

сурсів та охорони навколишнього середовища. Четверта частина опитаних 

вказують на екологічні порушення з боку сільськогосподарських підпри-

ємств, зокрема забруднення водойм, ґрунтів, повітря, і тільки 22 % вважають, 

що цей вплив незначний. 

– запропонувати програми зі створення нових та розвитку існуючих ор-

ганізаційно-правових форм господарювання на селі; 

– сприяти збільшенню обсягів реалізації вироблюваної продукції сіль-

ськогосподарськими підприємствами шляхом ширшого залучення в товароо-

біг органічної продукції.  

– створити систему обмежень, яка забезпечуватиме дотримання прав і 

потреб кожної організаційно-правової форми господарювання на селі; 

– стимулювати формування кооперативів із виробництва, зберігання, 

переробки та реалізації продукції, що виробляється різними організаційно-
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правовими формами, які функціонують на даній території; 

– розробити програми сприяння місцевим сільськогосподарським підп-

риємствам у реалізації продуктів власного виробництва в регіоні, де вони 

провадять свою діяльність; 

– забезпечити організаційну підтримку діяльності організаційно-

правових форм господарювання. 

У самому процесі об’єднання територіальних громад доцільно дотри-

муватись наступних принципів: 

– нормативно-правове забезпечення їхньої діяльності; 

– соціальні пріоритети; 

– науково-практична спрямованість організації їх функціонування; 

– пріоритетний розвиток сільськогосподарських підприємств; 

– солідарність в ухваленні рішень, що стосуються проблем громади; 

– енергоефективність; 

– саморегуляція соціально-економічних відносин; 

– гнучкість інвестиційної політики; 

– розвиток соціальної інфраструктури. 

Бюджетна децентралізація повинна забезпечити реальні фінансові ре-

сурси для громади. Бюджети місцевого самоврядування отримали частину 

податку на доходи фізичних осіб, а також невластивий для місцевого самов-

рядування в Європі податок із роздрібного обороту підакцизних товарів. Це 

суттєво збільшило можливості місцевого самоврядування. Адже фінансуван-

ня територіальної громади значною мірою визначатиметься податковими на-

дходженнями та відрахуваннями від прибутків. 

Результатом збалансованого розвитку добровільно об’єднаних терито-

ріальних громад повинно стати покращення якості життя на селі. Щоб забез-

печити об’єднання територіальних громад, доцільно збалансувати потребу в 

землі, коштах, майні, а також сприяти функціонуванню різних організаційно-

правових форм господарювання на селі.  

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Івано-
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Франківської області на 2018 р. виокремлено такі основні завдання й заходи 

місцевих органів влади: 

– залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для соціально-

економічного розвитку територіальних громад; 

– впровадження альтернативної енергетики; 

– створення сприятливого й стабільного інвестиційного клімату для на-

дходжень інвестицій в економіку регіону; 

– проведення робіт із благоустрою територіальних громад; 

– забезпечення насиченості споживчого ринку якісними товарами; 

– пожвавлення ділової активності в регіоні, створення сприятливих 

умов для розвитку бізнесу шляхом зменшення регуляторного навантаження 

на бізнес та активізації діалогу між бізнесом і владою; 

– побудова ефективної та зручної в адмініструванні регуляції в тих 

сферах регіональної економіки, де вона необхідна;  

– сприяння поглибленню й розширенню міжрегіонального та транскор-

донного співробітництва; 

– створення сприятливого середовища для розвитку малого й середньо-

го бізнесу через упровадження ефективного демократичного управління 

[275]. 

Розроблені й науково обґрунтовані правила та нормативи спонукати-

муть місцеві органи влади до: 

– спрямування фінансових резервів на певні потреби ОТГ; 

– стимулювання структурної перебудови в економіці  ОТГ; 

– створення ефективних сільськогосподарських підприємств. 

Вище наведені позиції підтверджуються результатами дослідження ро-

звитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області з ви-

користанням SWOT-аналізу (табл. 3.14).  

Для того, щоб максимально використати сильні сторони та можливості 

впливу сільськогосподарських підприємств на розвиток об’єднаних територі-

альних громад, подолати слабкості й мінімізувати загрози, нами розроблено 
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низку пропозицій щодо: 

Таблиця 3.14 

SWOT-аналіз впливу діяльності сільськогосподарських  
підприємств Івано-Франківської області на розвиток  

об’єднаних територіальних громад* 

 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Зайнятість населення ОТГ і створення 
на сільськогосподарських підприємст-
вах нових робочих місць. 

2. Системоутворююча роль підприємств в 
ОТГ. 

3. Спрямування до бюджету ОТГ, де заре-
єстроване підприємство, 60 % ПДФО. 

4. Упровадження альтернативних видів 
опалення об’єктів соціальної сфери. 

5. Досвід роботи підприємств у кризових 
умовах. 

6. Підтримка культурних традицій грома-
ди. 

7. Порівняно дешева робоча сила. 
8. Здатність забезпечувати навчальні за-

клади продукцією місцевого виробницт-
ва.  

1. Низький рівень мотивації працівників 
сільськогосподарських підприємств. 

2. Міграція кваліфікованої робочої сили. 
3. Порушення сівозмін. 
4. Технічна та технологічна зношеність 

основних засобів підприємств. 
5. Недосконала системи управління. 
6. Невчасне реагування на зміни в зако-

нодавстві. 
7. Недостатній рівень соціального захис-

ту населення. 
8. Недостатній і нерівномірний розвиток 

тваринництва в сільськогосподарських 
підприємствах. 

9. Слабкий розвиток громадських 
об’єднань, засновниками яких є пред-
ставники малого аграрного бізнесу. 

Можливості Загрози 

1. Збільшення обсягу випуску продукції, 
удосконалення структури виробництва. 

2. Надання допомоги при виконані ремон-
тних робіт у закладах культури, медич-
них установах, бібліотеках. 

3. Удосконалення технологій виробництва 
продукції. 

4. Надання техніки підприємств для обро-
бітку земельних ділянок господарств на-
селення.  

5. Диверсифікація виробництва. 
6. PDO – маркування місця походження 

продукту. 
7. Виробництво органічної продукції.  

1. Низка негативних наслідків концент-
рації виробництва продукції тваринни-
цтва на великих комплексах. 

2. Виснаження ґрунтів унаслідок виро-
щування монокультур. 

3. Низький контроль за застосуванням 
агрохімікатів у підприємствах. 

4. Безробіття як наслідок відсутності в 
ОТГ сільськогосподарських підпри-
ємств. 

5. Зростання конкуренції з боку агрохол-
дингів. 

6. Зниження платоспроможності насе-
лення ОТГ. 

 

* Джерело: власна розробка автора. 
 

– створення нових центрів інформаційно-консультативного супроводу 

підприємницької діяльності; 

– забезпечення умов для соціально-економічного зростання сільського-

сподарських підприємств; 

– виявлення резервів підвищення ефективності виробництва сільсько-
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господарської продукції (за рахунок збільшення випуску органічної продук-

ції); 

– задоволення соціально-економічних інтересів населення ОТГ; 

– співпраці з роботодавцями; 

– залучення громадських організацій до надання ОТГ інформаційних 

послуг. 

На основі характеристик слабких сторін та загроз зі SWOT-аналізу ви-

пливає, що розвитку сільськогосподарських підприємств перешкоджають де-

які перепони, зокрема:  

– фіскальні – високі податки для сільськогосподарських товаровироб-

ників; 

– соціальні – недостатнє забезпечення кваліфікованим персоналом 

сільськогосподарських підприємств; 

– економічні – низька результативність сільськогосподарської діяльно-

сті. 

Наступним кроком перехресного аналізу є визначення взаємного впли-

ву сильних і слабких сторін, можливостей та загроз з допомогою SWOT-

матриці експертного оцінювання взаємовпливу існуючої ситуації на події в 

майбутньому (табл. 3.15). 

Як бачимо з цієї таблиці загроза номер 4 (Безробіття через відсутність 

на даній території сільськогосподарських підприємств) має високий взаємний 

вплив (++) на 3 із 8 сильних сторін. 

Для розвитку інфраструктури сільської території сільськогосподарсь-

ким підприємствам та ОТГ доцільно (що зазначено в табл. 3.15 у графі “Мо-

жливості”), надавати допомогу при виконані ремонтних робіт у закладах ку-

льтури, медичних установах, бібліотеках [276, c. 71].  

Сучасні ОТГ зацікавлені в підтримці та розвитку СП на селі з метою 

вирішення соціально-економічних проблем даної території (табл. 3.15, “Си-

льні сторони”, п. 1), що реалізується через: PDO – маркування місця похо-

дження продукту, диверсифікацію виробництва та виробництва органічної 
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продукції інформаційне обслуговування, надання юридичних консультацій, 

сприяння в реалізації виробленої ними продукції (табл. 3.15, “Можливості”, 

п. 5, п. 6, п. 7), створення консалтингових центрів, налагодження сільського-

сподарської кооперації. 

Таблиця 3.15 

Експертне оцінювання результатів SWOT-аналізу взаємозв’язку між  
діяльністю сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської  

області та розвитком ОТГ* 

 Взаємний вплив 

 Можливості Загрози 

С
ил

ьн
і 

ст
ор

он
и  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

С
ум

ар
ни

й 
ре

зу
ль

та
т 

1 ++ + + -- + - + ++ -- ++ ++ - + 7 

2 + ++ + ++ + + - - -- + ++ -- + 6 

3 + + - - -- + + - -- + ++ -- - -3 

4 - + -- -- + -- ++ ++ -- + + -- - -4 

5 + - + + ++ + ++ + - - - - + 5 

6 + + - - + ++ + -- -- - - -- -- -6 

7 - + - -- + -- + + -- + -- -- - -8 

8 ++ -- ++ -- + + ++ + -- -- ++ - - 1 

С
ла

бк
і 

ст
ор

он
и  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

С
ум

ар
ни

й 
ре

зу
ль

та
т 

1 + -- ++ -- - -- - + -- + + -- -- -8 

2 ++ -- ++ -- + + + + -- ++ + - -- 2 

3 ++ -- ++ -- - -- - + ++ -- -- -- -- -9 

4 ++ + ++ ++ ++ + + - - -- + -- -- 4 

5 ++ + ++ + ++ + - ++ + -- + -- ++ 10 

6 ++ -- + -- ++ - -- ++ - ++ ++ -- -- -1 

7 + -- - -- - -- -- -- -- -- + -- -- -18 

8 ++ -- + - + + + ++ + - - ++ - 5 

9 - - + -- - - - - -- ++ - + - -8 

С
ум

ар
ни

й 
ре

зу
ль

та
т 

19 -7 12 -17 10 -3 4 8 -21 0 8 -23 -15 -25 

Примітки: ++ високий взаємний вплив; + взаємно впливають; 
- низький взаємний вплив; -- взаємний вплив відсутній. 
 

* Джерело: складено за результатами опитування. 
 

Виснаження ґрунтів унаслідок вирощування монокультур, низький ко-

нтроль за застосуванням агрохімікатів у підприємствах є найбільш загрозли-



 215 

вими факторами впливу на життєдіяльність об’єднаних територіальних гро-

мад. 

Недосконалість системи управління та низька результативність сільсь-

когосподарської діяльності впливає на всю фінансово-господарську діяль-

ність сільськогосподарських підприємств та їх співпрацю з ОТГ. 

До сильних сторін і можливостей належать: створення нових робочих 

місць для жителів ОТГ, поповнення дохідної частини бюджету єдиним пода-

тком ІV групи та податком із доходів фізичних осіб, проведення спільних за-

ходів із підтримки та збереження культурних традицій громади, можливості 

виробництва органічної продукції, створення умов для збільшення обсягів 

виробництва та його диверсифікації. 

Такий підхід у майбутньому сприятиме подальшому кількісному зрос-

танню й розвитку сільськогосподарських підприємств та позитивно вплива-

тиме на функціонування об’єднаних територіальних громад. 

Вивчивши сильні й слабкі грані діяльності сільськогосподарських під-

приємств Івано-Франківської області на розвиток ОТГ, їхні можливості та 

загрози, ми провели паралель між даними позиціями і вказали, що за допомо-

гою сильних сторін і можливостей можна спростити слабкі місця й загрози.  

Матрицю SWOT-аналізу рівня задоволення громадян ОТГ функціону-

ванням сільськогосподарських підприємств в Івано-Франківській області по-

дано в табл. 3.16. 

Матриця SWOT-аналізу рівня задоволення громадян ОТГ функціону-

ванням сільськогосподарських підприємств в Івано-Франківській області да-

ла нам можливість визначити шляхи досягнення окреслених цілей, а це зок-

рема: вдосконалення структури виробництва продукції в сільськогосподарсь-

ких підприємствах; налагодження партнерської співпраці сільськогосподар-

ських підприємств з ОТГ щодо фінансування заходів соціального розвитку; 

розробка стратегії розвитку об’єднаних територіальних громад, в основу якої 

покладена її репутація як середовища життєдіяльності працівників сільсько-

господарських підприємств та споживачів органічної, сільськогосподарської 
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продукції. Наголошується на подальшу взаємодію підприємств з ОТГ з пи-

тань інвестицій, технологічного оновлення та модернізації сільськогосподар-

ського виробництва. 

Таблиця 3.16 

Матриця SWOT- аналізу рівня задоволення громадян ОТГ  
функціонуванням сільськогосподарських підприємств  

у Івано-Франківській області * 

 
 

Можливості і загрози → 

 

 

 

Сильні і слабкі сторони ↓ 

МОЖЛИВОСТІ 

1. Удосконалення структури 
виробництва продукції. 
2. Партнерство із сільського-
сподарських підприємств у 
фінансуванні заходів, спря-
мованих на соціальний роз-
виток ОТГ. 

ЗАГРОЗИ 

1. Низька результативність 
діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств. 
2. Насиченість ринку про-
дукцією низької якості, яку 
виробляють СП. 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

1. Спроможність виробляти 
якісну сільськогосподарську 
продукцію. 
2. Підписання договорів 
партнерства між сільського-
сподарськими підприємст-
вами та ОТГ. 
3. Досвід роботи сільського-
сподарських підприємств у 
кризових умовах. 
4.  Зростання попиту жителів 
ОТГ на органічну продук-
цію, яку виробляє сільсько-
господарське підприємство. 

Створення стратегії розвитку 
сільськогосподарських підп-
риємств, в основі якої – ре-
путація ОТГ як середовища 
життєдіяльності його праців-
ників та споживачів. Це 
сприятиме взаємодії підпри-
ємства та ОТГ з питань інве-
стицій, технологічного онов-
лення та модернізації сільсь-
когосподарського виробниц-
тва. 

Формування стратегії роз-
витку сільськогосподарсь-
ких підприємств, спрямо-
ваної на вдосконалення їх 
галузевої структури, дивер-
сифікацію виробництва. 
 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Низький рівень фінансу-
вання розвитку сільськогос-
подарських підприємств (пе-
рсоналу, технології та ін.). 
2. Наявність застарілого об-
ладнання в сільськогоспо-
дарських підприємствах. 
3. Низька ціна на продукцію, 
яку виробляє сільськогоспо-
дарське підприємство, і від-
сутність контролю за її ви-
робництвом. 
5. Недосконалість законо-
давства у сфері забезпечення 
добросовісної конкуренції. 

Активізація роботи із залу-
чення коштів у ОТГ та ство-
рення благодійних фондів 
для реалізації соціально-

економічних проектів, спіль-
на робота з розвитку інфра-
структури, поліпшення бла-
гоустрою населених пунктів, 
стану доріг, підвищення рів-
ня надання послуг населен-
ню та диверсифікації вироб-
ництва відповідно до потреб 
ринку. 

Формування стратегії оп-
тимізації та економії енер-
горесурсів, зниження рівня 
безробіття в ОТГ; збіль-
шення кількості діючих та 
новостворених сільського-
сподарських підприємств. 
Формування та впрова-
дження стратегії зі збере-
ження чистого навколиш-
нього середовища шляхом 
створення ефективної сис-
теми утилізації відходів, 
реконструкції систем водо-
постачання та водовідве-
дення.  

* Джерело: власна розробка автора 
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Забезпечення умов для соціально-економічного зростання організацій-

но-правових форм сільськогосподарських підприємств повинно передбачати: 

– виявлення резервів підвищення ефективності виробництва сільсько-

господарської продукції; 

– задоволення інтересів населення добровільно об’єднаної територіа-

льної громади; 

– співпрацю з роботодавцями; 

– залучення громадських організацій до надання їм інформаційних по-

слуг. 

Умови діяльності сільськогосподарських підприємств на об’єднаних 

територіальних громадах (рис. 3.10). 

До позитивного впливу, зокрема, належить: 

– забезпечення професійної підготовки тa перепідготовки кадрів; 

– інформаційно-консультативний супровід підприємницької діяльності; 

– зміна структури зайнятості населення; 

– допомога в пошуку іноземних інвесторів; 

– сприяння в реалізації сільськогосподарської продукції; 

– отримання прибутку від надання власних ресурсів (земельних і май-

нових паїв) в оренду; 

– спільна організація різноманітних заходів у селах громади; 

– інтеграція організаційно-правових форм господарювання в агробіз-

нес; 

– інвестиції в аграрне виробництво; 

– поліпшення соціальної інфраструктури, що сприяє закріпленню тру-

дових ресурсів на територіальній громаді [277, c. 44]. 

Щодо негативного впливу територіальної громади на розвиток органі-

заційно-правових форм господарювання, то це: 

– незадовільне транспортне сполучення між населеними пунктами  до-

бровільно об’єднаної територіальної громади; 

– низька трудова активність її жителів; 
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– недостатня прозорість місцевої влади в ухваленні фінансово-

економічних рішень та висвітлення своєї діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Умови діяльності організаційно-правових форм 

 господарювання на об’єднаних територіальних громадах* 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

Умови, за яких доцільно за-
проваджувати підтримку ор-
ганізаційно-правових форм 
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кий  
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мацією про стан ринку та  
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Розвиток маркетингових служб 
значно низький. Багато сільсько-

господарських підприємств не 
мають своїх потенційних клієнтів 

і місця на ринку 

Організаційно-правові форми 
господарювання мають  
позитивну репутацію в  
кредитних установах  
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Організаційно-правові форми 
господарювання мають пози-
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територіальної громади 

Селяни й потенційні інвестори не 
завжди довіряють керівникам 
організаційно-правових форм 

господарювання 

Фіскальна політика не стримує 
та не обмежує діяльність  

організаційно-правових форм і 
є справедливою 

Фіскальна політика не є справед-
ливою, а деякою мірою і є  

високою 

Питома вага забезпечення 
сільськогосподарською про-

дукцією комунальних закладів 

територіальної громади є 

 високою  

Забезпечення  
 власновиготовленою сільсько-

господарською продукцією  
комунальних закладів є  

незначною 
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Саме негативні наслідки можуть з’явитись, у випадку порушення ста-

лих виробничих і господарських відносин, а також якнайшвидшою заміною 

новими формами взаємодії між територіальною громадою та сільськогоспо-

дарськими підприємствами. 

Особливої шкоди розвитку територіальної громади завдає: 

– безробіття через відсутність на даній території сільськогосподарських 

підприємств; 

– відсутність або мала кількість організаційно-правових форм господа-

рювання в межах даної територіальної громади; 

– більші витрати громади коштів на закупівлю продукції сільськогос-

подарських підприємств; 

– проблеми в забезпеченні навчальних закладів продукцією власного 

виробництва; 

– відсутність соціального захисту населення й офіційного працевлаш-

тування. 

Сучасна добровільно об’єднана територіальна громада зацікавлена в 

підтримці та розвитку організаційно-правових форм господарювання на селі 

з метою розв’язання соціально-економічних проблем даної території, що реа-

лізовується через: інформаційне обслуговування, надання юридичних консу-

льтацій, сприяння в реалізації продукції, створення консалтингових центрів, 

налагодження сільськогосподарської кооперації. 

Такі умови сприятимуть розвитку організаційно-правових форм госпо-

дарювання сільськогосподарських підприємств у межах добровільно 

об’єднаної територіальної громади й забезпечуватимуть її подальше ефекти-

вне функціонування.   

Вплив сільськогосподарських підприємств на розвиток об’єднаних те-

риторіальних громад подано на рис. 3.11. 

Доцільним буде розроблення схеми державної підтримки сільськогос-

подарських підприємств, яка має бути розрахована на виробництво органіч-

ної продукції та створення умов для інвестицій у сільськогосподарське виро-



 220 

бництво. У системі оподаткування потрібно враховувати специфіку сільсько-

господарського виробництва, звертаючи увагу на досвід зарубіжних країн. 

Подальший розвиток сільськогосподарських підприємств має бути зу-

мовлений покращенням технічного забезпечення виробничих процесів та пі-

двищенням ефективності використання робочого часу їхніх працівників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Вплив сільськогосподарських підприємств на розвиток 
об’єднаних територіальних громад * 

 

* Джерело: власна розробка автора. 

Інституційно-економічну базу розвитку ОТГ формують, насамперед, 

організаційно-правові форми господарювання, більшість з яких спеціалізу-
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ється на виробництві сільськогосподарської продукції. 

Ще у 2005 р. науковці В. Г. Андрійчук, М. В. Зубець та В. В. Юрчишин 

констатували соціально-економічний занепад переважної кількості сіл та се-

лян України [278, c. 21]. Сьогодні цей процес значно загострився у зв’язку з 

виїздом за кордон на заробітки та проживання більше половини працездатно-

го населення (це також показали результати нашого анкетування).   

Для ухвалення ефективних управлінських рішень щодо сучасного роз-

витку територіальних громад доцільно: 

– провести дослідження економічних особливостей регіонів, враховую-

чи використання наявних у них ресурсів; 

– забезпечити розширення їх прав і реальних повноважень та підви-

щення ініціативи й діловитості працівників села; 

– здійснювати контроль за виконанням планів та програм розвитку 

об’єднаних територіальних громад. 

Партнерство із сільськогосподарськими підприємствами у фінансуван-

ні заходів спрямовується на соціальний розвиток ОТГ, модернізацію та пок-

ращення виробничої інфраструктури. Результатом цих змін буде сформована 

стратегія: оптимізації та економії енергоресурсів; зниження рівня безробіття 

в ОТГ та збільшення кількості діючих і новостворених сільськогосподарсь-

ких підприємств, що позитивно вплине на подальший розвиток об’єднаних 

територіальних громад. 

Співпраця між територіальною громадою та організаційно-правовими 

формами господарювання на селі має базуватись на засадах соціального пар-

тнерства, які тісно пов’язані з ринковою економікою. Таке партнерство не-

можливе без об’єднання і координації зусиль усіх учасників процесу. Тому 

активна політика співпраці повинна займати важливе місце серед питань, які 

вирішуються з використанням механізму соціального партнерства.  

Наші рекомендації підтверджують думку Т. Г. Дудара, що сільськогос-

подарські підприємства повинні брати участь у формуванні соціальної інфра-

структури ОТГ на партнерських засадах [279, c. 79]. 
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Проаналізувавши отримані в ході дослідження дані анкетування, дохо-

димо висновку, що чим міцнішими та економічно стабільнішими будуть 

сільськогосподарські підприємства, тим краще і надійніше буде розвиватись і 

облаштовуватись територіальна громада навколо них, і навпаки.  

Ми погоджуємося з тезою про те, що метою соціально-економічного 

розвитку сільської місцевості є створення ОТГ, яка здатна забезпечити гідні 

доходи її мешканцям й запобігати депопуляції та безробіттю [280, с. 48–49]. 

Відповідно рівень соціально-економічного розвитку певної території визна-

чається складовими: економічною – рівень розвитку аграрного сектора та ін-

фраструктури, рівень балансу на ринку праці, соціальною – демографічна 

структура, система освіти, громадська діяльність та динамікою місцевого ро-

звитку  [280, с. 48–49].  

Дослідження даних проведеного анкетування уможливило такі уза-

гальнення: створення та діяльність сільськогосподарських підприємств має 

вагоме соціально-економічне значення для ОТГ, оскільки успішний розвиток 

сільськогосподарських підприємств, по-перше, забезпечує створення нових 

робочих місць; по-друге – підтримання в належному стані інфраструктури 

об’єднаної територіальної громади; по-третє – збільшення обсягу товарови-

робництва й конкурентоспроможності продукції на ринку. 

Проведені дослідження анкети (додаток М) показали, що умовою ефек-

тивної роботи сільськогосподарських підприємств є матеріальна та моральна 

мотивація, покликана спонукати до працевлаштування жителів ОТГ у даному 

сільськогосподарському підприємстві. Зацікавленість і відповідальність кері-

вників сільськогосподарських підприємств за результати господарювання, 

виконання своїх зобов’язань перед ОТГ і партнерами, перед працівниками з 

оплати праці, перед жителями ОТГ з виплати орендної плати та бережливе 

ставлення до природи є перевагами для функціонування сільськогосподарсь-

ких підприємств у даному конкурентному середовищі. Беручи в оренду земе-

льні ділянки у жителів ОТГ, сільськогосподарські підприємства сприяють 

повному й раціональному використанню техніки і забезпечують жителям 
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об’єднаної територіальної громади певний соціальний захист за рахунок 

грошової або натуральної виплати за здані в оренду земельні чи майнові паї 

та виступають дієвою формою соціального захисту, особливо пенсіонерів. 

Активізація роботи із залучення коштів сільськогосподарських підпри-

ємств та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів 

ОТГ, повинна сприяти розвитку інфраструктури, поліпшенню благоустрою 

населених пунктів, стану доріг в ОТГ, підвищенню рівня надання послуг на-

селенню та диверсифікації виробництва відповідно до потреб ринку. 

Курс на послідовне, добровільне об’єднання територіальних громад 

має створити сприятливі умови для активізації діяльності сільськогосподар-

ських підприємств. Розширення повноважень ОТГ безпосередньо 

пов’язується з розвитком та підтримкою сільськогосподарських підприємств, 

які працюють на даній території, а також орієнтуються на попит та пропози-

цію місцевого ринку, тобто на формування соціально-економічного клімату 

на місцях. 

 

 

3.3. Економічна ефективність функціонування  
сільськогосподарських  підприємств різних організаційно-правових 

форм в умовах різноукладності  
 

Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств 

України за роки сучасної аграрної реформи зазнали змін, які були спричинені 

зменшенням у них обсягів виробництва, низьким рівнем державної підтрим-

ки, невідповідністю науково-технологічної, цінової, податкової та фінансово-

кредитної політики. Питання підвищення економічної ефективності є най-

більш актуальним серед поставлених перед аграрним сектором економіки.  

Для ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств і 

досягнення ними очікуваної соціально-економічної ефективності доцільно 

застосовувати такі елементи розвитку: 

– техніко-технологічний – організація надійного рівня розвитку вироб-
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ництва в певних умовах; 

– організаційний – забезпечення виробництва та умов праці у сільсько-

господарських підприємствах; 

– управлінський – керівництво підприємством і його структурними 

підрозділами у конкурентному середовищі; 

– нормативно-правовий – забезпечення нормативно-правовою докуме-

нтацією; 

– екологічний – забезпечення високої екологічної захищеності й надій-

ності підприємства, збереження ґрунтів від ерозій; 

– соціальний – забезпечення потреб кожної людини зокрема; 

– політичний – забезпечення розвитку аграрної політики країни та її 

реалізацію у регіонах. 

Здійснюючи дослідження ефективного функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств, Н. В. Маркович визначила обсяг національного дохо-

ду й максимізацію його за найменших затрат живої та уречевленої праці, які 

відображатимуть рівень і динаміку ефективності залежно від ситуації та осо-

бливості виробництва [118, с. 21].  

Група науковців С. І. Михайлов, В. В. Ярова, Г. В. Заєць та ін. розгля-

дають поняття ефективності виробництва як економічну категорію, яка від-

повідає економічним законам, проявляється в результативності виробництва 

й показує кінцевий корисний ефект від застосування засобів виробництва 

[281, с. 229]. 

М. І. Насонов вважає, що ефективне управління підприємством можли-

ве за рахунок застосування ієрархічних та організаційних типів управлінської 

структури і пропонує до кожної групи ресурсів обрати певний тип управлін-

ня [282, с. 98]. 

Розглядаючи проблему ефективності, П. Хейне виділяє її як позитив-

ний чинник, який часто досліджується економістами й характеризує її як ре-

зультативність використання засобів для досягнення намічених цілей  [283, 

с. 127].  
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Ефективність виробництва, як зазначають Т. Ф. Косянчук та 

Ю. Г. Галкіна, – це комплексне відображення за певний проміжок часу кінце-

вих результатів використання робочої сили та засобів виробництва [284, 

с. 123]. 

В. Г. Андрійчук обґрунтовує показники абсолютної ефективності виро-

бництва, які формулюють ефективність використання землі сільськогоспо-

дарського підприємства й розраховуються діленням валової продукції, това-

рної продукції та чистої продукції і прибутку на площу сільськогосподарсь-

ких угідь. Для оцінки ефективності, на його думку, повинна бути взаємодія 

робочої сили, основних засобів, землі та предметів праці, і на це буде вплива-

ти співвідношення між одержаними результатами й витраченими ресурсами 

[117, с. 368]. 

Н. П. Марцелюх та І. А. Максименко, обґрунтовуючи ефективність су-

спільного виробництва, розглядають її як категорію, яка характеризує відда-

чу результативності виробництва [285, с. 85]. 

М. Х. Маскон, М. Альберт та Ф. Хедоурі поняття ефективність тракту-

вали як гідність, оскільки ефективність і економічність – це терміни, що ха-

рактеризують результативність використання коштів для досягнення цілей 

[286, с. 253]. 

Г. Скрипник розглядає ефективність виробництва як узагальнювальну 

економічну категорією, яка відображається у високій результативності вико-

ристання живої й уречевленої праці  та в засобах виробництва і визначається 

відношенням одержаних результатів до витрат засобів виробництва і живої 

праці [287]. 

С. С. Терещенко пов’язує ефективність з одержаними результатами й 

витраченими ресурсами на їх досягнення, вимірювання яких може відбувати-

ся за їх первісною вартістю або як частина її вартості у формі виробничих 

витрат [288, с. 250]. Він виділяє три види ефективності: економічну, соціаль-

ну і технологічну. 

Й. Крілек визначає поняття ефективність як соціально-економічну ка-
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тегорію, “пов’язану з розвитком продуктивних сил та характером виробни-

чих відносин, властивих певному способу виробництва” [289, с. 26].  

В. Г. Черевко зазначає, що узагальнювальними показником результати-

вності функціонування підприємств є рентабельність [290, c.  104]. 

Реальна ефективність сільськогосподарських підприємств може бути 

виявлена шляхом застосування норми рентабельності, тобто відношення ба-

лансового прибутку до середньорічної вартості основного капіталу й норма-

тивних оборотних коштів [291, с. 293].  

В. А. Павчак, Р. А. Іванух та В. Г. Поплавський обґрунтовують критерії 

для оцінювання ефективності виробництва у сільськогосподарських підпри-

ємствах [292, с. 57]. Група науковців С. І. Михайлов, В. В. Ярова та 

Г. В. Заяць до критеріїв ефективності виробництва відносять обсяг націона-

льного доходу на душу населення із врахуванням найменших затрат праці, і 

які можуть використовуватись на різних рівнях [281, с. 231].  

С. О. Полятикін вважає, що основним критерієм ефективності є дохід 

від реалізації [293, с. 111].  

О. Вакульський  та Л. Драгун, розглядають економічну ефективність 

через показник рентабельності, тобто діленням чистого прибутку на кінцевий 

результат виробництва [294, с. 54]. 

На думку Ху Мін та Сювей Хуан, оцінка економічної ефективності ду-

же важлива для аналізу економічної діяльності підприємства, яка є комплек-

сною, багатоваріантною та корельованою системною проблемою [295]. 

Звідси випливає, що ефективність і результативність – це не тотожні 

поняття, оскільки результат є показником кінцевого результату, який може 

мати і негативне значення, проте ефективності не буде забезпечено.  

Ефективна діяльність сільськогосподарських підприємств може бути 

реалізована за рахунок системного застосування низки елементів: безпосере-

днього впливу (спеціалізація виробництва, інтеграційні процеси, планування 

виробництва і ринку збуту сільськогосподарської продукції; досягнення ви-

сокої якості продукції, рівня забезпечення трудовими ресурсами, технічної 
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оснащеності і модернізації виробництва); опосередкованого впливу (ресурсо-

збереження та зменшення енергоємності виробництва, екологозахисні мето-

ди обробітку ґрунту, державне регулювання розвитку сільськогосподарських 

товаровиробників), та елементів, які забезпечують у процесі виробництва ро-

звиток соціальної інфраструктури села. 

Досліджувані елементи ефективності сільськогосподарських підпри-

ємств наведені на рис. 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Концептуальні елементи ефективності  
сільськогосподарських підприємств * 

* Джерело: власна розробка автора. 

ЕЛЕМЕНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Елементи, які не беруть участі  
у процесі виробництва:  

соціальна інфраструктура села 

Елементи опосередкованого впливу:  

ресурсозбереження та зменшення 
енергоємності виробництва; екологоза-
хисні методи обробітку ґрунту; дер-
жавне регулювання  функціонування 
сільськогосподарських підприємств.  

Елементи безпосереднього впливу:  
спеціалізація виробництва та розвиток 
інтеграційних процесів; планування ви-
робництва та збуту сільськогосподарсь-
кої продукції; досягнення високої якості 
продукції; рівень забезпечення трудови-
ми ресурсами, технічна оснащеність і 
модернізація виробництв. 

Технологічна 

Економічна 

Соціальна 

Екологічна 
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На ефективність розвитку підприємств впливає спеціалізація виробни-

цтва та розвиток інтеграційних процесів де поєднуються інтереси сільсько-

господарських товаровиробників. В агрохолдингах найповніше досягається 

інтеграція виробництва й переробка продукції. У більш широких масштабах 

інтеграція відображає сукупність виробничих відносин у процесі яких здійс-

нюється забезпечення споживачів продукцією, що виробляє сільськогоспо-

дарське підприємство.  

Створення обслуговуючих кооперативів сприятиме розвитку форм гос-

подарювання, що надалі дозволить сформувати раціональну структуру агра-

рних підприємств. Сільськогосподарська кооперація забезпечує розвиток то-

варовиробників за рахунок внутрішніх мотивацій, стимулів, пропорційного 

розподілу ризиків, а також можливостей отримувати вигоду від участі в гос-

подарських операціях. 

Розвиток інтеграційних процесів включає також виробничі та економі-

чні зв’язки сільськогосподарських підприємств із переробними, які забезпе-

чують виготовлення готової продукції для кінцевого споживача.  

Спеціалізація та обсяги виробництва продукції повинні бути економіч-

но обґрунтованими й задовольняти потреби сільськогосподарських підпри-

ємств.  

Планування виробництва та збуту сільськогосподарської продукції. 

Ефективна діяльність сільськогосподарських підприємств залежить від пла-

нування виробництва та реалізації виготовленої ними сільськогосподарської 

продукції. Критерієм ефективності сільськогосподарських підприємств є за-

безпечення прибутковості на одиницю площі та на одного працівника. 

Планування виробництва нових видів продукції включає вивчення пот-

реб споживачів, розробку бізнес-плану, забезпечення виготовлення товарів 

для відповідних сегментів ринку. Планування на сільськогосподарських під-

приємствах включає заходи, які направлені на одержання прибутків та забез-

печення ефективності використання ресурсів. Не здійснюючи планування 

виробництва сільськогосподарської продукції та визначення каналів збуту, 
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досягнення економічної ефективності буде складним або практично немож-

ливим.  

Досягнення високої якості продукції. Забезпечення виробництва якісної 

продукції сільського господарства можливе при впровадженні прогресивних 

технологій, дотриманні відповідних стандартів, здійсненні переробки та збе-

рігання продукції. Збільшення обсягів виробництва продукції сільського гос-

подарства забезпечується зростанням врожайності та продуктивності тварин 

за рахунок застосування прогресивних технологій виробництва. Конкуренто-

спроможність сільськогосподарської продукції забезпечується також впрова-

дженням органічного виробництва, яке впливає на покращення здоров’я на-

селення. 

Рівень забезпечення трудовими ресурсами. Для поліпшення забезпе-

чення організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств тру-

довими ресурсами сприяють заходи, що впливають на зменшення темпів міг-

раційних процесів із сільських територій та покращання умов праці для уне-

можливлення виробничого травматизму. Запровадження автоматизації та ме-

ханізації виробничих процесів забезпечують скорочення ручної праці в сіль-

ськогосподарських підприємствах, урівноваження затрат праці впродовж ро-

ку дозволяє круглорічно забезпечувати працівників роботою у підприємст-

вах. 

Кваліфікація працівників сільськогосподарських підприємств забезпе-

чує нарощення трудового потенціалу і сприяє підвищенню продуктивності 

праці. Забезпечення професійно-кваліфікованого складу працівників сільсь-

когосподарських підприємств повинно враховувати нові реалії і потреби ри-

нкового середовища та новітніх технологій. Робота в сільськогосподарських 

підприємствах, забезпечує зайнятість працівників та відповідний рівень жит-

тя сільських жителів. 

В. А. Стеценко, О. І. Рябко та С. В. Ткачук вважають, що ефективність 

підприємства можна підвищити за рахунок покращення продуктивності праці 

співробітників, за допомогою досконаліших програм навчання, а також вияв-
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лення значної гнучкості в роботі [296, с. 526]. 

Технічна оснащеність і модернізація виробництва включає підвищення 

якості та надійності техніки, комплексне технічне переоснащення сільського-

сподарських підприємств, для розширення виробничих потужностей з випус-

ку продукції із застосуванням прогресивних технологій. 

Одним із напрямів розвитку організаційно-правових формах сільсько-

господарських підприємств є вдосконалення технологічної бази, що передба-

чає розроблення нових й удосконалення існуючих технічних засобів, доступ-

ний технічний сервіс, оптимальне використання ресурсів. 

Технічна оснащеність сільськогосподарських підприємств впливає на 

якість виконаних робіт, підвищення урожайності культур і продуктивності 

тварин. На забезпеченість технікою підприємств її використання та зберіган-

ня має також вплив сезонність виробництва й розташування суб’єктів госпо-

дарювання, що зумовлює підтримання засобів у належному стані.  

Для розв’язання питань ефективності виробництва й переробки проду-

кції в сільськогосподарських підприємствах позитивним є залучення інозем-

них інвестицій для придбання техніки, освоєння прогресивних технологій та 

створення спільних підприємств. 

Проблеми, які стосуються нарощення виробничих потужностей, їхньої 

модернізації та технологічного оновлення в галузях сільського господарства, 

повинні належати до найбільш пріоритетних. Від фінансових можливостей 

сільськогосподарських підприємств залежатиме їх технічне й технологічне 

забезпечення. Адже саме модернізація, технологічне оновлення та забезпе-

чення сучасними засобами виробництва у сільськогосподарських підприємс-

твах впливає на підвищення їхньої ефективності та отримання прибутків від 

своєї діяльності. 

Ресурсозбереження та зменшення енергоємності виробництва у сіль-

ськогосподарських підприємствах повинно базуватись на енергозбереженні, 

яке надає можливість сільськогосподарським підприємствам знизити спожи-

вання енергоресурсів і сприяє захисту навколишнього середовища. Застарі-
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лість і зношеність матеріально-технічної бази зумовлюють ресурсозатрат-

ність виробництва.  

М. І. Насонов вважає, що ефективне управління підприємством можли-

ве за рахунок застосування ієрархічних та організаційних типів управлінської 

структури [282, с. 98]. 

І. О. Самойленко доводить, що одним із напрямів скорочення витрат на 

підприємстві є модернізація основних засобів разом зі здійсненням енергоо-

щадних заходів [297, с. 515]. 

Екологозахисні методи обробітку ґрунту. Екологічні методи обробітку 

ґрунту, направлені на захист ґрунтів і дозволяють забезпечувати виробництво 

органічно чистої сільськогосподарської продукції. 

Саме енергозбереження й впровадження екологозахисних методів об-

робітку ґрунту забезпечує підвищення ефективності виробництва у сільсько-

господарських підприємствах. 

Державне регулювання функціонування сільськогосподарських підпри-

ємств. Важливою проблемою в ринковому середовищі є цінова політика. 

Державне регулювання цін направлене на контроль за їх рівнем у різних га-

лузях економіки. Підприємства, які виробляють продукцію, а також здійс-

нюють її переробку, повинні запобігати надмірному підвищенню собівартос-

ті продукції та зростанню закупівельних цін.  

Поряд із цим, важливе значення також має регулювання трудової учас-

ті працівників у сільськогосподарському виробництві, від чого залежить рі-

вень оплати праці та підвищення соціальних гарантій.  

Сьогодні доцільним буде оздоровлення фінансового стану сільськогос-

подарських підприємств, для забезпечення випуску продукції відповідно до 

потреб споживачів. Проте державні програми не забезпечують підтримку 

сільськогосподарських підприємств, яка б давала їм можливість випускати 

конкурентоспроможну продукцію. 

Соціальна інфраструктура села. Для підвищення ефективності сільсь-

когосподарських підприємств та забезпечення ними рівня соціальної інфра-
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структури важливе значення має розробка заходів, які передбачають: упрова-

дження нових видів послуг, забезпечення мотивації праці, формування кадрів 

відповідних професій, здатності спрямовувати кошти для розвитку сільських 

територій. 

Забезпечення ефективності діяльності у великих сільськогосподарських 

підприємствах можна досягти за рахунок: впровадження прогресивних тех-

нологій, забезпечення зберігання, переробки та реалізації продукції відповід-

но до потреб споживачів. Дрібнотоварні виробники будуть працювати ефек-

тивно, коли розвиватимуть такі напрями: спеціалізація з виробництва трудо-

місткої продукції та об’єднання між собою [298, с. 108, 111].  

Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах на-

ведена в табл. 3.17. 

 

Таблиця 3.17 

Ефективність сільськогосподарського виробництва 

 в сільськогосподарських підприємствах України * 
Показники Роки 

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

Прибуток, збиток 
(-) від реалізації 
сільськогоспода-

рської продукції, 
млн грн 

12750,5 19926,0 20199,4 33283,7 87620,6 76406,7 70831,2 74537 

у тому числі про-
дукції рослинницт-
ва 

11375,9 17322,7 17029,8 29527,5 80119,8 73411,0 64643,8 69201 

– продукції тва-
ринництва 

1374,6 2603,3 3169,6 3756,2 7500,8 2995,7 6187,4 5336 

Рівень рентабель-
ності виробництва, 
% 

21,1 27,0 20,5 25,8 45,6 37,4 26,8 22,1 

– продукції рос-
линництва 

26,7 32,3 22,3 29,2 50,6 44,4 30,0 24,5 

– продукції тва-
ринництва 

7,8 13,0 14,3 13,4 22,1 7,7 12,7 9,7 

* Джерело: сформовано на основі  [190, с. 52], [192, с. 49], [193, с. 171], [195, с. 171], 

[196]. 

 

Сільськогосподарські підприємства у 2018 р. не можуть досягти рівня 

2015 р. за одержаними прибутками від реалізації сільськогосподарської про-
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дукції, у т. ч. рослинництва і тваринництва, а також рентабельності виробни-

цтва. На це мала вплив інфляція та ріст долара у цей період. Зазначені показ-

ники характеризують результати і рівень ефективності функціонування сіль-

ськогосподарських підприємств в умовах конкурентного середовища, а та-

кож стимулюють до пошуку нових шляхів. 

Для оцінювання ефективності функціонування сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноукладності 

доцільно виділити основні завдання для аналізу,  наведені в табл. 3.18. 

 

Таблиця 3.18 

Завдання аналізу ефективності функціонування  
сільськогосподарських підприємств * 

Завдання аналізу ефективно-
сті функціонування сільсь-
когосподарських підпри-

ємств 

Особливості оцінювання ефективності функціонування 
сільськогосподарських підприємств 

Оцінювання ефективності 
сільськогосподарської про-
дукції  

Можлива оцінка якості сільськогосподарської продукції та 
напрями задоволення потреб споживачів з урахуванням 
особливостей та характеру виробництва в сільськогоспо-
дарському підприємстві  

Оцінювання соціальної ефе-
ктивності 

Ефект оцінюється збільшенням кількості робочих місць, 
поліпшенням умов праці на сільськогосподарському підп-
риємстві, питомою вагою оплати праці в структурі собіва-
ртості продукції та рівнем зайнятості населення сільської 
території 

Оцінювання ефективності 
виробництва 

Оцінка доходів (як різниці між вартістю виробленої проду-
кції та матеріальними витратами), розмір валового доходу, 
показники урожайності культур, продуктивності худоби та 
обсяг виробництва продукції в натуральному виразі з оди-
ниці земельної площі 

Оцінювання за кінцевим ре-
зультатом 

Оцінка результатів виробництва та кінцевого продукту. 
Узагальнення даних про виробничу діяльність (прибуток) 
за умови реалізації власної продукції на ринку. Базу порів-
няння становлять виробничі ресурси та прибуток 

Оцінювання ефективності 
роботи сільськогосподарсь-
ких підприємств 

Оцінка матеріальних витрат у розрізі окремих видів проду-
кції та витрат на оплату праці (визначення затрат праці в 
людино-годинах, а також оплати праці одного людино-

дня) 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

За твердженням З. М. Смаль, на діяльність сільськогосподарських під-

приємств мають вплив такі чинники: високі відсоткові ставки за кредитами, 
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незручні умови експорту продукції сільського господарства, низький рівень 

менеджменту [142, с. 8]. 

У процесі діяльності сільськогосподарські підприємства ставлять собі 

за мету отримання максимального ефекту, яке неможливе без його ефектив-

ного управління. Сучасні глобалізаційні ринкові умови спонукають їх до по-

шуку достовірної, точної й економічно обґрунтованої інформації для прийн-

яття ефективних управлінських рішень [299, c. 97]. Сільськогосподарські пі-

дприємства повинні забезпечувати виробництво продукції й надання послуг 

у конкурентному середовищі відповідно до потреб споживачів з мінімальни-

ми затратами трудових та матеріальних ресурсів. 

Таким чином, застосуванням прогресивних форм організації виробниц-

тва й стимулюванням праці дасть можливість вирішувати завдання подаль-

шого підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підп-

риємств в умовах різноукладності. 

 

 

3.4. Соціально-демографічні процеси у сільських територіях 

 

 

Розвиток і створення належних умов життя громадян певною мірою за-

лежить від результативності функціонування організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств. Дослідження соціально-демографічних 

процесів на сільських територіях передбачає пошук нових шляхів підвищен-

ня ролі сільськогосподарських підприємств та ефективного їх функціонуван-

ня, зокрема серед сільського населення.  

За твердженням С. І. Баланюка, розвиток організаційно-правових форм 

відображає рівень розвиненості сільської території залежно від умов підпри-

ємницького середовища і завдяки цьому стимулює (або гальмує) формуван-

ня, становлення та їх утвердження [43, с. 22]. 

М. В. Смушак виокремлює основні елементи сільських територій регі-

ону, зокрема: соціум (сільська громада, населення); підприємства, заклади, 
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установи, організації; господарства; природно-ресурсний потенціал; органи 

управління; екологічний стан; соціальна інфраструктура; історичні пам’ятки 

та культура, де визначальним елементом сільської території є соціум [300, 

с. 5]. 

Визначення сільської території запропонував М. Й. Малік і зазначив, 

що це історично сформована в історично визнаних межах системна сукуп-

ність, яка об’єднує організаційно-територіальну та територіально-

функціональну приналежність сільськогосподарської продукції [301, с. 723].  

Польський вчений М. Адамовіч, досліджуючи роль аграрної політики у 

системі сталого розвитку сільської території, вказує, що аграрна криза зумов-

люється: обмеженістю даної території, екологізацією та біологизацією сіль-

ського господарства, низьким технологічним рівнем [302, с. 78]. 

Таким чином, організаційно-правові форми сільськогосподарських під-

приємств у розвитку соціально-демографічних процесів у сільських терито-

ріях передбачають: 

– створення умов для розвитку людського капіталу і забезпечення його 

ефективного використання; 

– участь у формуванні соціальної інфраструктури; 

– сприяння розвитку духовного потенціалу; 

– надання різних послуг та здійснення виплат громадянам сільських те-

риторій; 

– формування та розвиток відповідної інфраструктури виробництва; 

– розвиток диверсифікації виробництва; 

– залучення внутрішніх та іноземних інвестиції у розвиток виробницт-

ва; 

– здійснення природоохоронної і екологічної функцій, сприяння ефек-

тивному використанню і збереженню довкілля; 

– розвиток підприємницької діяльності; 

– аграрні перетворення на сільських територіях; 
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– формування виробничо-господарської діяльності на землях, які нале-

жать сільськогосподарським підприємствам на правах власності, оренди чи 

користування [303, c. 129]. 

Створення умов для розвитку людського капіталу і забезпечення його 

ефективного використання. Основним місцем діяльності сільськогосподар-

ських підприємств різних організаційно-правових форм є сільська місцевість, 

а для мешканців, що проживають у відповідних населених пунктах, можли-

вість працювати на цих підприємствах стає джерелом доходу.  

Людський капітал, відповідно до визначення О. М. Бородіної, – це су-

купність проінвестованих, суспільно доцільних, виробничих та загальнолюд-

ських навиків, знань, спроможностей, якими володіє людина, що їй належать 

та невіддільні від неї, тобто злиті з живою людською особистістю і викорис-

товуються практично у повсякденному житті [304, с. 103]. 

Діяльність організаційно-правових форм сільськогосподарських підп-

риємств, які функціонують на сільських територіях, спрямована на випуск 

продукції та надання послуг, а також забезпечення громадян робочими міс-

цями й належною оплатою праці, оплату за навчання і підвищення кваліфіка-

ції, матеріальне заохочення. 

Інвестиції в людський капітал окуповуються у вигляді висококваліфі-

кованої та продуктивної праці, високої заробітної плати, морального задово-

лення від праці [305, с. 216]. 

В. С. Дієсперов зазначив, що власність на людський капітал є важливі-

шою за майнову, виключно індивідуальна, приватна, властива людині від 

природи і невідчужувана, не може бути комусь передана [306, с. 142]. Отже, 

вирішальним фактором для керівників сільськогосподарських підприємств є 

не лише ставлення працівника до виконання своїх обов’язків, але й оцінка 

його прагнень на майбутнє, тобто як він бачить себе на цьому підприємстві 

за 5-10 років (на якій посаді, що буде робити). Така стратегічна оцінка пра-

цівника дозволяє побачити, чи доцільно вкладати кошти у його розвиток і 

скільки він працюватиме на підприємстві.  
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Участь у формуванні соціальної інфраструктури. Важливим елемен-

том сільського поселення, яке є складовою сільських територій – це соціаль-

на інфраструктура села. Вона включає установи, організації та підприємства, 

які забезпечують сільське населення сприятливими умовами праці та відпо-

чинку. Підрозділи соціальної інфраструктури беруть участь у відтворенні ро-

бочої сили, забезпечують умови життя і трудової діяльності жителів села 

[307, с. 290]. 

Реформування аграрного сектора та соціальної сфери села спрямовува-

лися перш за все на створення реального власника землі й майна, а також на 

забезпечення самоврядно-територіального управління соціальною розбудо-

вою [308, с. 97]. Соціальна інфраструктура села повинна задовільнювати по-

треби громадян села у комплексі соціальних послуг. 

Економічна криза і відомчі інтереси негативно впливають на суб’єктів 

господарювання, які не беруть необхідну участь у функціонуванні установ, 

організацій та підприємств соціальної інфраструктури села. 

Одержавши об’єкти соціальної інфраструктури у комунальну власність, 

самоврядні структури (органи влади), у зв’язку з недостатнім фінансуванням 

місцевих бюджетів, не в змозі виділяти в повних обсягах кошти та виконува-

ти необхідний асортимент соціальних послуг [309, c. 130]. 

Сільськогосподарські підприємства значно скоротили фінансування 

вже не власних закладів соціальної сфери, оскільки передали об’єкти соціа-

льної інфраструктури, які були на їхньому балансі, у комунальну власність. 

Двозначність такого становища спричинила призупинення процесу ро-

звитку інфраструктури сільських територій. У результаті цього (крім інших 

факторів) відбувається занепад населених пунктів, знижується життєвий рі-

вень населення, погіршується демографічна ситуація. 

Відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, громаді се-

ла надано право розробляти програми соціально-економічного та культурно-

го розвитку сільських територій. Тому місцеві органи влади зобов’язані ви-
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конувати визначені положення щодо управління територіальною розбудовою 

села [309].  

Розвиток закладів соціальної сфери сільських територій залежить від 

належного фінансування. Джерелами покриття затрат на функціонування цих 

закладів є державне фінансування, а також позабюджетні кошти. 

Під час аграрної кризи та військової агресії, у зв’язку з дефіцитом бю-

джету, позабюджетні кошти не сприяють розвитку закладів соціальної сфери. 

Можливими джерелами нагромадження позабюджетних кошів можуть бути 

[310, с. 460]:  

– здавання в оренду основних засобів підприємств соціальної сфери; 

– здійснення непрофільної діяльності та надання платних послуг, що не 

суперечать законодавству; 

– залучення коштів юридичних осіб підприємств та установ; 

– залучення фінансування окремих фізичних осіб. 

Функціонуючи на сільських територіях, сільськогосподарські підпри-

ємства беруть участь у розвитку соціальної інфраструктури села. 

Для покращення подальшого функціонування об’єктів соціальної ін-

фраструктури сільських територій доцільно створювати у населених пунктах 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, а також лобіювати розвиток 

дорадництва. Засновниками цих формувань можуть бути як юридичні, так і 

фізичні особи, які одержують послуги від кооперативу переважно за собівар-

тістю виконаних робіт чи послуг [303, c. 130]. 

Сприяння розвитку духовного потенціалу. Проживання на сільській те-

риторії – це спосіб життя мешканців з усіма його особливостями. Життя 

українських селян в умовах колгоспно-радгоспної системи відчужило їх від 

засобів виробництва. Земля і майно, яке за формою вважалося спільним і ко-

лективним, фактично нікому не належали. Відмовившись від членства в кол-

госпі, селянин не мав права на належну йому частку. 

Одержання у приватну власність землі та майна, у результаті аграрної 

реформи, набуло значення важливого фактора відродження історичних рис 
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українських селян, що у загальному забезпечує відновлення сільського гос-

подарства [311, с. 13]. Цей процес насамперед передбачає духовне перезаван-

таження селянина, який повинен бути не лише власником землі й майна, а 

також й долі. При відродженні селянина відбувається відбудовування сфери, 

у якій він діє, тобто аграрної галузі та його життєвого середовища – сільської 

території [312, с. 16]. 

Найважливішим аспектом відновлення сучасного сільського господар-

ства є формування селянина-власника, господаря землі і майна та результатів 

праці. Завдяки особистим інтересам, матеріальній зацікавленості й ентузіаз-

му мешканців сіл відбувається ріст виробництва сільськогосподарської про-

дукції [312, с. 16]. Розвитку духовного потенціалу сприятимуть сільськогос-

подарські підприємства, які спрямовують свої зусилля на покращення умов 

праці і відпочинку селян, на зміцнення здоров'я, підвищення культурно-

освітнього рівня населення, утвердження його творчого потенціалу та відчут-

тя безпеки. 

Надання різних послуг та здійснення виплат громадянам сільських те-

риторій. Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств 

функціонуючи на сільських територіях, можуть забезпечувати: 

– виплату допомоги: людям літнього віку, багатодітним сім’ям, на по-

ховання, на лікування, на подарунки у святкові дні, на одержання державних 

актів на землю тощо; 

– оранку городів, сівбу, культивацію, збирання урожаю, транспортне 

обслуговування; 

– проведення боротьби із шкідниками, хворобами сільськогосподарсь-

ких культур та насаджень; 

– організацію ветеринарного обслуговування тварин господарств насе-

лення; 

– надання консультацій з різних питань [303, c. 130]; 

– інвестиції у будівництво соціальної інфраструктури села: покращення 

стану шкіл, дитячих дошкільних закладів, клубів, газифікація, відбудова 
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зруйнованих приміщень ферм, корівників, свинарників, конюшень. Джере-

лом фінансування й основного капіталу залишаються власні кошти підпри-

ємств. Частка державних інвестицій залишається не значною [313, с. 99]; 

– фінансування витрат на обслуговування об’єктів соціальної сфери 

сільських населених пунктів. Збереження й підтримка в належному стані 

пам’яток архітектури, музеїв, оздоровчих таборів;  

– надання господарствам населення молодняку худоби і птиці, сортово-

го насіння, посадкового матеріалу, добрив, засобів захисту рослин. Купуючи 

продукцію, господарства населення повинні бути впевнені у її якості, породі 

тварин, а також економити час і гроші, затрачені на проїзд на ринки у райо-

нах. 

Формування і розвиток відповідної інфраструктури виробництва. 

Ефективність діяльності організаційно-правових форм господарювання та 

структура продукції, яку вони виробляють на сільських територіях різних 

природнокліматичних умов України, залежить від виробничої інфраструкту-

ри. Елементами цієї інфраструктури є галузі, що забезпечують виробництво у 

сільському господарстві. Підприємства формують і розвивають дві головні 

групи галузей – рослинництво і тваринництво, які містять більш спеціалізо-

вані ланки. 

В організаційно-правових формах сільськогосподарських підприємств 

поєднання галузей рослинництва і тваринництва вважається правильним то-

ді, коли раціонально використовуються сільськогосподарські угіддя, вироб-

ничі будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, рівномірно розподіля-

ється робоча сила, забезпечуються заплановані обсяги надходження власної 

продукції та грошових коштів протягом року [314, с. 219]. 

Галузі, у яких розвиваються організаційно-правові форми сільськогос-

подарських підприємств, є головні, додаткові, підсобні та обслуговуючі. Го-

ловні – це ті, які мають найвищу питому вагу валової продукції у загальному 

виробництві підприємства. Ця галузь визначає виробничий напрям господар-

ства [303, c. 131]. 
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Додаткові галузі мають меншу питому вагу в обсягах виробництва, до-

повнюють головні, створюють сприятливі умови для їх функціонування. Під-

собні галузі займають невелику частку у валовій продукції і переважно за-

безпечують розвиток головних. До підсобних галузей відносять підприємст-

ва, що переробляють сільськогосподарську продукцію, виробляють будіве-

льні матеріали, здійснюють заготівлю і обробку лісоматеріалів тощо. Обслу-

говуючі галузі включають майстерні, гаражі, хлібопекарні, їдальні, лазні, 

установи побутового та комунального обслуговування [314, с. 219–220]. 

Інфраструктура виробництва різних організаційно-правових форм гос-

подарювання на сільських територій визначається відповідно до: 

– забезпечення господарств землею; 

– складу та якості сільськогосподарських угідь; 

– природно-кліматичних умов; 

– наявності трудових ресурсів; 

– забезпечення основними та оборотними засобами; 

– досвіду та звичаїв працівників; 

– потреб споживачів; 

– державної підтримки. 

Розвиток диверсифікації виробництва. Важливим заходом підвищення 

ефективності функціонування аграрних підприємств, які здійснюють госпо-

дарську діяльність на сільських територіях, є диверсифікація виробництва. Її 

суть полягає в урізноманітненні видів виробництва, поширенні сфери діяль-

ності підприємства [51, с. 281]. 

Диверсифікаційні процеси у сільському господарстві України спрямо-

вані на випуск нових видів продукції або розширення її асортименту в межах 

традиційних галузей, проникнення на нові ділянки або сфери діяльності [303, 

c. 131]. 

На сільськогосподарських підприємствах за останні роки розширюють-

ся обсяги виробництва квасолі, ріпаку, гірчиці, соняшнику, які стають товар-

ними одиницями для експортних потреб. У попередні роки ці культури ви-
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рощувались в малих обсягах або взагалі не вирощувались. Сільськогосподар-

ські підприємства збільшили виробництво та заготівлю лікарських трав. Крім 

цього частина підприємств значно розширила: переробку сільськогосподар-

ської продукції, торгівлю продовольчими та промисловими товарами, вико-

нання різних будівельних та ремонтних робіт.  

Диверсифікація виробництва дає можливість сільськогосподарським 

підприємствам, які провадять свою діяльність на конкретній сільській тери-

торії, збільшувати обсяги випуску продукції, робіт чи послуг за прийнятними 

цінами, на які є попит у споживачів, отримувати додаткові доходи за збіль-

шення обсягів реалізації, підвищувати зайнятість працівників, стримувати 

міграційні процеси [315, c. 257].  

Залучення внутрішніх та іноземних інвестиції у розвиток виробницт-

ва. Успішне функціонування організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств та нарощування обсягів виробництва забезпечують ін-

вестиції. Основними напрямками інвестування в сільськогосподарські підп-

риємства є: будівництво виробничих будівель, споруд, об’єктів соціальної 

сфери, закупівля техніки, обладнання, поповнення оборотних фондів; прид-

бання цінних паперів, цільові банківські вклади, придбання або створення 

нематеріальних активів; придбання часток у капіталі інших підприємств та 

цілісних майнових комплексів [117, с. 374–375]. Джерелами фінансування 

інвестицій сільськогосподарських підприємств є власні, позичкові, залучені, 

бюджетні кошти.  

В умовах аграрної кризи та військової агресії значно скоротилася інве-

стиційна діяльність сільськогосподарських підприємств, у т. ч. на розвиток 

сільських територій.  

Основними сферами іноземного інвестування для розвитку аграрних 

підприємств переважно є: впровадження високопродуктивних технологій ви-

рощування сільськогосподарських культур, утримання тварин і птиці, будів-

ництво і реконструкція виробничих приміщень, переробних цехів, організа-

ція спільного виробництва. Позитивним кроком на сьогоднішній час буде 
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залучення та пошук партнерів для створення спільного бізнесу в рамках еко-

номічного співробітництва країн з розвиненою економікою. 

Природоохоронна й екологічна функції сприяють ефективному викори-

станню і забезпеченню довкілля. До функціональних аспектів розвитку  сіль-

ськогосподарських підприємств належить, крім інших, також природоохо-

ронна та екологічна функції.  

В Україні розроблена Концепція Державної цільової програми розвит-

ку земельних відносин до 2020 р., у якій визначено цілі та основні завдання 

щодо розв’язання екологічних і соціальних проблем села. Мета концепції 

спрямована на удосконалення земельних відносин та створення сприятливих 

умов для сталого розвитку землекористування міських і сільських територій, 

розвитку високоефективного конкурентоспроможного сільськогосподарсько-

го виробництва, збереження природних цінностей агроландшафтів [316]. 

Крім перелічених вище аспектів, підприємства повинні мінімізувати 

викиди шкідливих речовин та відходів у навколишнє середовище, сприяти 

виробництву органічно чистих продуктів, використовуючи рекреаційні ресу-

рси і сприяти відновленню (рекультивації) земель. 

На думку М. В. Газуди сільськогосподарські підприємства повинні 

приділяти особливу увагу відтворенню ґрунтової родючості, розвивати ґрун-

тозахисні технології, які покращують якість і підвищують врожайність сіль-

ськогосподарських культур, та використовувати органічні добрива [317, 

с. 122]. 

Відповідне застосування природоохоронної та екологічної функцій 

сприятиме збереженню довкілля, а також його ефективного використання. 

Розвиток підприємницької діяльності. Частина засновників створених 

підприємницьких структур є одночасно власниками землі і майна. Сільсько-

господарські підприємства у конкурентному середовищі повинні налагодити 

діяльність, упроваджуючи новітні підходи на основі використання різних 

можливостей для випуску продукції за допомогою сучасних методів, відкри-
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вати нові ринки збуту з метою отримання прибутків і самореалізації власних 

проектів [305, с. 723]. 

Важливим аспектом розвитку сільськогосподарських підприємств по-

винно бути удосконалення менеджменту, зокрема вирішення питань кадро-

вого забезпечення організації управління, підготовки фахівців даного напря-

мку на високому кваліфікаційному рівні [318, c. 165].  

Основними функціями, які виконують організаційно-правові форми 

сільськогосподарських підприємства, є:  

– новаторська –здійснення технічних, організаційних, управлінських, 

маркетингових ідей, створення нових товарів та надання послуг;  

– організаційна – впровадження нових форм і методів організації виро-

бництва, форм заробітної плати; 

– господарська – ефективне використання трудових, матеріальних, фі-

нансових, інтелектуальних, інформаційних ресурсів;  

– соціальна виготовлення товарів і надання послуг, необхідних суспіль-

ству; 

– особистісна – самореалізація мети підприємця, отримання ним задо-

волення від роботи [305, с. 723]. 

Додаткові можливості для пришвидшення розвитку підприємництва, у 

т. ч. у сільській місцевості, стало прийняття Закону “Про підприємництво” 

(1991 р.), який пізніше трансформовано у Господарський кодекс. 

Склалася ситуація, коли з одного боку законодавством дозволено за-

йматись підприємництвом, а з іншого – частина сільських жителів стали вла-

сниками землі і майна (у результаті реорганізації колективних господарств). 

Все це, а також зменшення розмірів нових організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств, вплинуло на скорочення робочих місць і 

бажання вести власну справу, а також стало об’єктивною умовою заснування 

у сільській місцевості різного роду підприємницьких структур. Відповідно до 

законодавства підприємці мають право без обмежень здійснювати самостійно 

будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству [319, с. 245]. 
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Найбільш поширеними видами діяльності організаційно-правових фо-

рми господарювання сільської місцевості стали: торгівля продовольчими та 

промисловими товарами, випічка хлібобулочних виробів, виготовлення 

м’ясних та молочних виробів, громадське харчування, виконання будівель-

них та ремонтних робіт, виготовлення столярних виробів, перевезення паса-

жирів та вантажів автомобільним транспортом, житлово-комунальні послуги, 

заготівля, закупівля, переробка і зберігання сільськогосподарської продукції, 

худоби у населення тощо [303, c. 132]. 

У процесі дослідження позитивного впливу на управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств Л. С. Сас наводить такі умови: наявність 

значної частки працездатного населення, підготовка фахівців аграрного 

спрямування, впровадження у виробництво новітніх науково-дослідних роз-

робок, наявність відповідної нормативно-правової бази, функціонування 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

[320, с. 7]. 

Аграрні перетворення на сільських територіях. Аграрна реформа 

сприяла реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств і 

створенню нових сільськогосподарських підприємств. Земля, яка перебувала 

у постійному користуванні колективних сільськогосподарських підприємств, 

розпайована і передана у вигляді земельних часток у власність членам підп-

риємств, та працівникам соціальної сфери села. Майно також розпайоване 

між членами цих господарств і передано їм у власність [303, c. 132]. 

Новостворені організаційно-правові форми сільськогосподарських під-

приємств дали можливість селянам як власникам земельних часток і майно-

вих паїв визначати, як у подальшому здійснювати свою діяльність [315, 

c. 257]. Відповідно до законодавства вони мають право: 

– вести господарську діяльність на власній землі і розпоряджатися 

майном; 

– засновувати власне підприємство або бути у числі інших засновників 

різних організаційно-правових структур; 
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– передавати землю та майно в оренду іншим організаційно-правовим 

формам господарювання; 

– продавати майно і відчужувати землю згідно з чинним законодавст-

вом. 

Формування виробничо-господарської діяльності на землях, отриманих 

на правах власності, оренди чи користування. Сільськогосподарські угіддя є 

невід’ємною складовою сільських територій і виконують свою функцію, ос-

новного засобу виробництва в аграрному секторі, тільки при їх використанні 

та обробітку. Роздержавлення та приватизація землі сприяла її передачі у 

власність громадян, які проживають на сільській території. 

Сільськогосподарські підприємства здійснюють свою діяльність, вико-

ристовуючи сільськогосподарські угіддя, які знаходяться у їх власності, а та-

кож перебувають в оренді та користуванні. Формуючи виробничо-

господарську діяльність на власній та орендованій землі, сільськогосподар-

ські підприємства обробляють більші за розміром площі, а також зберігають 

цілісність земельних масивів. За таких умов є можливість використовувати 

сучасні прогресивні технології, сівозміни тощо. 

На сьогодні права сільськогосподарських підприємств у розвитку соці-

ально-демографічних процесів на сільських територіях значно розширені, 

порівняно з умовами командно-адміністративного впливу, проте вони не 

завжди здатні приймати дієві рішення для покращення ситуації, що склалася.  

Варто звернути увагу на досвід фермерських господарств Німеччини, 

зокрема на підтримку соціального забезпечення фермерів, що передбачає 

піклування про них та членів їхніх сімей шляхом стабільного пенсійного за-

безпечення, допомоги при нещасних випадках, хворобі чи на випадок смерті 

члена сім’ї. Також є компенсаційні виплати колишнім найманим працівникам 

сільського господарства, які отримали матеріальні збитки. 

Отже, організаційно-правові форми сільськогосподарських підпри-

ємств повинні спрямовувати свої зусилля не тільки на збільшення власного 

прибутку, а сприяти: 
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– зниженню трудової міграції за кордон; 

– максимальному використанню наявного виробничого потенціалу; 

– збереженню і розвитку сільських територій, де здійснюють свою дія-

льність; 

– покращенню благоустрою виробничих територій, де працює населен-

ня села; 

– озелененню і санітарній підтримці сільської території; 

– упровадженні більш точних технологій виробництва та застосуванні 

більш ефективних засобів і установок утилізації виробничих викидів [303, 

c. 132]. 

Порушення соціально-демографічних процесів на сільських територіях 

означатиме небезпеку для існування даної території та загрожує для розвитку 

аграрної сфери економіки загалом. Занепад та руйнація сільських територій, 

низький рівень зайнятості сільського населення, невисока оплата праці без-

посередньо впливають на національну безпеку країни [321, c. 161]. 

Сільськогосподарські підприємства все-таки намагаються підтримува-

ти сільських мешканців, передусім створюючи робочі місця і розвиваючи 

сільську інфраструктуру бо лише відродження села в цілому може призвести 

до змін і зменшити міграційні хвилі. Виробництво сільськогосподарської 

продукції повинно бути орієнтоване не лише на задоволення потреб людей, 

які проживають у цій територіальній громаді, але й для потреб області та ви-

хід на міжнародні ринки. Це сприятиме як розвитку даної громади, так і сіль-

ськогосподарського підприємства. Поступ територіальних громад має відбу-

ватися у безперервному зв’язку з діяльністю сільськогосподарських підпри-

ємств, оскільки вони повинні діяти на один кінцевий результат – утримати 

молодь в селі й припинити міграційні процеси. 
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Висновки до розділу 3 

1. У результаті дослідження з’ясовано, що динаміка розвитку сільсько-

господарських підприємств показує різновекторність середньорічних показ-

ників розвитку організаційно-правових форм. Згідно з проведеним аналізом 

статистичних даних  обсяги виробництва валової продукції сільського госпо-

дарства за 2007–2017 рр. в сільськогосподарських підприємствах зростають, 

тоді як у господарствах населення навпаки – зменшуються. Негативні тенде-

нції в аграрному секторі впливали на розвиток фермерських господарств, що 

призвело до порушення оптимального поєднання галузей, зміни напрямів 

спеціалізації, зношення основних виробничих засобів. Тому їх існування та 

подальший розвиток спрямовані на налагодження більш ефективної діяльно-

сті порівнянно з іншими суб’єктами господарювання. 

2. Господарські товариства є найбільш прибутковими, бо до їхнього 

складу входять агрохолдинги, які забезпечують ефективне виробництво, ви-

користовуючи новітні технічні засоби, за рахунок прибутків підвищують 

операційну діяльність, здійснюють технологічне оновлення та модернізацію 

активів. 

3. Загалом сільськогосподарських підприємств різних організаційно-

правових форм, які надають звіт за формою 50 с-г, станом на 2018 р. налічу-

валося 8 303 од. За результатами 2018 р. сільськогосподарські підприємства 

розподілені за організаційно-правовими формами таким чином: 57,09 % – 

господарські товариства, 34,96 % – приватні підприємства, з них 28,87 % – це 

фермерські господарства, 3,93 % – сільськогосподарські виробничі коопера-

тиви, 2,05 % – державні підприємства і лише 1,97 % припадає на інші підпри-

ємства. 

4. Проаналізовано, що кількісне скорочення працівників, зайнятих на 

сільськогосподарських підприємствах, зумовлено деградацією і занедбаністю 

соціальної сфери села, трудовою міграцією, відсутністю нормальних умов 

праці й мотивації, сезонністю виробництва, а також підвищенням механізації 

та автоматизації сільськогосподарських робіт.  
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Отримані результати аналізу структури зайнятості вказують, що біль-

шість працівників сільськогосподарських підприємств задіяні в рослинництві 

(75,4 %), а середньооблікова кількість працівників, задіяних у тваринництві, 

за досліджуваний період зменшилась у 2,37 рази. Це спричинено скорочен-

ням поголів’я ВРХ на сільськогосподарських підприємствах, а також віднос-

но швидким нарощування виробництва продукції рослинництва.  

5. Досліджено, що за умови збитковості та відсутності фінансових ре-

сурсів організаційно-правовим формам важко розвиватись та ефективно фун-

кціонувати. Однак, організаційно-правові форми сільськогосподарських під-

приємств стали чималим ресурсом розвитку в Україні, що спрямовують свою 

діяльність на насичення споживчого ринку продуктами сільського господар-

ства та на зниження рівня безробіття в сільській місцевості. Організаційно-

правові форми сільськогосподарських підприємств мають потенційні можли-

вості вийти на світові та європейські ринки збуту. У 2017 році зафіксовано 

тенденцію зростання позицій щодо виробництва овочів відкритого ґрунту на 

приватних підприємствах, які забезпечують більше 55 % цього виду продук-

ції. 

6. Сільськогосподарські підприємства в добровільно об’єднаних тери-

торіальних громадах є одним із стабілізаційних чинників соціально-

економічних відносин регіону в цілому. З метою вивчення процесів впливу 

діяльності ОТГ на розвиток сільськогосподарських підприємств розроблено 

анкети та проведено соціологічне опитування різних вікових, статевих та 

кваліфікаційних груп у територіальних громадах з подальшим аналізом від-

повідей. Результати анкетування підтвердили, що умовою ефективної роботи 

сільськогосподарських підприємств є матеріальна та моральна мотивація, яка 

покликана спонукати до працевлаштування жителів ОТГ на конкретному 

сільськогосподарському підприємстві. 

Рівень задоволення громадян об’єднаних територіальних громад функ-

ціонуванням сільськогосподарських підприємств продемонстровано за допо-

могою матриці SWOT-аналізу. Таких підхід дозволив визначити шляхи дося-
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гнення цілей розвитку підприємств у межах ОТГ: удосконалення структури 

виробництва продукції; налагодження партнерської співпраці щодо фінансу-

вання заходів соціального розвитку; розробка стратегії розвитку об’єднаних 

територіальних громад.  

За результатами системного аналізу рівня задоволення громадян ОТГ 

функціонуванням сільськогосподарських підприємств з’ясовано, що інститу-

ційно-економічну базу розвитку об’єднаних територіальних громад форму-

ють насамперед організаційно-правові форми господарювання, більшість з 

яких спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції. Сучас-

на добровільно об’єднана територіальна громада зацікавлена в підтримці та 

розвитку організаційно-правових форм господарювання у селах з метою 

розв’язання соціально-економічних проблем територій.   

7. Упровадження внутрішнього економічного механізму розвитку сіль-

ськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм дасть 

змогу стабілізувати ситуацію щодо виробництва якісних продуктів сільсько-

го господарства, а також отримувати органічно чисту продукцію, що сприяє 

підвищенню її конкурентоспроможності. 

8. Ефективна діяльність організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств реалізовується шляхом системного застосування таких 

елементів: безпосередній вплив (спеціалізація виробництва, планування ви-

робництва та збуту продукції, досягнення високої якості продукції, забезпе-

чення трудовими ресурсами); опосередкований вплив (державне регулюван-

ня розвитку сільськогосподарських товаровиробників, технічна оснащеність 

та модернізація виробництва, ресурсозбереження та зменшення енергоємнос-

ті виробництва); і тих елементів, які не беруть участі у процесі виробництва 

(забезпечення соціальних потреб працівників, розвиток інфраструктури сіль-

ських територій). 

9. Оцінювання ефективної діяльність сільськогосподарських підпри-

ємств доцільно здійснювати одночасно з оцінюванням ефективності сільсь-

когосподарської продукції (на основі рівня її якості), оцінюванням соціальної 
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ефективності (як співвідношення кількості робочих місць), оцінюванням 

ефективності виробництва (показники урожайності культур, продуктивності 

худоби тощо), оцінюванням за кінцевим результатом (прибутком), оцінюван-

ням ефективності роботи сільськогосподарських підприємств (за допомогою 

аналізу матеріальних витрат у розрізі окремих видів продукції).  

Економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств у 

2018 р. менші за аналогічні у 2015 р. (як за сумою одержаних прибутків, так і 

за рівнем рентабельності виробництва). На це мала вплив інфляція та ріст ва-

лютного курсу у відповідний період. Зазначені показники характеризують 

результати і рівень ефективності функціонування сільськогосподарських пі-

дприємств в умовах конкурентного середовища, а також стимулюють до по-

шуку нових шляхів. Тому вирішувати завдання подальшого підвищення ефе-

ктивності функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах різ-

ноукладності необхідно з урахуванням прогресивних форм організації виро-

бництва й стимулюванням праці. 

10. Ефективність соціально-демографічних процесів у сільській місце-

вості залежить від створення умов для розвитку людського капіталу і забез-

печення його ефективного використання; участі у формуванні соціальної ін-

фраструктури та сприяння розвитку духовного потенціалу; надання різних 

послуг і здійснення виплат громадянам з сільських територій; розширення 

інфраструктури виробництва; диверсифікації виробництва, залучаючи внут-

рішні та іноземні інвестиції; здійснення природоохоронної і екологічної фун-

кцій, сприяння ефективному використанню і збереженню довкілля; аграрних 

перетворень у сільській місцевості та формування виробничо-господарської 

діяльності. Загалом діяльність організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств, які функціонують у сільських територіях, спрямована 

на їх розвиток та покращення матеріально-побутових умов населення. 
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Розділ 4. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО  
ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ В УМОВАХ  
РІЗНОУКЛАДНОСТІ 

 

4.1. Інституційне забезпечення та пріоритетні засади розвитку  

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств 

 

 

За часів командно-адміністративної системи організація роботи сільсь-

когосподарських підприємств здійснювалося на основі методу факторного 

планування, тобто за очікуваними результатами виробництва тих видів про-

дукції, які були передбачені планом. Однак заздалегідь визначені показники 

щодо зростання виробництва валової продукції не завжди реалізовувались.  

На кожному етапі розвитку сільськогосподарських підприємств існували 

специфічні інституційні трансформації. Перетворення в основному стосува-

лися форм власності, зокрема у результаті аграрної реформи було створено 

велику кількість дрібних господарств, здійснено подрібнення сільськогоспо-

дарських угідь.  

Рівень інституційного забезпечення сільськогосподарських підприємств 

впливає на розвиток духовних потреб жителів села, на формування робочих 

місць та відтворення сільського господарства, на ринкові механізми та його 

реакцію на проблеми соціального життя. 

Діяльність організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств, маючи на меті отримання прибутку, призвела і до негативних наслід-

ків у сільській місцевості, де вони розташовані, зокрема: порушення екологі-

чної безпеки, забруднення водних джерел, міграційні процеси через неперс-

пективність праці та малі заробітки. Саме тому соціальні інституції вплива-

ють на демографічні процеси у селах та на подальший розвиток сільського 

господарства. 

Сільськогосподарські підприємства мають ще багато невикористаних 

можливостей та резервів, проте існує чимало проблем, які потребують різно-
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манітних підходів для їх ефективного функціонування. Застосування системи 

інституційного забезпечення може стати одним з дієвих способів щодо пок-

ращення функціонування сільськогосподарських підприємств.  

Під час реорганізації і зміни інституцій допущено низку прорахунків і 

помилок у діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема насильні 

методи колективізації, втручання у процеси виробництва, обміну та розподі-

лу продукції. Особливої шкоди сільському господарству держави завдано 

Декретом про землю ще у 1917 р. Різноманітність форм господарювання була 

практично зведена до однієї всенародної форми власності, а демократичні 

інститути припинили своє функціонування.  

Розвиток різних організаційно-правових форм призвів до радикальних 

змін прав соціалістичного власника, тобто здійснено перехід від командно-

адміністративної системи управління до ринкових відносин. Досягнуто рів-

ноправ’я різних форм власності на засоби виробництва та способи ведення 

бізнесу. Такі перетворення провели в основному керівники сільськогоспо-

дарських підприємств, що формували надійний інституційний фундамент, на 

якому сьогодні функціонує агропромисловий комплекс. Усе це спонукало до 

постійних пошуків шляхів системи інституційного забезпечення задля під-

вищення ефективності кожної організаційно-правової форми сільськогоспо-

дарських підприємств. 

Інституційний механізм щодо розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств, який діє в сучасних умовах, виявився малосприятливим у реальних 

конкурентних умовах ринкового середовища, а його ефективність знижува-

лася саме через відсутність справжнього власника-господаря та негативний 

вплив з боку агрохолдингів. 

Аграрні перетворення, що відбулися в Україні, починаючи з 1990 р., 

вплинули на розвиток сільськогосподарських підприємств. Трудомісткі та 

малооплачувані соціально економічні умови праці й побуту змушували селян 

мігрувати за межі України, залишаючи сільськогосподарські підприємства 

без кваліфікованої робочої сили. 
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З переходом на ринкові відносини сільськогосподарські підприємства, 

не очікуючи на вказівки державної влади, розпочали кардинальну перебудо-

ву, вивчаючи досвід нових та перспективних організаційно-правових форм, 

формуючи для себе у такий спосіб збалансоване інституційне середовище. З 

часом вони здійснювали оцінку сільської культури, зокрема: рівня життя, пе-

реваг та недоліків правил господарювання на землі, поведінки селян та тра-

диції територіальної громади, де розташовані сільськогосподарські підпри-

ємства. Сільська культура впливає на розвиток сільськогосподарських підп-

риємств і визначає їх світогляд та поведінку в даному середовищі, а надалі й 

ставлення до функціонування сільськогосподарського підприємства на даній 

території. 

Досить влучним є визначення поняття “інституціоналізм” 

Ю. М. Лопатинського, як течії економічної думки, яка вивчає, описує механі-

зми регулювання, впорядкування суспільного життя та поведінки людей, 

враховуючи соціальні норми, звичаї та зразки поведінки (інститутів) [322, 

с. 24]. 

Для успішного розвитку інституційного середовища аграрного сектора, 

за твердженням Н. В. Стоянця, доцільно створити дієві механізми співпраці 

держави та бізнесу на основі державно-приватного партнерства, розвитку аг-

рарних кластерів, технопарків та розробки заходів підтримки ініціатив сіль-

ських громад у зміцненні соціальної інфраструктури села [323, с. 93]. 

В. В. Скупейко, виділяє також інституційно-правові, інституційно-

організаційні, інституційно-інфраструктурні, виробничо-технологічні та гос-

подарські напрями формування інституційних особливостей забезпечення 

конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств із врахуванням 

рівнів реалізації їх конкурентоспроможності [324, с. 79]. 

Згідно з інституційним аспект “уклад” можна трактувати як тип взаємо-

відносин та поведінку людей, в рамках якої співпрацюють різні підприємст-

ва. Це може бути організація виробничого процесу, виконання управлінських 

функцій та впровадження нових видів діяльності. 
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На думку О. М. Бородіної, інституційне середовище розвитку сільського 

господарства регулюється законами, які виконуються державними відом-

ствами і в основному не відповідають спільній меті, спрямованій на розвиток 

села, а лише призводить до інституційного хаосу. Для врегулювання даної 

проблеми потрібна інституційна інтеграція, яка буде спрямована як на досяг-

нення та координацію дій різних організаційно-правових форми господарю-

вання, так і на захист інтересів сільських громад [325, c. 57].  

Запропонована наукова розробка має важливе значення для науки і пот-

ребує ґрунтовних досліджень на державному та місцевому рівнях. Перебудо-

ва повинна передбачати докорінні зміни системи управління в сільському 

господарстві та має ґрунтуватися на загальних принципах економічної рефо-

рми, а також постійно здійснювати пошук таких форм управління і господа-

рювання, які б забезпечували швидкий перехід сільськогосподарського виро-

бництва у фазу інтенсивного розвитку. 

Вивчивши дослідження інституційних змін, Р.-Д. А. Кучер стверджує, 

що залишаються ще невивченими такі проблеми, як: становлення і зміни 

окремих інститутів; трансформації інституційних систем та розвитку інсти-

туційного середовища як складно-структурованої системи. Ця система, на 

переконання автора, включає безліч інституційних структур різного рівня 

[326, c. 300-301]. 

П. Є. Матковський вважає, що мета інституціональної й соціальної форм 

модернізації – це побудова ефективного суспільства за рахунок цінностей 

народу [327, c. 71]. На нашу думку, згадане твердження доповнює попередні 

визначення і доводить, що при вивченні проблеми розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств можна розглянути механізми та правила їх регулюван-

ня як інститути аграрного сектора. 

Ш. І. Шапіров пропонує розпочинати визначення процесів системи ін-

ституціонального забезпечення з дослідження організаційно-правових форм 

багатоукладної економіки, вивчення процесів формування та, враховуючи 
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взаємодії інституційного середовища, неформальних і формальних правил,  

які історично склалися [27, c. 46]. 

Ю. М. Лопатинський та В. І. Кифяк доводять, що, систематизувавши но-

рмативні акти, можна буде практично втілити формальні інституції та дослі-

дити їх реальний розвиток серед цільових груп [328, c. 161]. Тобто інституції 

є своєрідними регулятивними зразками, програми, якими суспільство обме-

жує поведінку індивідів. 

Однією з причин системного занепаду сільськогосподарських підпри-

ємств стала невідповідність інституційного середовища змінам ринкового 

середовища. 

Для дослідження системи інституційного забезпечення сільськогоспо-

дарських підприємств доцільно провести поділ на групи: 

– високомеханізовані сільськогосподарські підприємства, у яких налаго-

джено виробництво всіх видів сільськогосподарської продукції (де таланови-

ті керівники зберегли кращі традиції та технології попередників, розвивали і 

збагатили нагромаджений досвід хліборобських поколінь); 

– спеціалізовані сільськогосподарські підприємства, які в основному ві-

дповідають особливостям природних та економічних умов виробництва та 

сформовані відповідно до ґрунтово-кліматичних умов кожної зони. Саме си-

стема проявляється у дальшому поглибленні спеціалізації й концентрації ви-

робництв, вдосконаленні організаційних форм і покращенні економічних вза-

ємовідносин підприємств різних форм власності. 

Система інституційного забезпечення, яка сьогодні діє в Україні, повин-

на передбачати такі блоки: соціально-спрямовуючий, методології державного 

впливу, конкурентних відносин, фінансовий, самореалізація та самовряду-

вання, нормативно-правовий, контроль (рис. 4.1). 

Соціально-спрямовуючі інституції повинні бути спрямовані на забезпе-

чення спроможності відтворювати робочу силу та підвищувати життєвий рі-

вень на селі. Саме від соціально-спрямовуючого блоку інституцій на сільсь-

когосподарських підприємствах залежатимуть результати праці, крім того це 
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сприятиме не тільки стабілізації виробництва, а й підвищенню його обсягів 

та зростання продуктивності праці. 

 

 

 

  комунікації 
  процеси прийняття рішень 

Рис. 4.1. Системи інституційного забезпечення розвитку  

сільськогосподарських підприємств * 
 

* Джерело: власна розробка автора. 
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подарських підприємств, а також орієнтації в своїх потенційних можливостях 

через відношення до праці. Мотиваційні чинники повинні враховувати як ін-

тереси сільськогосподарських підприємств, так і переробних компаній орга-

нізацій збуту.  

Розвиток творчої ініціативи працівників і забезпечення у трудових коле-

ктивах сільськогосподарських підприємств позитивної морально-

психологічної атмосфери спонукають людину до праці “по-новому”, оскільки 

кожен зможе відчути себе справжнім господарем справи. Однак на деяких 

сільськогосподарських підприємствах повільно впроваджуються прогресивні 

форми організації й оплати праці, простежується вплив керівника сільського-

сподарського підприємства, який не бажає розлучатися із старим, проте зру-

чним, командним стилем управління, боячись взяти на себе додаткову відпо-

відальність, або просто переконаний, що неспроможний по-новому організу-

вати виробничий процес.  

Соціально-спрямовуючий блок потрібно також підкріпити досконалими 

правовими й економічними механізмами взаємодії галузевих структур, оскі-

льки інтереси сільськогосподарських підприємств можуть не збігатися з ін-

тересами мешканців села. Тобто вплив соціальних факторів, як і науково-

технічний прогрес є однаково важливий для функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств. 

Блок методології державного впливу повинен бути спрямований на по-

силення ролі державного регулювання економіки із врахуванням передового 

досвіду. Тільки державні органи влади можуть установити правила, які по-

винні передбачати соціальні гарантії для жителів села. За умови запрова-

дження таких інституцій можна уникнути соціального напруження серед 

мешканців сільських територій та забезпечити рівномірний розвиток різних 

організаційно-правових форм господарювання. 

За твердженням С. Майстро, доцільно розробити дієву систему інститу-

цій для утвердження сталого розвитку села. Наприклад, для підвищення ефе-

ктивності державного регулювання соціально-економічного розвитку села 
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можна створити Департамент розвитку сільських територій [329, c. 6]. Зане-

пад та руйнація села, низький рівень зайнятості населення – є результатом 

недостатньої уваги державних органів управління до проблем у сільській мі-

сцевості [321, c. 161]. 

Блок конкурентних відносин повинен забезпечувати ефективний розпо-

діл ресурсів сільськогосподарських підприємств із дотриманням конкурент-

ної рівноваги за концепцією Парето, згідно з якою ніхто не може поліпшити 

свого стану, не погіршуючи становища іншого, якщо є оптимальний розподіл 

ресурсів [330].  

Концепція конкурентних відносин, на думку І. Б. Яціва, визначає сту-

пінь свободи сільськогосподарських підприємств і змушує їх удосконалюва-

ти форми і методи управління та організації виробничого процесу з викорис-

танням нових технологій [331, c. 20-21]. 

Сукупність цих блоків інституційного забезпечення може посприяти 

створенню соціальних передумов відродження і розвитку сільських терито-

рій, надаючи гідні умови проживання на селі та забезпечуючи робочі місця 

на сільськогосподарських підприємствах, а також дозволить системно і стру-

ктурно провести дослідження взаємозв’язку інституцій. 

Цінність системи інституційного забезпечення функціонування сільсь-

когосподарських підприємств полягає в тому, що на “вході” зазначеної сис-

теми є інформація про традиції й цінності селян, сформовані на основі соціа-

льного відродження і розвитку українського села та концепції ринкової еко-

номіки, яка ґрунтується на підвищенні престижу життя і праці у селі, зокрема 

на сільськогосподарському підприємстві. 

У системі інституційного забезпечення фінансовий блок передбачає за-

лучення коштів з різних джерел з метою розвитку організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств в умовах конкурентного середо-

вища. 

Інституціональний підхід до вивчення блоку самоорганізації та самов-

рядування у своїх дослідження застосувала лауреат Нобелівської премії Еліо-
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нор Остром [332, c. 50], яка вивчала дії групи осіб, що в умовах взаємної за-

лежності можуть самоорганізовуватися і самостійно здійснювати процес 

управління для майбутньої спільної праці, а також здатні збільшувати потен-

ціал самоорганізації для розв’язання проблем без сторонньої допомоги. Са-

моврядування включатиме дії, щодо вирішення внутрішніх питань, управлін-

ня та відповідальність за прийняті рішення, функціонування підприємства.  

Систему інституційного забезпечення функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств має визначити ставлення суспільства до соціальних 

потреб села та культури сільських жителів, їх активності щодо розбудови се-

ла, упровадження інноваційних технологій виробництва, зберігаючи самобу-

тність і раціональний підхід як домінантні риси сільського способу життя та 

традиційного ведення виробництва. 

На систему інституційного забезпечення функціонування сільськогос-

подарських підприємств має вплив і блоку нормативно-правова основа орга-

нізаційно-правових форм господарювання. Інституційне забезпечення покли-

кане подолати регіональні диспропорції обсягів інвестицій в сільськогоспо-

дарські підприємства та економічні механізми їх функціонування. 

Інституційне забезпечення функціонування сільськогосподарських під-

приємств передбачає контроль за механізмами реалізації інтересів всіх 

суб’єктів господарювання [333, c. 14]. Селяни спроможні зламати стереотипи 

пережитків минулого суспільства та розвивати прогресивні технології в май-

бутньому.  

Дані блоки дозволять системно і структурно провести дослідження вза-

ємозв’язків інституційного забезпечення та причин їх створення. 

Система повинна ґрунтуватись на дотриманні низки економічних, соці-

альних, організаційних та правових правил, які мають забезпечити на сільсь-

когосподарських підприємства рівні умови отримання кредитів, вищий рі-

вень їх доходів й швидші темпи виробництва, порівняно з агрохолдингами, а 

також підвищити рівень престижу праці.  
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Поняття системи повинно охоплювати рух відповідно до ланцюжка: 

по-перше, на законодавчому рівні регулювати питання з боку державної та 

місцевої влади, які стосуються розвитку сільськогосподарських підприємств; 

по-друге розвивати українські аграрні традиції; по-третє, підвищувати доб-

робут та рівень соціального захисту; по-четверте, упорядковувати відповідну 

матеріально-технічну базу, тобто перелічені елементи системи мають бути 

спрямовані на досягнення мети при оптимальному поєднанні всіх регулято-

рів інституційного забезпечення. 

У сучасних умовах ринкового середовища інституційне забезпечення 

має охоплювати систему згаданих блоків, які за своєю суттю повинні вклю-

чати заходи, направлені на ефективний розвиток суб’єктів господарювання у 

сільському господарстві й сільських територіях з високими показниками ро-

боти для відродження села, та забезпечення ефективного аграрного виробни-

цтва. 

Тобто у результаті поєднання соціально-спрямовуючих факторів, мето-

дології державного впливу, конкурентних відносин, фінансового, норматив-

но-правового та блоку контролю можна підвищити серед організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств ефективність виробницт-

ва. 

Система інституційного забезпечення функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств стимулюватиме: розширене відтворення робочої сили; 

залучення молоді у село (оскільки кожен індивід є споживачем матеріальних 

і духовних благ); уникнення монополізації сільськогосподарської галузі кіль-

кома корпоративним власникам. 

Е. Остром у своїй книзі “Керування спільним. Еволюція інституцій ко-

лективної дії” вказує, що інституційні зміни мають прийти ззовні і повинні 

бути нав’язані зацікавленими особами. Правильне впровадження інституцій є 

значущим, тривалим у часі, який провокуватиме конфлікти. Дослідниця 

стверджує, що інституції бувають “успішними”, тобто ті, які дозволяють ін-

дивідуумам досягати продуктивних результатів у випадках, коли є спокуса 
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для ухиляння від плати за користування благами. Чимало успішних інститу-

цій – це поєднання “приватноподібних” та “державоподібних”, і саме конку-

рентний ринок, як втілення приватних інституцій, є суспільним благом і не 

може довго існувати без підтримки основних суспільних інституцій [332, 

c. 32–34]. Інституції існують не ізольовано, а перебувають в тісному зв’язку 

одна з одною і можуть в окремих випадках взаємозалежати. 

Інституційне забезпечення має чітку структуру, зокрема так звані “ін-

ституційні деталі”. Цей термін охарактеризували К. Шеплс [334], Д. Норт та 

Б. Вайнгаст [335], які вважали, що соціум прагне вирішувати проблеми в мі-

ру своїх можливостей і настільки ефективно, наскільки може. Проте 

Е. Остром зауважила, що індивідууми мають дуже схожі обмежені можливо-

сті, щоб подолати структуру складних умов. У своїх дослідженнях авторка 

намагається визначити фактори, що допомагають або заважають самооргані-

зоуватися і здійснювати процес управління [332, c. 46]. 

Наше завдання полягає у виокремленні певних поведінкових ситуацій 

розвитку на сільськогосподарських підприємствах, які відрізняються за орга-

нізаційно-правовими формами (господарські товариства, приватні підприєм-

ства, фермерські господарства, сільськогосподарські виробничі кооперативи, 

державні та інші підприємства). Усі вищенаведені підприємства характери-

зуються відмінностями у таких показниках, як: площа сільськогосподарських 

угідь, чисельність працівників, урожайність, продуктивність тваринництва, 

прибутки, проте суб’єкти господарювання об’єднані спільною метою – при-

буткового ведення сільськогосподарського виробництва. Незважаючи на різ-

ні показники, їх потрібно досліджувати з усіма складнощами і намагатися 

знайти схожі риси. 

Здійснюючи інституційні дослідження, необхідно вивчати ситуації, які 

розкривають дії керівництва підприємства, для досягнення запланованих ре-

зультатів, тобто ті, які типові для організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств і які не типові, нові. Варто звернути особливу увагу 

на формування такого інституційного середовища, яке може посприяти соці-
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ально-економічному зростанню та впровадженню нових правил для підтрим-

ки ведення бізнесу. 

Типові ситуації дій керівництва це: забезпечення попиту на продукцію, 

яку вони виробляють; вдосконалення взаємовідносини на підприємстві; 

управління підприємством в кризові періоди та збиткові роки; успішне 

управління підприємством протягом довготривалого періоду; забезпечення 

конкурентоспроможності на певні види продукції.  

Не типові дії керівництва це: різке падіння закупівельних цін на сільсь-

когосподарську продукцію; наростання фінансової кризи; зростання трансак-

ційних витрат і, як наслідок, зростання собівартості виробленої продукції.  

Здійснюючи оцінку дій інституційного середовища розвитку організа-

ційно-правових форм, пропонуємо виокремлювати дії керівництва тих сіль-

ськогосподарських підприємств, які успішно функціонують у конкурентному 

середовищі, вивчати стимули, які застосовуються для співпраці з інвестора-

ми, взаємовідносини у трудовому колективі, зусилля, які докладаються для 

досягнення стратегічних планів. Досліджуючи прибуткові господарства, пот-

рібно провести паралель між ними і неефективними сільськогосподарськими 

підприємствами для визначення внутрішніх і зовнішніх факторів, що спону-

кають керівників приймати ті чи інші рішення. А отже, вибір персональної 

поведінки залежатиме від думок, знань, спроможностей та вигод [336, c. 120]. 

Критика економічної моделі поведінки широко висвітлювалися у працях 

Б. С. Фрей [337], який, обговорюючи недоліки економічної моделі поведінки 

людей, вказує, що їм потрібні як обмеження, так і переваги в управлінні. 

Цього можна було б досягти шляхом експериментальної роботи на основі 

поведінки людини. 

Керівники сільськогосподарських підприємств здійснюють процес 

управління на основі поведінки вибору, що включає вираження особистих 

уподобань, унікальності, мотивації, рівня знань, їх поглядів, об'єктивізму та 

культури управління. Прийняті управлінські рішення зазвичай дають бажані 
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результати, але є й такі, які були зроблені без належного розуміння суті про-

блеми та її наслідків. 

З огляду на те, що сільськогосподарські підприємства об’єднані спіль-

ною метою – виробництво сільськогосподарської продукції, проблеми їхній 

діяльності будуть схожі. Це дозволить вивчити можливості керівництва щодо 

управління суб’єктом господарювання у конкурентному середовищі. 

Досліджуючи систему інституційного забезпечення функціонування 

сільськогосподарських підприємств, необхідно провести моніторинг дотри-

мання політики керівництва підприємством і оцінити вплив різних зовнішніх 

і внутрішніх факторів, використовуючи матрицю SWOT. Охарактеризувавши 

інституційне середовище розвитку фермерських господарств, Л. Гнатишин та 

О. Прокопишин зазначили, що усунення вад даного процесу можливе за ра-

хунок переформатування власності на землю в межах аграрних відносин і 

створення реальних товаровиробників з правом власності на вироблену ними 

продукцію [85, c. 87].  

Застосовуючи підхід Еліонор Остром при вивченні інституціонального 

підходу до самоорганізації та самоврядування, доцільно виокремити: 

– індивідуальну поведінку керівників підприємств у складних невизна-

чених ситуаціях;  

– загальні проблеми, які постають перед трудовим колективом для уни-

кнення негативних наслідків самостійних дій [332, c. 50]. 

Для того, щоб зрозуміти дану проблему, доцільно вивчити систему 

управління ресурсами та “бонуси” організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств, які вони отримують від використання даних ресур-

сів, а також їх спільну залежність [332, c. 53]. 

До ресурсів сільськогосподарських підприємств відносимо сільського-

сподарські угіддя, людський капітал, будівлі та споруди. 

“Бонуси” – це зібраний урожай, приріст тварин, споживання кормів на 

пасовищах, надої молока, продукція тваринництва, що після реалізації забез-

печують дохід підприємству. 
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Користуючись сільськогосподарськими угіддями, різні організаційно-

правові форми виплачують орендну плату їх власникам, а, залучаючи людсь-

кий капітал, здійснюють виплату заробітної плати, тобто відраховують внес-

ки для підтримання ресурсного потенціалу. Ресурси можуть бути предметом 

спільного користування, а “бонуси” використовуються індивідуально [332, 

c. 53]. 

В умовах конкурентного середовища ефективному функціонуванню 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств сприяє ін-

ституційний підхід дієвість якого визначає ефект у системному його застосу-

ванні. Отже, система інституційного забезпечення розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств включає: самореалізацію та самоврядування суб’єктів 

господарювання, нормативно-правовий чинник, методологію державного ре-

гулювання, соціальне спрямування діяльності, конкурентні відносини між 

підприємствами, різні види контролю, механізм реалізації інтересів. Прогно-

зний рівень ефективності діяльності суб’єктів господарювання досягається, 

при забезпеченні дії всіх складових системи в напрямку одержання найви-

щих показників виробництва, чим забезпечується синергічний ефект. 

Сільське господарство є однією з найбільш пріоритетних галузей роз-

витку економіки держави. Історичний досвід показав, що розвиток сільсько-

господарських підприємств без чітких стратегічних завдань є не ефективним 

оскільки без певного прогнозу щодо вирішення питань власного розвитку та 

ініціативи керівників суб’єктів господарювання неможливо забезпечити їх 

ефективне управління. Світова тенденція засвідчує, що в міру запровадження 

стратегічних пріоритетів підвищується і ступінь розвитку управління на сіль-

ськогосподарських підприємствах. 

Процес стратегічного планування пріоритетів розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств є складною системою, аналіз якої можна проводити з 

різних кутів зору, і потребує різноманітних підходів для реалізації. Системне 

вивчення низки складових має забезпечити стратегічний розвиток основних 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 
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Законодавством України регламентовано пріоритети розвитку економі-

ки, зокрема розроблено стратегію розвитку аграрного сектора економіки на 

період до 2020 року, згідно з якою накреслено план дій українського аграр-

ного сектора щодо зростання доходів сільського населення та підтримки еко-

номічних інтересів організаційно-правових форм сільськогосподарських під-

приємств [338]. 

Розробляючи стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських 

підприємств, потрібно звернути увагу на управлінську синергію, під якою 

розуміємо досягнення нового кращого ефекту від застосування цільових орі-

єнтирів та механізмів їх реалізації. 

Стратегічним пріоритетом розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств, за твердженням Р. Ф. Бруханського, є стабільне їх функціонування, 

яке має на меті довгострокову діяльність на ринку, створення сприятливої 

економічної ситуації з дотримання певних правил успіху, а також гаранту-

вання перспектив їх розвитку [339]. 

Розробляючи програму стратегічних пріоритетів розвитку організацій-

но-правових форм сільськогосподарських підприємств, потрібно усвідомити 

повноваження органів держаної влади, органів місцевого самоврядування та 

самих сільськогосподарських підприємств.  

До пріоритетів на рівні державної влади стосовно розвитку організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств слід віднести: 

– забезпечення умов стабільного розвитку сільськогосподарських підп-

риємств; 

– підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку та збіль-

шення обсягу експорту аграрної продукції, яка виробляється у сільськогос-

подарських підприємствах; 

– підвищення рівня життя та захист інтересів селян; 

– ефективне використання земель сільськогосподарського призначення; 

– розвиток ресурсного забезпечення; 

– субсидування та регулювання процентних ставок кредитів; 
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– розширення об’ємів державної підтримки сільськогосподарських під-

приємств; 

– встановлення сприятливого інвестиційного клімату в державі. 

До пріоритетів, які мають забезпечити органи місцевого самоврядуван-

ня стосовно розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств, відносимо: 

– допомогу при підготовці й оформленні документів (для оформлення 

тендерів, заявок на участь у різних програмах, конкурсах, надання фінансової 

підтримки шляхом здешевлення кредитів і т.д). 

– розвиток структури збуту виробленої сільськогосподарськими підп-

риємствами продукції; 

– юридичні консультації;  

– оптимізацію підприємств та їх кадрового потенціалу; 

– залучення фінансових, інвестиційних і матеріальних ресурсів для 

ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Основою стратегічного курсу, на думку В. С. Савчука, П. П. Гаврилка 

та А. В. Колодійчука, має бути запровадження інноваційної моделі зростання 

економіки, а також утвердження України як конкурентоспроможної високо-

технологічної держави [340, с. 16].  

До пріоритетів, які потрібно виконувати на рівні сільськогосподарсь-

ких підприємств, належать: 

– розробка механізму управління сільськогосподарськими підприємст-

вами; 

– участь в інвестиційних програмах з метою підвищення конкурентос-

проможності сільськогосподарських підприємств, розширення виробничих 

потужностей та впровадження прогресивних технологій; 

– підвищення уваги керівників сільськогосподарських підприємств до 

інноваційної функції, яка полягає у виробництві нової продукції з кращими 

якісними показниками; 

– диверсифікація сільськогосподарського виробництва; 
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– обґрунтування і пошук нових джерел фінансування сільськогоспо-

дарських підприємств; 

– здійснення технологічного оновлення, розробка та реалізація проектів 

з ефективного енерго- та ресурсозбереження; 

– виробництво органічно чистої продукції з дотриманням міжнародних 

стандартів; 

– організація ефективної системи надання послуг жителям села та пра-

цівникам сільськогосподарських підприємств; 

– забезпечення захисту інтересів працівників сільськогосподарських 

підприємств;  

– професійне усунення конфліктних виробничих ситуацій;  

– допомога сім’ям пенсіонерів, які працювали в конкретному підпри-

ємстві;  

– врахування соціально-культурних факторів та духовних цінностей; 

– запровадження мотиваційних стимулів та оцінка підсумків роботи 

працівників підприємства; 

– формування концепції соціально-етичного ставлення до працівників 

сільськогосподарського підприємства та територіальної громади і села [341, 

c. 85].  

Інтереси підприємства повинні бути поєднані з одночасним забезпе-

ченням або зміцненням благополуччя працівників сільськогосподарських пі-

дприємств. Ця концепція потребує переосмислення і набуває дедалі більшого 

значення в умовах нестабільної ситуації в державі.  

Для вирішення пріоритетних завдань доцільно, з одного боку, виокре-

мити повний перелік сільськогосподарських підприємств, яким потрібна 

першочергова допомога, з іншого боку, провести збір інформації щодо пото-

чного стану, виду діяльності, особливостей виробництва та труднощів, з яки-

ми стикаються сільськогосподарські підприємства. Надалі, володіючи пов-

ною інформацією про стратегічні пріоритети розвитку основних організацій-

но-правових форм сільськогосподарських підприємств, можна: здійснювати 
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пошук шляхів щодо поліпшення діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств; аналізувати потреби запровадження диверсифікаційних процесів; про-

вести SWOT-аналіз і за його допомогою оцінити сильні й слабкі сторони дія-

льності та визначити можливості й загрози; уточнити пропозиції щодо запро-

вадження нових технологій, модернізації виробництва та стимулювання роз-

витку відновлюваної енергетики; розробити різні варіанти стратегічних пла-

нів для кожного сільськогосподарського підприємства. 

Заключним елементом перед впровадженням стратегічних пріоритетів 

розвитку основних організаційно-правових форм сільськогосподарських під-

приємств буде узгодження обраних варіантів стратегічних планів розвитку 

сільськогосподарського підприємства з усіма зацікавленими сторонами (сіль-

ськогосподарські підприємства, представники органів місцевого самовряду-

вання, територіальна громада села), а також моніторинг та інформаційний 

супровід. 

Ю. С. Гудзінська доводить, що стратегія організації вказує на напрямки 

спеціалізації, пріоритети, а також загрози, які виникатимуть у процесі вироб-

ництва, з огляду на економічну ефективність сільськогосподарського підпри-

ємства [342]. Тобто визначення пріоритетних напрямків діяльності є однією 

із складових раціональної спеціалізації виробництва. 

При обґрунтуванні стратегії розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств, на думку В. М. Кошельник, доцільно 

визначити їх стратегічні напрямки, які відображатимуть стратегічні позиції 

(агресивну, конкурентну, консервативну чи оборонну), а потім, вивчивши 

виробничо-технологічний стан сільськогосподарського підприємства, зроби-

ти вибір оптимальної стратегії розвитку підприємства [343, с. 197]. 

Трактуючи поняття “стратегіяˮ, A. Чендлер зауважив, що це – визна-

чення основних довгострокових цілей компанії, шляхів діяльності та розпо-

діл ресурсів, необхідних для досягнення мети. Стратегія, на його думку, фо-

рмується на основі загальних рис поведінки суб’єкта економічної діяльності, 

способом формування відносин між ними та оточуючим середовищем [344]. 
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М. Вебер обґрунтував два підходи до розробки стратегії – від зовніш-

нього до внутрішнього; від внутрішнього до зовнішнього [345]. Перший під-

хід передбачає формування стратегії зовнішнім середовищем, тобто вибором 

клієнтами кінцевої форми продукту; але може трапитися й так, що продукт 

буде “формувати” потреби клієнта. Виявлення прихованого попиту більш 

ризиковане, ніж реакція на незадоволені потреби ринку. 

Другий підхід, від внутрішнього до зовнішнього, є необхідним допов-

ненням до першого підходу, передбачає пошук особливих умінь і навичок та 

конфронтацію з оточуючим середовищем. 

Стратегічний розвиток сільськогосподарських підприємств повинен 

бути націлений від зовнішнього до внутрішнього й навпаки – пов'язаний з 

трьома класами змінних: потенційні потреби ринку або бажання; можливості 

та обмеження, що накладаються на навколишнє середовище; навички та ре-

сурси [346, с. 204]. 

Стратегічний розвиток організаційно-правових форм сільськогосподар-

ських підприємств був би ефективнішим, якщо б на нього не впливали галь-

мівні чинники, які становлять реальні загрози для економіки в майбутньому.  

По-перше, деякі сільськогосподарські підприємства не зацікавлені або 

не враховують значення поняття “стратегічні пріоритети”. Багато з них не 

мають обґрунтованої стратегії розвитку виробництва, у них досить поверхне-

во застосовується система планування.   

По-друге, сільськогосподарські підприємства потерпають як від нестачі 

інвестицій, так і від їхнього безсистемного застосування.  

По-третє, існуюча матеріально-технічна база в сільськогосподарських 

підприємствах в основному застаріла і не відповідає міжнародним стандар-

там якості. Як зазначає Д. А. Качан, технічний стан сільськогосподарських 

підприємств не відповідає потребам виробництва, а від кількісних та якісних 

параметрів технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва 

залежить своєчасність та якість виконання технологічних операцій 

[347, с. 69].  
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По четверте, практично відсутні великі сільськогосподарські коопера-

тиви, які можуть сприяти реалізації виробленої сільськогосподарськими під-

приємствами продукції. 

По п’яте, недостатнє залучення інвестицій для забезпечення розшире-

ного відтворення суспільного продукту. 

Погоджуємось з думкою П. Т. Саблука, який наголошує на тому, що 

сучасна політика має також враховувати проблеми міжгалузевих відносин, бо 

від цього залежатиме стабільність і подальший розвиток як сільського госпо-

дарства, так і держави в цілому [348, с. 12]. 

Тобто досягнення позитивного впливу розвитку сільськогосподарських 

підприємств ставить перед собою низку завдань: залучення інвестицій, дося-

гнення єдиних стандартів, рівня та якості товарів, стимулювання заходів що-

до подолання ресурсовитратного виробництва, удосконалення технологій, 

врахування конкурентних переваг, а також орієнтація на задоволення потреб 

суспільства [349, с. 142]. 

Стратегічні пріоритети здатні вирішувати проблеми щодо підвищення 

ефективності, продуктивності, конкурентоспроможності та забезпечення ста-

лого розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ринку. Стратегі-

чні пріоритети розвитку сільськогосподарських підприємств – це свідомий 

процес для досягнення бажаних результатів. 

Під стратегічним пріоритетом організації розвитку сільськогосподарсь-

ких підприємств розуміємо процеси пошуку нових можливостей виробницт-

ва та переробки продукції, просування її на нові ринки збуту, соціальне за-

безпечення працівників, цілеспрямований вплив на управління за рахунок 

поставлених цілей і пріоритетів з метою задоволення потреб підприємства та 

отримання ним прибутку. 

Для вибору шляхів, форм і методів виходу аграрного сектора з еконо-

мічної кризи і подальшого його ефективного розвитку важливу роль відігра-

ватиме науково обґрунтована система стратегічних пріоритетів організації 

розвитку сільськогосподарських підприємств. 
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На основі виконаних досліджень до базових принципів стратегічних 

пріоритетів можна зарахувати: наявність добре організованої системи інфор-

мування; точне визначення майбутніх позицій; виокремлення внутрішніх 

умов стратегії; вибір кращих варіантів стратегії; розробку стратегічного пла-

ну; отримання підтримки стратегії; забезпечення постійного нагляду й конт-

ролю за реалізацією стратегії управління [133, с. 156]. 

Дослідивши сутність основних аспектів стратегічного управління, мо-

жна виокремити основні етапи та послідовність формування його стратегіч-

ної моделі: розробка можливих альтернативних стратегій; розробка стратегі-

чного плану; формування організацій; реалізація стратегії. 

Розвиток стратегічної діяльності організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств, за трактуванням О. Є. Кузьміна, 

Н. Я. Петришина, К. О. Дорошкевич, можна здійснювати за допомогою фор-

мування стратегічних карт [350] або карт стратегічних груп [351]. 

Стратегічні карти дають можливість підприємству визначити основні 

показники його діяльності, на основі яких реалізовуватиметься стратегічне 

управління. Вчасно отримана інформація дозволить проводити внутрішньо-

господарський контроль за поточними показниками діяльності суб'єкта гос-

подарювання. 

Карта стратегічних груп – це сучасний метод аналізу внутрішньої стру-

ктури конкуренції, пов'язаний із концепцією стратегічних груп в галузі. Суть 

концепції стратегічної групи полягає у зміні концепції конкуренції всередині 

сектора щодо традиційного конкурсу і залежить від розміру продажів. Рин-

кову вартість товарів визначає підприємство, що виробляє основну масу про-

дукції. За таких умов підприємства краще організовані й мають вищі показ-

ники фінансово-господарської діяльності [351]. 

Найбільш важливі фактори конкурентної стратегії підприємства доці-

льно брати до уваги, формуючи стратегічні групи. Це, зокрема, якість проду-

кції, її ціна, собівартість, типи клієнтів, використовувані технології, спеціалі-

зація асортименту. 
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Процедура побудови карти стратегічних груп складається з визначення 

критеріїв їх відповідності визначеній меті; підготовки різних варіантів стра-

тегічних груп; визначення стратегічного плану. 

Карта стратегічних груп корисна і нескладна в розробці, дає можли-

вість ідентифікувати характер конкуренції в галузі та прийняти рішення що-

до впровадження змін у галузі або стратегічній групі. 

Формування стратегічних груп та аналіз процесів конкуренції в цьому 

секторі можуть ґрунтуватися на вивченні умов для вступу в галузь; конкуре-

нтної боротьби між групами; конкуренції всередині кожної групи. 

Характер конкуренції в секторі впливає не тільки на різноманітність 

стратегій в кожній групі, але й на кількість стратегічних груп та їх розміри і 

ступінь взаємозалежності груп ринку. Використання різних підходів до орга-

нізації стратегічного управління дасть можливість забезпечити ефективний 

розвиток сільськогосподарських підприємств. 

Вибір стратегічних пріоритетів для сільськогосподарських підприємств 

повинен характеризуватися розвитком організації в довгостроковій перспек-

тиві, орієнтованим на максимальне використання можливостей і запобігання 

загрозам, які існують у навколишньому середовищі. 

Вирішення існуючих проблем розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств може здійснювати, використовуючи системи стратегічного управління. 

Акцент на інновації допоможе створити нові конкурентні переваги українсь-

кої економіки, заснованої на інтелектуальному капіталі та інформаційних те-

хнологіях. Соціальна та просторова інтеграція дасть змогу створити умови 

для поширення процесів розвитку сільськогосподарських підприємств. 

 

 

4.2. Матеріально-технічне забезпечення  

сільськогосподарських підприємств   

 

В умовах конкурентного середовища, та нової політики цін, при неста-
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більному курсі валют, своєчасне оновлення основних виробничих засобів на 

основі діючого механізму розвитку сільськогосподарських підприємств є 

складним процесом. Зростання курсу долара, яке відбувається паралельно з 

державним регулюванням закупівельних цін на сільськогосподарську проду-

кцію, значно ускладнює формування коштів для відтворення матеріально-

технічної бази організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств.  

Важливу роль у процесі успішного функціонування сільськогосподар-

ських підприємств, кінцевою метою якого є підвищення ефективності, відіг-

рає система матеріально-технічного забезпечення, що дає можливість долу-

читись до розширеного виробництва. 

На основі досліджень, запропонованих у працях різних вчених щодо 

організації матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських під-

приємств, можна систематизувати найбільш поширені. 

Як зазначають Б. М. Максимів та М. Б. Катарина, матеріально-технічне 

забезпечення є способом злагодженої господарської діяльності для 

об’єднання зусиль різних структурних елементів з метою оптимізації фінан-

сових, матеріальних та трудових ресурсів, які направлені на реалізацію пос-

тавлених цілей підприємства [352].  

Деякі економісти вбачають у матеріально-технічному забезпеченні 

процес постачання. На думку С. С. Пятуніної, матеріально-технічне забезпе-

чення включає систему принципів, форм, методів, важелів та структур, спря-

мованих на виробництво і постачання технічних засобів та надання виробни-

чих послуг на склад підприємства або зразу на робочі місця, відповідно до 

виробничих планів [353]. 

Т. С. Кравчуновська [354] розглядає матеріально-технічне постачання в 

тісному взаємозв’язку з виробничим процесом, який має обслуговувати ви-

робничу діяльність підприємств і є однією з найважливіших функцій приско-

рення обігу оборотних коштів, зниження рівня та максимально можливого 

скорочення витрат.  
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Отже, організація матеріально-технічного забезпечення сільськогоспо-

дарських підприємств повинна включати: 

1. Планування процесу матеріально-технічного забезпечення сільсько-

господарських підприємств. Процес планування – це система безперервних 

дій, передбачена як на певні проміжки часу, так і на віддалену перспективу, 

та можливість зміни рішення в разі непланових ситуацій. Науково обґрунто-

вані процеси планування матеріально-технічного забезпечення повинні бути 

розроблені на перспективу і мають містити дані про: 

– рівень механізації й автоматизації виробничих процесів; 

– тенденції та прогнози розвитку; 

– розробку конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефектив-

ності виробничого процесу.  

Погоджуємось з думкою В. М. Нелепа, який доводить, що земля і тех-

ніка мають бути в руках господаря на землі [355, с. 291].  

Здійснюючи процеси планування матеріально-технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств, доцільно враховувати такі фактори, як: 

цінові пропозиції, організаційні, економічні та структуру витрат. Зокрема 

утворення нових логістичних ліній та організацію діяльності сервісних осе-

редків [356, c. 82–83]. Важлива роль належить факторам внутрішнього і зов-

нішнього середовища модернізації та технологічного оновлення сільськогос-

подарських підприємств [357, c. 67], [358, c. 8]. 

2. Інвестиційне забезпечення. Завдяки інвестуванню в оновлення мате-

ріально-технічного забезпечення відбувається розширення виробництва шля-

хом автоматизації технологічних процесів, підвищується продуктивність 

праці, зменшуються витрати на виробництво одиниці сільськогосподарської 

продукції. Основним завданням інвестиційного забезпечення є створення 

сприятливого клімату для вкладання капіталу в розвиток сільськогосподар-

ських підприємств. На основі двосторонньої співпраці державних органів та 

сільськогосподарських підприємств, об’єднавши зусилля для пошуку зарубі-

жних партнерів, можна проводити активну політику щодо залучення коштів. 
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Незадовільний стан інвестиційного забезпечення сільськогосподарських під-

приємств може бути зумовлений такими чинниками: збитковість суб’єктів 

господарювання, нестабільний та не завжди сприятливий для підприємств 

законодавчий контекст, високий податковий тиск, незначна підтримка з боку 

державних органів влади, низька інвестиційна привабливість та недовіра ін-

весторів до сільськогосподарських підприємств. 

Зміцнення матеріально-технічного забезпечення саме з використанням 

капіталовкладень позитивно впливатиме на збільшення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції, покращення умов праці та підвищення її 

продуктивності. Наприклад, одна з 10 найбільших аграрних компаній в Укра-

їні “ІМК” виділяє кошти для придбання нової сільськогосподарської техніки 

та обладнання від провідних світових виробників, використовує систему різ-

ноглибинного обробітку ґрунту, зокрема глибоке рихлення, оранку, диску-

вання і культивація, тобто запроваджує передові світові та власні технології 

[359].  

Випробовуються та впроваджуються у виробництво елементи точного 

землеробства: системи GPS-моніторингу техніки, автопілотування, методи 

дистанційного зондування землі, моніторингу врожайності, змінні норми ви-

сіву насіння та диференційоване дозування добрив. 

Діяльність агрохолдингу “KSG Agro” ґрунтується на технологічній 

концепції No-Till, що застосовується для досягнення високої результативнос-

ті (ресурсозбереження, вологозбереження, покращення структури та деталь-

ного вивчення ґрунту). У вирощуванні свиней “агрохолдинг застосовує пере-

дові технології Big Dutchman і датську генетику”. За рахунок інвестицій аг-

рохолдингу “KSG Agro” проводиться модернізація сільських шкільних коте-

лень (Солонянського району Дніпровської області) на біопаливо, що сприяє 

економії бюджетних коштів на опалення [360]. Адже використання енергії з 

поновлюваних джерел мінімізує вплив відпрацьованого біопалива на клімат 

сільської території. 

Агрохолдинг “Укрлендфармінг” впроваджує точне землеробство, для 
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оптимального використання засобів захисту і живлення рослин застосовує 

власні програмні рішення (система збору і аналізу даних телеметрії зі всієї 

техніки компанії TETRA) та готові ІТ-розробки (технологічні  модулі: систе-

ма “Свій-Чужий” контролює весь процес збору і переміщення врожаю від 

комбайна/поля до елеватора, система контролю використання  пального від 

АЗС до баку техніки, програми NDVI та БПЛА для спостереження за вегета-

цією і розвитком культур допомагають вчасно реагувати на зміни в полі. Аг-

рохолдинг “Укрлендфармінг” також здійснює закупівлю таких видів техніки, 

як: John Deere, New Holland, Claas Case Hardi, Kverneland та Merlo [212].  

3. Застосування інноваційних технологій. Для ефективного впрова-

дження процесу застосування інноваційних технологій потрібно сформувати 

систему економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання, яка 

підвищуватиме рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської про-

дукції на ринку. 

Г. Р. Руденко виділяє позитивні моменти впровадження інновацій у ви-

робництво сільськогосподарської продукції, зокрема підвищення: урожайно-

сті культур; рентабельності діяльності підприємства; конкурентоспроможно-

сті сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому рин-

ках; якості продукції та економія виробничих ресурсів. Дослідник також вио-

кремлює проблеми застосування інновацій у сільському господарстві: відсу-

тність достатнього фінансування, низький рівень державної підтримки сіль-

ськогосподарських підприємств та розвитку інноваційних досліджень у сіль-

ському господарстві, сезонність та діяльність в різних природно-кліматичних 

умовах [361]. 

Прикладом інновацій може бути запуск нового мобільного додатка 

ALFA-2019 Smart Agro, який містить актуальний каталог засобів захисту ро-

слин та мікродобрив і дозволяє швидко знайти засоби захисту рослин за на-

звою, діючою речовиною або культурою, на яку вони застосовуються [362]. 

У березні-квітні 2019 року 8 сільськогосподарських підприємств півдня 

України отримали до 10 тис. канадських доларів на реалізацію інноваційних 
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ідей плодоовочівництва, зокрема на виробництво консервованих салатів, су-

шіння фруктів і ягід, переробку меду, приготування соків прямого віджиму, 

раціональну механізацію при виробництві часнику на невеликих площах, 

охолодження винограду, фруктів і ягід, миття ягід. Кожен проект передбачає 

придбання обладнання для створення продукту з сировини [363].  

Інновації випроваджено також у Корпорації “Сварог Вест Груп” у про-

екті “Садівництво”, де організовано оптичну сортувальну лінію для яблук 

Perfect потужністю 4 т/год., яка дозволяє точно відібрати яблука (груші) згід-

но з заданими параметрами щодо розмірів та забарвлення плодів. 

Корпорацією “Сварог Вест Груп” втілено проект дощового зрошення (6 

поливних машин довжиною від 300 м до 650 м) у селі Пижівка Новоушиць-

кого району Хмельницької області, а також запроваджено соціальний фактор 

– Програму медичного страхування працівників (відкрито на власній матері-

ально-технічній базі амбулаторією загальної практики сімейної медицини у 

м. Шепетівка Хмельницької області), та Програму страхування власників зе-

мельних паїв [364]. 

Агрохолдинг ПрАТ “АПК-ІНВЕСТ” реалізовує інноваційний проект 

організації масштабного агропромислового виробництва у рамках вертикаль-

но-інтегрованої структури, метою якої є досягнення високої якості продукції. 

У виробництві впроваджено серію міжнародних стандартів управління якіс-

тю ISO 9001 і системи управління безпекою харчової продукції ISO 22000. 

Агрохолдинг є національним лідером промислового виробництва охолодже-

ної свинини, де здійснюється замкнутий цикл виробництва: рослинництво, 

виробництво комбікормів, тваринництво, м`ясопереробка та реалізація 

м`ясної продукції [365].  

4. Удосконалення фінансово-кредитної інфраструктури. Створення 

сприятливого регуляторного середовища для фінансово-кредитної інфра-

структури, зокрема шляхом запровадження поняття кредитної підтримки, чі-

тке законодавче закріплення прав позичальників та надання їм певних фінан-

сових гарантій, пільг та введення в дією механізму цільового мікрокредиту-
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вання. Удосконалення фінансово-кредитної інфраструктури – це велика лан-

ка в організації матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств, яка сприятиме: поступовому соціально-економічному розвитку, 

за рахунок ефективної взаємодії між кредиторами та сільськогосподарськими 

підприємствами; отриманні пільгових кредитів, у тому числі довгострокових. 

5. Урахування витрат на оновлення, технічне обслуговування та ремонт 

техніки, яке залежатиме від: обороту грошових коштів, періодичності техні-

чного обслуговування, умов лізингу, правильних умов експлуатації, вчасного 

проведення ремонту та безпомилкових амортизаційних відрахувань. 

6. Інтенсифікація виробничих процесів передбачає забезпечення необ-

хідних умов для нормального функціонування сільськогосподарських підп-

риємств за рахунок запровадження інтенсивних технологій та використання 

більш нової продуктивної техніки. 

За 2018 р. українські аграрні підприємства, враховуючи всі напрями 

державної підтримки щодо матеріально-технічного забезпечення, отримали 

більше мільярда гривень компенсації, це зі свого боку стимулює розвиток 

українського машинобудування [366]. 

Застосування організаційної складової матеріально-технічного забезпе-

чення сільськогосподарських підприємств повинно сприяти їх раціональному 

функціонуванню та покращенню результативності виробництва.  

На сьогодні залишається низьким рівень забезпечення сільськогоспо-

дарською технікою, недосконалість законодавчої бази для матеріально-

фінансового лізингу, іпотеки землі, системи кредитування сільськогосподар-

ських підприємств, – усе це знижує впровадження реформ на користь аграр-

них товаровиробників.  

Відсутність підприємницького середовища та неможливість реалізації 

підприємницького інтересу сприяють поглибленню кризи в сільському гос-

подарстві [367, с. 147].  

Унаслідок фінансово-економічної кризи, нестабільних валютних коли-

вань скорочуються шанси придбання сільськогосподарськими підприємства-
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ми техніки, паливо-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин. Оскільки 

машино-тракторний парк не поновлюється, немає нових, високопродуктив-

них матеріально-технічних засобів виробництва, то відбувається блокування 

можливостей збільшувати обсяги виробництва сільськогосподарської проду-

кції. Вихід з цієї ситуації можна знайти, якщо організаційний механізм мате-

ріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств сприя-

тиме заохоченню власників сільськогосподарських підприємств оновлювати 

матеріальні ресурси, щоб мати змогу позмагатися з конкурентами, які засто-

совують нові технології. Саме збалансоване поєднання постійних темпів роз-

витку та структурних змін у виробництві сільськогосподарської продукції 

сприяють підвищенню її якості та виконанню польових робіт в стислі термі-

ни. 

Агрохолдинги, на відміну від малих сільськогосподарських підпри-

ємств, активно здійснюють модернізацію, технологічне оновлення та закупо-

вують новітню техніку. Так протягом січня-лютого 2019 р. агропромисловий 

холдинг “Астарта”, який функціонує у сфері цукрового та сільськогосподар-

ського виробництва, закупив у вітчизняних виробників 130 вагонів-

зерновозів та 70 має намір придбати у березні, бо  такий графік закупівель 

сприятиме компанії оптимізувати логістику під час сезонних навантажень 

[368]. 

Парк імпортної техніки Холдингу “Вінницька аграрно-промислова гру-

па” в 2015 р. налічував 188 одиниць і постійно поповнюється новими одини-

цями (з них 15 борін, 12 глибокорозпушувачів, 7 комбінованих агрегатів об-

робітку ґрунту, 5 культиваторів таких виробників, як: Wishek, Quivogne, 

Macfarline, Agrisem Cultiplow, Vaderstad та інші, 13 сівалок (Vaderstad, John 

Deere, Kinze, Terrasem Pottinger), 9 розкидачів мінеральних добрив (Rauh 

Axis, Bredal), 8 оприскувачів ЗЗР (Miller NITRO, Case SPX, TOP AIR, 

HAGIE), 14 комбайнів (John Deere, Massey Ferguson, Challenger), 18 вантаж-

них а/м (IVECO Strails 26-38 т, КамАз 45142 14т+10т), 25 тракторів 

(Challenger (MT 865C, 765C, 685D), Case, Claas Atles, Massey Ferguson) [369]. 
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Як свідчать з дані сайту “Український клуб агарного бізнесу” у 2017 р. 

загальний об'єм імпорту сільськогосподарської техніки – 1,5 млрд дол. США 

і став рекордним за останніх 10 років, зокрема з Німеччини – 45 %, Бельгії – 

23 %, США – 16 % та Польщі – 8 % [370]. 

У 2018 році імпорт сільськогосподарської техніки склав 1,3 млрд дол. 

США, що на 14 % менше, ніж показник за аналогічний період минулого року. 

Експортували сільськогосподарської техніки у 2018 році на суму 73,5 млн. 

дол. США, що на 17 % менше, ніж за аналогічний період минулого року (88,3 

млн дол. США). 

У “KSG Agro” в 2017 р. отримано новітню агротекніку – телескопічні 

навантажувачі Agri Farmer, гусеничні трактори Case IH Steiger 600, агрегати 

для передпосівної обробки ґрунту Great Plains 4000 ТМ (Turbo Max) і верти-

кальної обробки ґрунту – Great Plains Макс-чизель, яка дозволяє краще роз-

пушувати землю в умовах посухи, збільшуючи при цьому врожайність з гек-

тара [360].  

Забезпечення відповідної технічної готовності сільськогосподарської 

техніки й обладнання, вчасне проведення ремонту сприятиме покращенню 

якісного складу основних засобів. Розширення прав сільськогосподарських 

підприємств у сфері зовнішньоекономічної торгівлі та комерційної діяльності 

дозволить залучати додаткові резерви  для розвитку, здійснювати технологі-

чне та технічне оновлення виробництва із врахуванням науково-технічного 

прогресу й енергозберігаючих технологій. 

На думку В. Ф. Горянського, зміцнення виробничо-технічного потенці-

алу сільськогосподарських підприємств, особливо в питаннях технічного 

оновлення виробничих процесів, є однією з основних умов підвищення їх 

продуктивності, забезпечення високих темпів зростання виробництва проду-

кції рослинництва та тваринництва. Для досягнення високих показників не-

обхідно переглянути умови щодо зміцнення й розвитку матеріально-

технічної бази, часткової компенсації по кредитних ставках для закупівлі 

сільськогосподарської техніки та вдосконалення її виробничої структури з 
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врахуванням особливостей функціонування різних організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств [371, с. 111-112]. 

В Україні уведено в дію низку законів, які повинні забезпечувати дос-

тупність техніки для сільськогосподарських підприємств. Зокрема Закону 

України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для 

агропромислового комплексу” [372] спрямований на задоволення потреб 

АПК вітчизняною технікою та впровадження сучасних передових технологій 

від виробництва сільськогосподарської продукції до її постачання спожива-

чам; У Законі України “Про систему інженерно-технічного забезпечення аг-

ропромислового комплексу України” визначено першочерговість розвитку 

системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, 

що повинна бути спрямована на швидке створення, оснащення і виробництво 

технічних засобів, технічного й технологічного сервісу для сільськогоспо-

дарських підприємств за рахунок бюджетної підтримки: кредитування, опо-

даткування, ціноутворення, митної та амортизаційної політики із застосуван-

ням комплексу пільг [373]. 

Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підпри-

ємств є важливим елементом виробничого процесу, без якого не може відбу-

ватися технологічний поступ. З кожним роком все більший обсяг робіт вико-

нується з використанням новітніх технологій, модернізації виробничих про-

цесів та появи нових видів техніки, що дозволяє значно зменшити фінансові 

видатки та скоротити затрати праці. 

Забезпечення тракторами і зернозбиральними комбайнами на сільсько-

господарських підприємствах України з кожним роком погіршується, тому 

спостерігаємо спад технічних потужностей порівняно з 2000 р. Проте якісний 

стан техніки є набагато кращий, ніж у базовому році, завдяки закупівлі нових 

видів техніки з вищим рівнем можливостей. Наявність сільськогосподарської 

техніки з розрахунку на 1000 га посівної площі у розрізі організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємствах України  подано в 

табл. 4.1. 
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У теперішній ситуації сільськогосподарські підприємства не спроможні 

забезпечити навіть простого відтворення, тому що для цього потрібна значно 

більша частина коштів, ніж вони можуть нагромадити, здійснюючи аморти-

заційні відрахування. У той же час балансова вартість основних засобів знач-

но менша від аналогічної нової техніки, а амортизаційні відрахування не 

сприяють акумулюванню коштів на закупівлю нових видів техніки. За умови 

малих обсягів виробництва прослідковуємо також економічну нездатність 

підприємств витримати технологічні вимоги та впроваджувати енергозбері-

гаючі технічні засоби. 

Наприклад, на початку 1993 р. у колективних та державних господарс-

твах працювало понад 300 тис. вантажних автомобілів, де в середньому на 

одне сільськогосподарське підприємство припадало 37 тракторів, майже 25 

вантажних автомобілів і 8 зернозбиральних комбайнів, а забезпечення трак-

торами з розрахунку на 1000 га ріллі було 89 %, вантажними автомобілями – 

98 % норми [374, с. 7].  

Таблиця 4.1 

Наявність сільськогосподарської техніки з розрахунку  
на 1000 га посівної площі у сільськогосподарських  

підприємствах України, шт * 

Роки 

Кіль-

кість 
тракто-

рів з 
розра-
хунку 

на 1000 
га ріллі  

Кількість зер-
нозбиральних 
комбайнів з 

розрахунку на 
1000 га посів-
ної площі зер-

нових (без  
кукурудзи) 

Кількість  
кукурудзозби-

ральних ком-
байнів з розра-
хунку на 1000 

га посівної 
площі кукуру-

дзи 

Кількість 

картоплезби-

ральних і 
картоплеко-

пачів з розра-
хунку на 1000 

га площі са-
джання  

картоплі 

Кількість 
бурякозби-

ральних 
машини з 

розрахунку 
на 1000 га 
посівної 
площі  

буряків 

Кількість 
льонозби-

ральних 
комбайнів з 
розрахунку 
на 1000 га 
посівної 

площі льону 

2010 8,7 4,6 1,4 85,4 10,2 8,4 

2011 8,4 4,5 0,9 62,1 8,9 7,0 

2012 8,5 5,2 0,7 55,6 9,3 6,8 

2013 8,2 4,7 0,6 66,5 14,6 5,9 

2014 7,6 4,7 0,5 53,0 9,6 6,4 

2015 7,9 4,3 0,6 73,8 12,0 3,1 

2016 8,0 4,7 0,6 79,7 9,0 2,8 

2017 7,8 3,8 0,4 61,2 6,8 3,2 

 

* Джерело: розраховано на основі джерел [375, с. 8], [376, с. 7], [377, с. 15], 

[378, с. 16]. 

 

Проаналізуємо наявність в розрізі організаційно-правових форм сільсь-
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когосподарських підприємств України тракторів за 2010–2017 рр. подано на 

рис. 4.2. 

За 2007–2009 рр. Державна служба статистики не публікувала інфор-

мацію щодо наявності техніки у розрізі організаційно-правових форм госпо-

дарювання. Були тільки відомості з сільськогосподарських підприємств та у 

т.ч. державних, недержавних та фермерських господарств в цілому. 

 

 

Рис. 4.2. Наявність в організаційно-правових формах сільськогосподарсь-
ких підприємств України тракторів, шт * 

 

* Джерело: розраховано на основі джерел [375, с. 8], [376, с. 7], [377, с. 15], 

[378, с. 16]. 

 

За період 2010–2017 рр. кількість тракторів усіх марок зменшилась на 

14,55 % (з 151287 шт. до 129272 шт.), а порівняно з 2000 р. – на 59,47 % (з 

318927 шт. у 2000 р. до 129272 шт. у 2017 р.). У деяких випадках відбувалося 

розтягування термінів проведення польових робіт і тому були втрати уро-

жаю. Із розрахунку на 1000 га ріллі у 2017 р. припадало 8 тракторів. Найкра-

щу ситуацію фіксуємо у фермерських господарствах – 22 трактори, а на ін-

ших підприємствах – 21 відповідно. Найскладнішу ситуацію відзначено на 

приватних підприємствах, де у 2017 р. припадало 4 трактори, а в господарсь-
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ких товариствах – 5,9 тракторів, Додаток П.  

Позитивним, порівняно із 2010 р., є збільшення у 2017 р. потужності 

тракторних двигунів серед усіх форм господарювання (крім інших підпри-

ємств, де за досліджувані роки пройшло зменшення потужності – у 6,1 рази). 

На підвищення тракторної потужності двигунів мала вплив закупівля сільсь-

когосподарськими підприємствами надійної та енергоефективної техніки.  

Починаючи із 2018 року, звітність за ф. №10-мех “Звіт про наявність 

сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах” фор-

мується один раз на 2 роки, тобто за 2018 р. звітності немає.   

Забезпечення зернозбиральними комбайнами організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств України подано на рис. 4.3. 

500 2000 3500 5000 6500 8000 9500 11000 12500 14000
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2015

2016

2017

Державні 
підприємства, шт

Інші 
підприємства, шт

Сільськогосподар
ські кооперативи, 
шт

Фермерські 
господарства, шт

Приватні 
підприємства, шт

Господарські 
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Рис. 4.3. Наявність в організаційно-правових формах сільськогос-
подарських підприємств України зернозбиральних комбайнів, шт * 
* Джерело: розраховано на основі джерел [375, с. 8], [376, с. 7], [377, с. 15], 

[378, с. 16]. 
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Кількість зернозбиральних комбайнів також зменшувалася на 18,16 % 

(з 32750 шт до 26801 шт), у той же час число зернозбиральних комбайнів з 

розрахунку на 1000 га посівної площі зернових (без кукурудзи) залишається 

впродовж досліджуваного періоду на одному рівні. 

За твердженням А. М. Стельмащука, недостатнє надходження нової те-

хніки у різних організаційно-правових формах стримує списання застарілої, а 

також сприяє збільшенню ступеня зносу, який наближається до критичного 

[379, с. 207]. Отже, створення оптимальних умов використання та введення в 

дію нових технічних потужностей, ресурсозберігаючих і безвідходних техно-

логій виробництва сільськогосподарської продукції свідчитиме про форму-

вання позитивних та якісних характеристик.  

Забезпечення організаційно-правові форми сільськогосподарських під-

приємств України кукурудзозбиральними комбайнами подано на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4. Наявність в організаційно-правових формах сільськогосподар-
ських підприємств України  

кукурудзозбиральних комбайнів * 
* Джерело: розраховано на основі джерел [375, с. 8], [376, с. 7], [377, с. 15], [378, с. 16]. 
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Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки до 2021 року не передбачає стрімкого техніко-технологічного оно-

влення сільськогосподарського виробництва, особливо у собівартості вироб-

ництва вітчизняної сільськогосподарської продукції, і, як наслідок, прогнозує 

збільшення вартості невідновних природних ресурсів, сезонність та залеж-

ність виробництва від природно-кліматичних умов, а також вільний доступ 

товаровиробників до фінансових ресурсів [380].  

Забезпечення комбайнами організаційно-правові форми сільськогоспо-

дарських підприємств України картоплезбиральними й картоплекопальними 

комбайнами подано на рис. 4.5. Належне забезпечення відповідним видом 

техніки сприятиме ефективності виробництва картоплі та високому рівню 

продуктивності праці. 

 

 

Рис. 4.5. Наявність в організаційно-правових формах сільськогос-
подарських підприємств України картоплезбиральних й  

картоплекопальних комбайнів, шт * 
* Джерело: розраховано на основі джерел [375, с. 8], [376, с. 7], [377, с. 15], 

[378, с. 16]. 

 

На скорочення кількості картоплезбиральних й картоплекопальних 



 288 

комбайнів впливало зменшення посівних площ картоплі у сільськогосподар-

ських підприємствах, за період у 2010-2017 рр., на 21,6 %. Зміни у сільському 

господарстві призвели до поступового перенесення виробництва картоплі з 

господарських товариств до фермерських господарств. Саме у 2017 р. фер-

мерські господарства були забезпечені відповідною технікою на 36,97 %, а 

господарські товариства на – 36,42 %.  

Забезпечення бурякозбиральними машинами організаційно-правові 

форми сільськогосподарських підприємств України наведено на рис. 4.6, де 

зазначено щорічне скорочення їх кількості. Найкраще забезпечення буряко-

збиральними машинами у 2017 р. мали господарські товариства – 48,18 %, 

приватні підприємства – 21,74 %, та фермерські господарства – 19,77 %. 

Скорочення бурякозбиральних машин відбулося майже на половину у всіх 

формах господарювання порівняно із 2010 р. Це трапилося у результаті ско-

рочення у 2016 р., посівних площ цукрових буряків серед сільськогосподар-

ських підприємств на 60,67 %. 

 

Рис. 4.6. Наявність в організаційно-правових формах 

сільськогосподарських підприємств України  
бурякозбиральних машин, шт * 

* Джерело: розраховано на основі джерел [375, с. 8], [376, с. 7], [377, с. 15], 

[378, с. 16]. 
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З кожним роком парк бурякозбиральних машин продовжує старіти, то-

му потрібне його оновлення. В Україні великотоварні виробники цукрового 

буряку співпрацюють з переробними заводами, захищаючи свої інтереси у 

такий спосіб. Менш потужні виробники не отримують захисту від держави, 

не мають змоги конкурувати із цукровими заводами щодо визначення техно-

логічної якості сировини [381, с. 28–29]. Це призводить до мінімального за-

безпечення технікою або застосування вживаних бурякозбиральних машин. 

Забезпечення льонозбиральними комбайнами організаційно-правові 

форми сільськогосподарських підприємств України, (рис. 4.7) супроводжу-

ється щорічним скороченням цього виду техніки, оскільки у них у 2017 р. 

порівняно із 2010 р. спостерігається активне зменшення посівні площі льону 

– у 2 рази. 

 

 

Рис. 4.7. Наявність в організаційно-правових формах  
сільськогосподарських підприємств України  

льонозбиральних комбайнів, шт * 
* Джерело: розраховано на основі джерел [375, с. 8], [376, с. 7], [377, с. 15], 

[378, с. 16]. 

 

Відповідно до даних за 2016 р., приватні підприємства збільшили посі-
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вні площі льону в 1,7 рази. Проте припинили його взагалі вирощування фер-

мерські господарства, сільськогосподарські кооперативи та інші підприємст-

ва [99, с. 281]. 

Забезпечення організаційно-правові форми сільськогосподарських під-

приємств установками та агрегатами для доїння корів подано на рис. 4.8. Роз-

глядаючи забезпечення установками та агрегатами для доїння корів організа-

ційно-правові форми сільськогосподарських підприємств, варто відзначити, 

що основний їх склад належить господарським товариствам, що у 2017 р. 

склав 57,86 %, на приватні підприємства припадає – 19,17 %, а у решти форм 

господарювання даний показник становить менше 10 %. У всіх формах гос-

подарювання, крім фермерських господарств (де кількість установок та агре-

гатів для доїння корів зросла на 185 шт, тобто у порівнянні із 2010 р. на 

9,2 %), пройшло скорочення даного показника на 12,26 %. 

 

Рис. 4.8. Наявність в організаційно-правових формах 

сільськогосподарських підприємств установок та  
агрегатів для доїння корів, шт * 

* Джерело: розраховано на основі джерел [375, с. 8], [376, с. 7], [377, с. 15], 

[378, с. 16]. 
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Зростанню кількості установок та агрегатів для доїння корів серед фе-

рмерських господарств посприяв поступовий перехід з ручного доїння корів 

на автоматизоване, адже останнє дозволяє отримувати екологічно чисту мо-

лочну продукцію. За рахунок цього у 2017 р., порівнюючи з 2010 р., пройшло 

збільшення надоїв молока у 1,5 рази, а також зросла кількість корів на 200 

гол. 

Для розвитку матеріально-технічного забезпечення сільськогосподар-

ських підприємств, як зазначає Ю. В. Самойлик, необхідно дотримуватись 

таких елементів: 

– підвищення рівня інноваційної активності підприємств АПК; 

– збільшення державної підтримки інвестиційних проектів щодо онов-

лення матеріально-технічної бази АПК; 

– розвиток лізингових, орендних та кредитних відносин; 

– організація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з 

спільним використанням техніки; 

– зв’язки та співпраця із агросервісними підприємствами; 

– удосконалення техніко-технологічних процесів підприємств агропро-

мислового комплексу [382, с. 21]. 

Забезпечення інкубаторами організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств України відображено на рис. 4.9. Лідером забезпе-

чення інкубаторів серед господарських товариств є найбільший виробник 

яєць Агрохолдинг “Avangardco IPL”, який у своїй структурі має фабрики для 

вирощування молодняку і утримання курей-несучок та два птахокомплекси 

[383].  

Бажаних успіхів сільськогосподарські підприємства можуть досягти за 

умови, якщо вони будуть мати у своєму розпорядженні нову техніку, яка за-

безпечить зниження вартості пов’язаних з нею затрат на виробництво, а та-

кож знаходитимуть кошти на технічне переозброєння підприємства 

[384, с. 20]. О. П. Дяченко вважає, що потрібно підтримувати сільськогоспо-

дарських товаровиробників за рахунок: пільгового кредитування; вливання 



 292 

промислового капіталу в сільське господарство; покращення інвестиційного 

впливу; державного регулювання цін (інтервенції на ринку сільськогосподар-

ської продукції), розвиток лізингу [385, с. 164–165]. 

 

 

Рис. 4.9. Наявність в організаційно-правових формах  
сільськогосподарських підприємств України інкубаторів * 

* Джерело: розраховано на основі джерел [375, с. 8], [376, с. 7], [377, с. 15], 

[378, с. 16]. 

 

Важливим етапом ефективної організаційної складової матеріально-

технічного забезпечення є регламентація обов’язків і прав кожного працівни-

ка сільськогосподарського підприємства, неухильне виконання ним виробни-

чих функцій, а також планування господарської діяльності з урахуванням те-

хнічного удосконалення виробничої бази. Саме належна технологічна готов-

ність сільськогосподарської техніки (плановий ремонт, автоматизація техно-

логічних процесів, упровадження досконалих систем управління, поширення 

передового досвіду роботи) стимулюватиме підвищення якості продукції, 

дотримання технологічної дисципліни та зменшить витрати ресурсного поте-

нціалу (паливо-мастильних матеріалів, електроенергії).  

Для успішного вирішення проблеми матеріально-технічного забезпе-
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чення сільськогосподарських підприємств необхідне всебічне зміцнення і ра-

ціональне використання наявного виробничо-ресурсного потенціалу на осно-

ві інноваційно-інвестиційних упроваджень, здешевлення кредитів, плануван-

ня та інтенсифікації виробничих процесів, оскільки в цих питаннях спостері-

гаємо значне відставання. Отже, матеріально-технічне забезпечення повинно 

відповідати виробничо-технічній структурі сільськогосподарських підпри-

ємств, оскільки дозволить розв’язувати виробничі проблеми та підвищувати 

їх конкурентоспроможність. 

 

 

4.3. Внутрішній економічний механізм розвитку  

сільськогосподарських підприємств 

 

Сільськогосподарські підприємства здійснюють свою діяльність у різ-

них природно-кліматичних умовах, які мають відмінні риси щодо якості ґру-

нтів, ресурсного, кадрового та інфраструктурного забезпечення. Важливим 

елементом функціонування сільськогосподарських підприємств різних орга-

нізаційно-правових форм, що значною мірою зумовлює ефективність вироб-

ництва, є його внутрішній економічний механізм. Йдеться про комплекс фак-

торів і умов діяльності підприємств, без яких не можливий їх розвиток. Тому 

виникає потреба формування внутрішнього економічного механізму сільсь-

когосподарських підприємств у залежності від конкретних умов їх функціо-

нування. Дана проблема не може бути вирішена без з’ясування впливу окре-

мих економічних факторів та ресурсного забезпечення сільськогосподарсь-

ких підприємств. 

Розробка внутрішнього економічного механізму сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм повинна відповідати зага-

льним умовам та напряму їх функціонування, а також поєднувати результати 

діяльності їх підрозділів. Внутрішній економічний механізм розвитку мають 

розробляти усі сільськогосподарські підприємства незалежно від організа-
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ційно-правових форм чи розмірів. Це зумовлено безпосередньою можливістю 

швидко реагувати на зміни у виробничих процесах та пристосовуватися до 

потреб ринку.  

Обґрунтування внутрішнього економічного механізму розвитку сільсь-

когосподарських підприємств як єдиного комплексу, що охоплює пошук і 

реалізацію найбільш ефективних варіантів інтеграції та управління процеса-

ми постачання, виробництва та збуту продукції, їх ресурсне забезпечення, 

планування, облік, контроль, ціноутворення, отримання результативних по-

казників, моніторинг результатів розвитку та прогнозування на перспективу.  

Важливою умовою формування внутрішнього економічного механізму 

розвитку сільськогосподарських підприємств є їхнє функціонування як єди-

ного виробничо-господарського комплексу на принципах плановості й само-

окупності та на основі ефективного поєднання ініціативи трудового колекти-

ву, підприємницьких здібностей керівника та ресурсних можливостей 

суб’єкта господарювання. 

Сільськогосподарські підприємства забезпечують сукупну діяльність 

своїх галузей та організовують процеси постачання, виробництва та реаліза-

ції продукції. З’ясування змісту внутрішнього механізму сільськогосподарсь-

ких підприємств і особливостей його функціонування належить до важливих 

і складних проблем. У роботі розглядатиметься його як систему організації 

діяльності підприємства.  

Беручи до уваги наявність ресурсів та ринкову ситуацію, керівники 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

мають передбачати наслідки прийняття ними управлінських рішень стосовно 

перспектив розвитку. Це стане основою визначення складнощів управління і 

з’ясування низки змінних та їх взаємозв’язків для побудови внутрішнього 

економічного механізму розвитку підприємства, оскільки такий процес пе-

редбачає аналіз умов його функціонування. 

Внутрішній економічний механізм розвитку сільськогосподарських пі-

дприємств різних організаційно-правових форм функціонує в умовах зовніш-
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нього середовища й передбачає управління розвитком та наявність елементів 

забезпечення. Їх синтез забезпечує отримання результативних показників ді-

яльності, моніторинг діяльності та визначення напрямів розвитку підприємс-

тва на перспективу рис. 4.10. 

Ігнорування проблем внутрішнього економічного механізму розвитку 

підприємств як системи призводить до зниження ефективності сільськогос-

подарського виробництва, ослаблення традиційно сформованої сільської сис-

теми [386, с. 88], а також до міграції працездатного населення за кордон. 

Перший блок забезпечення економічного механізму розвитку сільсько-

господарських підприємств становить управління розвитком у внутрішньому 

середовищі. 

Управління розвитком сільськогосподарських підприємств різних ор-

ганізаційно-правових форм охоплює: 

– стратегічне управління: стратегія, цілі, місія, прогнозування, мета, за-

вдання та функції; 

– тактичне управління: управління постачанням, управління виробниц-

твом, управління збутом. 

Обійтися без управлінської складової у забезпеченні розвитку сільсько-

господарських підприємств неможливо, проте вона повинна бути логічно 

структурована, підпорядкована загальній меті підприємства, відповідати пев-

ним конкретним умовам. 

Стратегічне управління в сільськогосподарських підприємствах по-

винно базуватись на використанні нових підходів і методів діяльності, а та-

кож системній розробці стратегій розвитку із приділенням уваги кожному їх 

елементу. Стратегія розвитку повинна враховувати особливості як зовніш-

нього, так і внутрішнього середовища [387, с. 62]. 
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Рис. 4.10. Внутрішній економічний механізм розвитку сільськогосподарських підприємств * 
* Джерело: власна розробка автора. 
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Цілі, місія розвитку сільськогосподарських підприємств різних організацій-

но-правових форм повинні розроблятися індивідуально, з урахуванням різ-

них факторів впливу. Цілі не повинні суперечити одна одній, мають бути вза-

ємодоповнюваними й передбачати нарощування виробничих потужностей, 

випуск нової продукції (надання послуг), тобто бути направленими на отри-

мання майбутніх вигод. Обґрунтування місії має орієнтуватися на довгостро-

кову перспективу й користь, як для підприємства, так і для клієнтів. 

Прогнозування. Сучасна економічна наука дедалі більше приділяє ува-

ги прогнозуванню кон’юнктури виробництва продукції на близьку й дальшу 

перспективу, тобто його стратегічному розвитку з дослідженням шляхів і те-

нденцій еволюції сільськогосподарських підприємств різних організаційно-

правових форм. 

На сільськогосподарських підприємствах доцільно розробити щоміся-

чне прогнозування грошових потоків на кожен вид продукції, яке повинно 

містити інформацію про: витрати на ремонт і запасні частини; використання 

інших непрямих операційних і виробничих витрат; невиробничих операцій-

них витрат; непрямих виробничих витрат; надходження продукції; форму-

вання ціни реалізації; продаж, що дасть можливість оцінити майбутній стан 

розвитку сільськогосподарських підприємств. Саме за сприяння Міжнародної 

Фінансової Корпорації (International Finance Corporation) в Україні прово-

дяться навчання щодо доцільності прийняття управлінських рішень для роз-

витку сільськогосподарської галузі. До спеціально створених Еxle-програм, 

можна ввести дані власної фінансової звітності сільськогосподарських підп-

риємств і, проаналізувавши розрахунки, спрогнозувати потребу в коштах.  

На основі цих прогнозів формується стратегія економічного розвитку, 

яка передбачає визначення структури й обсягів випуску нової продукції, міс-

тить заходи щодо вдосконалення та модернізації засобів, механізації й авто-

матизації виробництва, системи управління і враховує питання зниження ви-

трат на виробництво. 

Мета, завдання, функції. Стратегічне управління повинно відповідати 
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меті, завданням та функціям розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Мета сільськогосподарського підприємства повинна розкривати одну або де-

кілька цілей його діяльності, а також обумовлювати курс його розвитку. 

Найважливішим завданням стратегічного управління є забезпечення 

сприятливих умов для ефективного функціонування сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм, виведення їх на вищий 

щабель соціально-економічного розвитку. 

Завдання щодо розвитку сільськогосподарських підприємств повинні 

бути легко втілені в роботі, можуть залежати від управлінських рішень або 

від конкретних ситуацій за умови добре налагодженого організаційного ме-

ханізму господарювання. 

Основні завдання стратегічного управління – це: 

– забезпечення балансу інтересів між працівниками та керівництвом; 

– формування стратегічних планів та програм розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств; 

– ефективне використання наявних ресурсів; 

– складання бізнес-плану з обґрунтуванням реальних можливостей сво-

їх ідей, раціональних прогнозів, проведеного SWOT-аналізу, даних про ресу-

рси, яких не вистачає для отримання бажаних результатів, поточних фінансо-

вих можливостей та усвідомлення ризиків; 

– взаємодія з покупцями, постачальниками, державними органами вла-

ди та жителями сільської території.  

Розробка та запровадження функцій для апарату управління та їх стру-

ктурних підрозділів дозволить здійснити розподіл комплексу прав, обов’язків 

і відповідальності на різних рівнях. При плануванні функцій апарату управ-

ління потрібно брати до уваги те, що вони можуть бути реалізовані через до-

бре налагоджений і всебічно обґрунтований внутрішній механізм розвитку 

сільськогосподарських підприємств. Саме недооцінювання функціональних 

аспектів стратегічного управління має негативний вплив на розвиток підпри-

ємства в цілому.  
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Система внутрішнього економічного механізму сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм повинна містити такі 

функції: 

– підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської 

продукції, її зберігання, переробка й реалізація; 

– збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, 

покращення постачання населення органічними та високоякісними 

продуктами; 

– забезпечення безвідходного використання сільськогосподарської 

продукції; 

– розширення і оновлення прогресивних технологій виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

– забезпечення збалансованого розвитку всіх галузей виробництва; 

– раціональне використання і підвищення ефективності капітальних 

вкладень, забезпечення своєчасного введення виробничих потужностей;  

– упровадження досягнень науки і передового досвіду успішних 

сільськогосподарських підприємств; 

– забезпечення виконання стратегічних і тактичних планів; 

– недопущення та попередження втрат, крадіжок, забезпечення 

зберігання сільськогосподарської продукції на всіх етапах технологічного 

циклу;  

– вдосконалення матеріально-технічної бази; 

– проведення відповідних заходів щодо охорони навколишнього 

середовища та раціонального використання природних ресурсів, землі, 

основних засобів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 

– поліпшення якості і зниження собівартості продукції, підвищення 

рентабельності виробництва; 

– своєчасне виконання виплат у бюджет та погашення кредитів. 

З наведеного переліку видно різноманітні функції внутрішнього 

економічного механізму сільськогосподарських підприємств різних 
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організаційно-правових форм, що спрямовані на ефективне ведення 

господарської діяльності.  

У стратегії економічного розвитку сільськогосподарських підприємств 

має бути передбачено зв'язок всіх елементів, якнайширше використання вну-

трішніх резервів, збалансований розвиток виробництв. 

Управління постачанням охоплює створення оптимальних умов для 

організації, фінансування й координації процесу постачання, забезпечення 

логістики, авансування розрахунків за кінцевими результатами, відповідаль-

ність перед партнерами за своєчасність розрахунків, дотримання гарантійних 

зобов’язань за якість надання послуг. 

Існує проблема залежності сільськогосподарських підприємств від по-

середників, які функціонують на ринку і встановлюють високі націнки на 

продукцію виробників, знижуючи прибутковість попередніх.  

Управління постачанням також стосується управління грошовими по-

токами підприємства (надходження, видатки). Виникає необхідність у залу-

ченні додаткових коштів, відповідно до потреб підприємства, які повинні бу-

ти спрямовані на конкретні витрати. Під час укладення сільськогосподарсь-

кими підприємствами договорів із дистриб’юторами на поставку продукції 

на умовах товарного кредиту без застави слід звернути увагу, що вартість та-

кого фінансування у відсотковому значенні буде значно вищою, ніж за бан-

ківським кредитом із твердою заставою.  

Для сільськогосподарських підприємств велике значення також має 

ріст цін на покупне насіння, посадковий матеріал, корми, добрива, пальне, 

запасні частини, оскільки це все впливає на ріст витрат, а в результаті – зни-

ження прибутків [99, с. 292]. 

Управління виробництвом передбачає дії щодо організації виробничих 

процесів і має бути спрямоване на випуск конкурентоспроможної продукції 

та формування конкурентних переваг у галузі, освоєння нових сортів проду-

кції рослинництва та порід тварин, які за своїми показниками відповідають 

кращим вітчизняним та зарубіжним зразкам. Це основа для нарощування об-
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сягів виробництва сільськогосподарської продукції та технологічного онов-

лення виробничих процесів. 

З метою організації управління виробництвом необхідно достовірно та 

вчасно надавати інформацію керівникам, а також спеціалістам про новітні 

технології для якнайшвидшого впровадження. При цьому варто звертати ува-

гу на екологічні аспекти, зокрема на рівень забруднення навколишнього при-

родного середовища та інші негативні дії на землю, повітря й водні джерела. 

З цією метою потрібно здійснювати підбір добрив, шукати способи захисту 

рослин, забезпечувати будівництво і експлуатацію очисних споруд для тва-

ринницьких примішень, запобігати ерозії ґрунтів. Виробництво продукції га-

лузі рослинництва потребує поточних розрахунків щодо кількості внесення 

добрив для посівів та належної підготовки техніки, а також зобов’язує здійс-

нювати контроль за їх збереженням. 

У процесі виробництва слід ефективно використовувати сільськогос-

подарські угіддя. Для цього необхідно дотримуватися технології та норм 

екологічної безпеки оскільки такі дії впливатимуть на відновлення структури 

та родючості земель у майбутньому.  

Для підвищення ефективності виробництва, переробки й реалізації 

продукції сільськогосподарські підприємства повинні сповідувати єдину ви-

робничу політику, сприяти розвитку тих видів продукції, які користуються 

попитом і є прибутковими. Підприємства мають здійснювати заходи щодо 

економного витрачання сировини, кормів, мінеральних добрив та інших ма-

теріальних цінностей, скорочувати витрати на зберігання й транспортування 

продукції, результативно й раціонально використовувати сільськогосподар-

ські угіддя, основні засоби, трудові й матеріальні ресурси. 

Ефективна організація управління розвитком повинна передбачити та-

ку структуру управління, при якій кожне сільськогосподарське підприємство 

на власний розсуд ухвалює стратегічні та тактичні рішення щодо питань ре-

сурсного забезпечення, реалізації продукції, вибору постачальників і партне-

рів. Оцінюючи процес виробництва, потрібно звертати увагу на тривалість 
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виробничих циклів у рослинництві. Для цього слід правильно здійснити роз-

поділ витрат минулих років для врожаю поточного року, а також поточних 

витрат під даний врожай та витрат поточного року під врожай наступних ро-

ків [388, с. 194]. 

Процес виробництва має включати управління ризиками, з якими мо-

жуть стикатися сільськогосподарські підприємства. Управління ступенями 

ризиків є важливою ділянкою роботи, що потребує вивчення й оперативного 

регулювання. На підприємствах потрібно мати розроблені фінансові інстру-

менти для оцінки ризиків, адже є різні види ризиків, які можуть впливати на 

результативність підприємств. До виробничих ризиків належать погодні умо-

ви, які можуть впливати на зменшення урожайності, що знижує рентабель-

ність підприємства в цілому. Важливим є ризик зниження ціни на сільського-

сподарську продукцію. Існують також ризики, пов’язані з діяльністю праців-

ників підприємства (тобто людський фактор), до них можна віднести: низьку 

кваліфікацію працівників, зайнятих виробництвом, міграцію працездатного 

населення за кордон, крадіжки, нещасні випадки, некваліфіковані управлін-

ські рішення, що призводять до хвороб та знищення посівів, смертність тва-

рин. Інструментами впливу на зменшення ризиків можуть бути диверсифіка-

ція виробництва, страхування посівів, упровадження прогресивних техноло-

гій виробництва (зрошення, система точного землеробства, використання 

дронів), складання товарних аграрних розписок, пошук додаткових джерел 

прибутків, підвищення кваліфікації та навчання працівників, здійснення пос-

тійного контролю. 

У процесі управління розвитком різних організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств доцільною є взаємодія між стратегічним 

та тактичним управлінням і, як результат, добре налагоджена організація 

управлінських процесів. 

Управління виробництвом повинно включати оптимальне забезпечення 

сировиною, матеріалами, якісним посадковим матеріалом, устаткуванням, 

ресурсною базою, програмним забезпеченням, новими технологіями, вироб-
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ничими потужностями, а також відповідними працівниками з хорошими 

знаннями виробництва, які вміють виконувати покладені на них обов’язки та 

можуть контролювати процеси виробництва. 

При раціональній організації процесу управління виробництвом необ-

хідно враховувати, що однією із складових його частин є мотивація та ціка-

вість самих сільськогосподарських підприємств до оновлення виробництва, 

тобто запровадження нових технологій у рослинництві та тваринництві. В 

організації управління процесом виробництва варто брати до уваги питання 

екології та економії ресурсів. Отже, управління процесом виробництва має 

зосереджуватися на виборі виду діяльності на власний розсуд, випуску асор-

тименту продукції, необхідної для задоволення потреб споживачів. 

Управління збутом формують наступні складові: обґрунтування шляхів 

реалізації продукції, уникнення посередників для акумулювання більшої час-

тини прибутку, збір інформації про попит і пропозицію сільськогосподарсь-

кої продукції на ринку.  

Розглядаючи роль управління збутом у внутрішньому механізмі розви-

тку, доцільно значну увагу приділити формуванню цінового механізму на 

вироблену підприємством сільськогосподарську продукцію.  

Управління збутом фокусує увагу на ризиках, що виникають під час 

реалізації продукції – зниження ціни, диспаритет цін на продукцію, валютні 

коливання. Проте їх можна послабити за рахунок укладення форвардних кон-

трактів (де можна зафіксувати ціну продажу сільськогосподарської продук-

ції). Позитивні результати в управлінні збутом досягаються там, де існують 

спільні погляди керівників на організацію всієї діяльності з урахуванням си-

туації на ринку. 

Другий блок економічного механізму розвитку сільськогосподарських 

підприємств становлять елементи забезпечення. 

Першою складовою цього блоку є нормативно-правова база діяльності 

підприємства. Функціонуючи в ринковому середовищі, де існує конкуренція, 

підприємства повинні дотримуватися норм законодавства. Нормативно-
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правова база забезпечує управління підприємством у правовому полі, що до-

зволяє бути юридично захищеними у спірних ситуаціях. Однак на сьогодні 

існують побоювання керівників різних організаційно-правових форм щодо 

нестабільності податкового законодавства, досить частих змін до Податково-

го кодексу. До 2015 р. сільськогосподарські товаровиробники, перебували на 

спеціальному режимі оподаткування ПДВ, після цього їх було переведено 

або на загальну систему оподаткування, або на систему у вигляді єдиного по-

датку до IV групи спрощеної системи оподаткування. 

Програмне забезпечення (інформаційні технології). Функціонуючи у 

конкурентному середовищі, різні організаційно-правові форми сільськогос-

подарських підприємств потребують ліцензійного програмного інформацій-

ного забезпечення. За його допомогою можна детально аналізувати процес 

розвитку підприємства й обґрунтовувати прогнозні показники на перспекти-

ву [389, с. 63]. 

Ресурсне та фінансове забезпечення. У механізмі розвитку сільського-

сподарських підприємств важливий чинник їхньої ефективної роботи – це 

забезпечення ресурсами. 

В розпорядженні сільськогосподарських підприємств можуть бути такі 

види ресурсів:  

– природні – забезпечення сільськогосподарськими угіддями; 

– соціальні – людський капітал, який характеризується рівнем освіти та 

професійністю, належні умови праці та матеріальне стимулювання працівни-

ків; 

– матеріальні – охоплюють засоби виробництва та матеріальні необо-

ротні активи; 

– фінансові – забезпечують безперервність процесу виробництва та 

складаються зі всіх доходів. Достатнє забезпечення фінансовими ресурсами 

підприємств уможливлює придбання матеріальних цінностей, будівництво, 

ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів. 

Земельні ресурси це одна з найважливіших умов виробництва сільсько-
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господарської продукції на підприємствах. Земля є територією для розмі-

щення структурних підрозділів підприємств з їхньою матеріально-технічною 

базою, а також основою для вирощування сільськогосподарських культур, 

багаторічних насаджень, випасання тварин.  

Кадрове забезпечення включає трудовий потенціал працівників, які 

об’єднанні спільними результатами роботами, мотивацією та кінцевими ре-

зультатами. Досягнення успіхів в діяльності підприємств залежить від ініціа-

тивності, наполегливості, відповідальності й особистості їх керівника, що 

вміло ґрунтує навколо себе команду однодумців, які ставлять перед собою 

пріоритети щодо розвитку суб’єкта господарювання. Розуміння завдань та 

засвоєння покладених функцій в кінцевому результаті призведе до удоскона-

лення процесів виробництва, постачання та збуту сільськогосподарської про-

дукції. 

Кадровий потенціал повинен розглядатися як команда працівників, 

об’єднаних спільною метою, функціональними обов’язками, що сприятиме 

ефективному розвитку сільськогосподарського підприємства.  

В основі управління людським капіталом на сільськогосподарських пі-

дприємствах повинен бути правильний підбір кадрів відповідно до 

обов’язків, а також високий рівень кваліфікації керівного складу.  

Ресурсне забезпечення підприємства передбачає наявність будівель, 

споруд, техніки, обладнання та інших матеріальних цінностей для здійснення 

процесів постачання, виробництва та збуту продукції. 

До фінансового забезпечення належить дотримання прозорості фінан-

сової й організаційної діяльності. Основним аспектом функціонування, який 

показує фінансово-господарський стан підприємства, є фінансова діяльність. 

Фінансове забезпечення – робота на сільськогосподарському підприємстві 

щодо фінансового планування, зниження собівартості, підвищення рентабе-

льності, цільового та ефективного використання ресурсів і пришвидшення їх 

оборотності, виконання завдань сплати податків до бюджету та своєчасне 

здійснення розрахунків з постачальниками і підрядниками, іншими організа-
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ціями, виплати по заробітній платі працівників, виконання фінансових зо-

бов’язань згідно з укладеними договорами.  

Сільськогосподарські підприємства потребують кредитування для 

здійснення розширеного відтворення, а також через свою недостатню інвес-

тиційну привабливість, спричинену сезонністю виробництва та залежністю 

від природно-кліматичних умов. На сьогодні існує багато інструментів фі-

нансування сільськогосподарських підприємств, зокрема банківський кредит 

з твердою заставою, товарний кредит без застави від дистриб’ютора, товар-

ний або банківський кредит з аграрною розпискою, авальований банківський 

вексель, форвардні закупівлі, факторингове фінансування. Таким чином, саме 

сільськогосподарське підприємство, проаналізувавши умови та відсотки, мо-

же обирати доступний для себе вид позики. 

Досліджуючи стан кредитування сільськогосподарських підприємств 

О. О. Артем’єва доводить, що банківські кредити не в повній мірі забезпечу-

ють їх потреби у кредитних ресурсах [389, с. 18]. Тобто питома вага залуче-

них кредитів для сільськогосподарських підприємств є об’єктивною необхід-

ністю для провадження ефективної господарської діяльності і має складати 

50–60 % [390, с. 287], [391]. Побудова ефективної системи кредитування 

сільськогосподарських підприємств потребує інноваційних підходів до впро-

вадження дієвого механізму управління грошовими потоками з урахуванням 

особливостей ринкового середовища та потребує чіткого виконання [392, 

с. 65].  

Оплата праці. Ефективну роботу персоналу сільськогосподарських пі-

дприємств забезпечує належний рівень оплати праці, матеріальне стимулю-

вання, створення оптимальних виробничих умов. Оплата праці є одним із 

елементів механізму її мотивації. Зазвичай мотивами спонукання до праці є 

матеріальне стимулювання у вигляді оплати праці, матеріальної допомоги 

або непрямого стимулювання праці. 

На думку К. В. Бондаревської, важливим інструментом матеріального 

стимулювання сільськогосподарських працівників є додаткова плата за пере-
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виконання сезонних завдань; виконання змінних норм продуктивності за під-

вищеними розцінками; заохочення до виконання сезонних завдань у визна-

чені терміни; впровадження оплати за виконання та перевиконання виробни-

чих завдань; преміювання працівників за підсумками року та градація оплати 

праці відповідно до кваліфікації [393, с. 22, 26]. 

Важливим для підприємств є впровадження матеріальних виплат або 

непрямого стимулювання праці (соціального пакета), яке сприятиме розвитку 

конкуренції на ринку праці, розширить можливості залучення молоді до пра-

ці на сільськогосподарському підприємстві [394, с. 116]. 

Облік і контроль, ціноутворення. Ефективне управління сільськогос-

подарським підприємством неможливе без забезпечення належного обліко-

вого процесу та дотримання постійного контролю. Сучасне керування сіль-

ськогосподарським підприємством потребує нових підходів до форм контро-

лю, його організаційної структури, функцій та форм [395, с. 331]. Облікова 

робота – важлива частина економічної роботи підприємства, яка включає: 

використання коштів; розрахунки з працівниками, постачальниками, покуп-

цям, фінансово-кредитними установами; облік основних засобів та інших ма-

теріальних цінностей, капітальних інвестицій, формування та розподіл дохо-

дів, витрат тощо. Від правильної організації облікового процесу значною мі-

рою залежить фінансовий стан підприємства, його конкурентоспроможність 

та ділова репутація. Розрахунок оптимальних цін на продукцію та послуги 

забезпечує, з одного боку, збут продукції у конкурентному середовищі відпо-

відно до потреб споживачів, а з іншого – прибутковість підприємства внаслі-

док збільшення обсягів реалізації продукції. 

Особливістю організації обліково-аналітичної роботи сільськогоспо-

дарського підприємства є залежність від стратегії його розвитку, управління 

ризиком, та від впливу зовнішніх і внутрішніх чинників [396, с. 232]. 

Ефективність роботи сільськогосподарського підприємства залежить 

від ціноутворення, що є багатоаспектною проблемою, в основі якої лежать 

економічні закони попиту і пропозиції. В Україні не має належного контролю 
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за рівнем оптових та договірних цін на основні види матеріально-технічних 

ресурсів та послуги, що реалізуються сільськогосподарським підприємствам. 

Заслуговує на увагу спеціальна програма фінансової підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції, проте незначна її частка припадала малим 

та середнім господарства, а більша частина спрямовувалася на виплати агро-

холдингам. Зокрема у 2017 р. “Миронівський хлібопродукт” та 

“Ukrlandfarming” отримали підтримки 38 %, тобто 1,9 млрд. грн., з 4,95 млрд. 

грн. від усіх виплачених аграріям коштів за всіма програмами [397]. 

Важливу роль у механізмі ціноутворення відграє і податково-кредитна 

політика, яка є державним регулятором розвитку сільськогосподарських під-

приємств. Скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ, що давав 

право виробникам сільськогосподарської продукції залишати у себе ПДВ, 

негативно вплинуло на закупівельні ціни зернових, бобових та технічних ку-

льтур, а також на зростання вартості кормів, які є основою у галузі тварин-

ництва. Система кредитування також не є сприятливою для сільськогоспо-

дарських підприємств [398, с. 87]. 

Негативним у ціноутворенні є встановлення монопольних цін на про-

дукцію агрохолдингами, незважаючи на те, що всі організаційні аспекти ці-

ноутворення повинні бути підпорядковані інтересам одержання прибутку 

іншими організаційно-правовими формами сільськогосподарських підпри-

ємств. Саме цьому повинно сприяти створення кооперативів, які, маючи від-

повідні складські приміщення, можуть зберігати вироблену сільськогоспо-

дарськими підприємствами продукцію і дозволятимуть її реалізовувати за 

сприятливими цінами. 

Створення системи контролю на сільськогосподарських підприємствах 

– це складний процес, а сама система – цілеспрямований механізм, не-

від’ємними частинами якого є всі підрозділи та сфери діяльності підприємст-

ва. Якщо система контролю добре налагоджена на підприємстві, то повинен 

бути налагоджений і механізм зв’язків, адже контроль легше здійснювати за 

наслідками операції, а не за її рухом, бо іноді інспекторові дуже складно про-
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слідкувати рух усіх операцій [399, с. 239]. 

Отримання результативних показників діяльності підприємств –

спрямованість на досягнення високих економічних показників вироблюваної 

сільськогосподарської продукції та забезпечення конкурентоспроможності в 

ринковому середовищі. Оцінюючи отримані результативні показники діяль-

ності, доцільно визначати ефективність і результативність стратегічного і та-

ктичного управління. Однією з основних функцій сільськогосподарських пі-

дприємств є отримання прибутку за продану продукцію чи надані послуги. 

Моніторинг результатів становить систему заходів для ґрунтовного 

аналізу діяльності підприємств, контролю за процесами виробництва, поста-

чання, збуту, регулювання, запобігання непродуктивним витратам.  

На підприємствах мають розроблятися заходи із забезпечення випуску 

якісної продукції, виконання договірних зобов’язань, вчасного та повного 

задоволення потреб споживачів, налагодження співпраці із закордонними 

партнерами, укладання міжнародних договорів, обміну досвідом, вдоскона-

лення виробництва, участі у спільних проектах. Ці заходи дають підприємст-

вам можливість забезпечувати визнання на ринку. 

Аналізуючи результативні показники діяльності, ресурсне та фінансове 

забезпечення, потреби ринкового середовища, на підприємстві визначають 

пріоритетні напрями розвитку та шляхи їх впровадження у майбутньому. 

Особливу увагу варто звернути на модернізацію, технологічне оновлення ви-

робництва; диверсифікацію; залучення інвестицій; соціальний розвиток; еко-

логічна безпека. 

Модернізація, технологічне оновлення виробництва. Модернізація ви-

робництва на сільськогосподарських підприємствах повинна бути спрямова-

на на підвищення його продуктивності, зростання прибутковості, зниження 

технологічних втрат тощо. За твердженням експертного співтовариства, шан-

си на залучення іноземних інвестицій мають в основному ті підприємства, які 

пройшли повну модернізацію, стабільно прибуткові та рентабельні [400, 

с. 272–273]. 
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Модернізацію, реконструкцію та розширення діючих виробництв на 

сільськогосподарських підприємствах в основному здійснюють як за рахунок 

власних коштів, так і ресурсів, отриманих з державних програм, чи міжнаро-

дних грантів. Сільськогосподарські підприємства повинні дбати насамперед 

про оновлення матеріально-технічної бази для зберігання сільськогосподар-

ської продукції та розвитку логістичних процесів. Потрібно створити сприят-

ливі умови для майбутнього залучення інвестицій за допомогою розширення 

співробітництва з іноземними партнерами та використання прогресивних те-

хнологій і високоефективного обладнання.  

Технологічне оновлення виробничого процесу складається із впрова-

дження та використання існуючих та нових енергозберігаючих технологій, 

які забезпечують вищі показники розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств. 

Технічна оснащеність сільськогосподарських підприємств є недостат-

ньою, оскільки частина техніки вже застаріла, а на придбання нової немає 

коштів. Організаційно-правові форми мають різне забезпечення техніки: не-

достатнє – дрібних фермерських господарствах; достатнє – агрохолдингах. 

Одним із інструментів, який сприяє покращенню технічної оснащеності під-

приємств є придбання нового обладнання, однак крім позитивного, у цьому 

випадку є і негативний аспект: відбуватиметься скорочення працівників, які 

задіяні у сільськогосподарському виробництві. Відтворення та оновлення ос-

новних засобів на сільськогосподарських підприємствах відбувається повіль-

но, а підвищення цін на сільськогосподарську техніку, машини, обладнання, 

будівельні матеріали значно випереджає зростання продуктивності та собіва-

ртість виробництва. Основні засоби, які функціонують у сфері сільського го-

сподарства протягом тривалого часу, використовуються сільськогосподарсь-

кими підприємствами для реалізації виробничих, збутових, адміністративних 

та інших функцій [401, с. 375]. Саме на їхнє технологічне оновлення повинні 

звернути увагу виробники сільськогосподарської продукції.  

Диверсифікація, залучення інвестицій. Перспективний розвиток сільсь-
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когосподарських підприємств має передбачати розробку шляхів диверсифі-

кації виробництва із залученням необхідних ресурсів для досягнення мети. 

Нове виробництво доцільно розпочинати, відповідно до стратегії, від бізнес-

плану щодо виконання робіт чи надання послуг. Тому необхідно проводити 

аналіз сітьової моделі для оцінки можливості диверсифікації діяльності. 

Сітьове планування – це метод управління суб’єктами господарювання, 

де використовується системний підхід для досягнення поставленої мети, що 

дає змогу визначити, як скласти план проведення робіт за мінімальними ви-

тратами у певний термін [402, с. 197]. 

З огляду на можливості та потреби споживачів, у сільськогосподарсь-

ких підприємствах приймаються рішення про урізноманітнення випуску про-

дукції, тобто диверсифікацію виробництва. 

Процес залучення інвестицій має постійно перебувати в центрі уваги 

керівників сільськогосподарських підприємств, оскільки інвестиції є важли-

вою складовою господарських процесів та забезпечують фінансову стабіль-

ність. За твердженням І. М. Даценко, рівень інвестицій в сільськогосподарсь-

ких підприємствах впливає на: технічне оснащення виробництва; структурні 

перетворення; врегулювання соціальних та екологічних проблем [403, с. 242]. 

На інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств загалом 

впливає їх ресурсний потенціал, обсяги й рівень виробництва та система вну-

трішніх взаємовідносин. 

Згідно з статистичними даними рівень капітальних інвестицій у сільсь-

ке господарство з кожним роком зростає. Наприклад, у 2010 р. даний показ-

ник становив 11 311 млн. грн., у 2015 р. він склав – 29 310 млн. грн., а у 

2016 р. – 49 660 млн. грн. Проте, порівняно з іншими видами економічної ді-

яльності, у відсотках він склав, тільки 6,0 % у 2010 р., 10,7 % у 2015 р. та 

13,9 % у 2016 р. [203, с. 23]. Сучасний рівень інвестиційного забезпечення 

характеризується спадом темпів оновлення основних засобів виробництва і 

має негативний вплив на відтворення продуктивних сил на сільськогосподар-

ських підприємствах. Унаслідок цього не відбувається покращення матеріа-
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льно-технічного забезпечення підприємств. 

Соціальний розвиток. Розбудовуючи внутрішній економічний механізм 

розвитку сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових 

форм, необхідно забезпечити зростання заробітної плати, соціальні виплати, 

поліпшення умов та підвищення престижності праці, перепідготовку кадрів у 

закладах освіти, обмін досвідом працівників. 

На сільськогосподарських підприємствах працюють  невеликі колекти-

ви працівників, які мають діяти як єдиний злагоджений механізм для досяг-

нення мети. Для забезпечення соціального розвитку підприємств здійснюють 

заходи щодо: 

– покращення та організації оплати праці, підвищення матеріальної за-

цікавленості за результати особистої праці, а також за підсумки роботи підп-

риємства; 

– зростання продуктивності праці, економне і раціональне використан-

ня фонду заробітної плати і матеріального стимулювання. Низька заробітна 

плата, на думку В. С. Дієсперова, є наслідком відставання України за рівнем 

продуктивності праці [306, с. 175]. 

У сільськогосподарських підприємствах доцільно переглянути розміри 

виплат орендної плати за земельні паї. За необхідності, слід вносити корек-

тиви у виплати за оренду землі задля стимулювання зацікавленості орендарів 

землі в  подальшій співпраці. У Податковому кодексі України (ПКУ) визна-

чено мінімальний розмір і терміни виплати орендної плати за земельні ділян-

ки державної та комунальної власності. Отже, на кінець 2017 р. середня річна 

орендна плата на приватні землі склала 1 369 грн/га, а на державні – 4 062 

грн/га, оскільки у ПКУ зазначено, що річна сума платежу не повинна бути 

меншою за розмір земельного податку та не може перевищувати 12 % норма-

тивної грошової оцінки землі, крім випадків набуття такого права на конку-

рентних засадах [184]. 

Екологічна безпека. Дотримання екологічних норм полягає в забезпе-

ченні виробничих систем сільськогосподарських підприємств найпрогресив-
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нішими засобами захисту навколишнього середовища й енергоджерелами, 

впровадженні безвідходних технологій виробництва, захисті ґрунтів від еро-

зій. Вирішенню означених проблем може сприяти запровадження системи 

очистки на тваринницьких фермах, ґрунтозахисних технологій у вирощуван-

ні продукції рослинництва, використання техніки з урахуванням її впливу на 

стан природи, збільшення витрат держави та сільськогосподарських підпри-

ємств на меліоративні та протиерозійні заходи, дотримання норм шкідливих 

викидів в атмосферу [404]. 

За твердженням К. Ю. Зубка, екологічна ініціатива включає набір при-

родоохоронних заходів, спрямованих на зниження еколого-економічних ри-

зиків, а також дії інвесторів і держави щодо зменшення негативних наслідків 

господарської діяльності [405]. 

На сьогодні агрохолдинги у своїй діяльності, навіть попри використан-

ня новітніх технологій, не дотримуються вимог екологічної безпеки. Землі 

продовжують виснажуватися, втрачається гумус та інші корисні речовини 

ґрунту внаслідок інтенсифікації сільського господарства [406]. 

Для вирішення питань щодо відтворення родючості ґрунтів доцільно 

мати стратегію охорони ґрунтів, яка передбачатиме контроль за виконанням 

ґрунтозахисних програм, моніторинг та дотримання впровадження новітніх 

ґрунтозахисних технологій [407, с. 11]. 

Уплив внутрішнього та зовнішнього середовищ на розвиток організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Вищезазначені 

елементи економічного механізму розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств об’єднані у внутрішнє середовище, на яке має вплив зовнішнє середо-

вище. 

Зовнішнє середовище охоплює економічні відносини із державою, бан-

ківськими установами, страховими організаціями, постачальниками, спожи-

вачами, замовниками сільськогосподарської продукції, науково-дослідними 

установами, контактними аудиторіями, конкурентами, закладами оптової та 

роздрібної торгівлі, посередниками, засобами масової інформації. 
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Зовнішнє середовище включає об’єднання елементів і чинників, які 

мають прямий чи непрямий вплив на поведінку підприємства. Внутрішнє се-

редовище, на відміну від зовнішнього, здійснює безпосередній вплив на по-

ведінку підприємства і спроможне її контролювати [408, с. 42]. 

Елементи внутрішнього середовища це: стратегічне та тактичне управ-

ління розвитку, ефективне використання ресурсів, фінансова спроможність 

підприємства, взаємозв’язки між підрозділами, планування діяльності, конт-

роль результатів, визначення напрямів розвитку сільськогосподарських підп-

риємств на перспективу.  

Н. І. Михайлюк, Л. Я. Балаш та Р. Р. Антонюк вважають, що економіч-

ний механізм функціонування сільськогосподарського підприємства є ре-

зультатом впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на які діє система 

економічних відносин [409, с. 165]. 

Досконалий підхід до управління розвитком внутрішнього економічно-

го механізму сільськогосподарських підприємств різних організаційно-

правових форм можна знайти використовуючи комплексний підхід всіх його 

структурних елементів, які мають бути спрямовані на досягнення кінцевого 

результату – одержання прибутку. 

Взаємозв’язок усіх елементів механізму розвитку сільськогосподарсь-

ких підприємств передбачає системну структуру управління, форми і методи 

її практичної реалізації та всебічного аналізу для вирішення проблемних пи-

тань. 

Внутрішній економічний механізм організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарських підприємств формується як загальний для всіх підпри-

ємств із майбутнім врахуванням особливостей кожної форми господарюван-

ня. 

Система внутрішнього економічного механізму розвитку сільськогос-

подарських підприємств різних організаційно-правових форм повинна: 

– бути науково обґрунтованою, оціненою, сформованою на рівні підп-

риємства та діяти в умовах зовнішнього та внутрішнього середовища; 
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– забезпечувати взаємодію всіх елементів механізму для ефективної ді-

яльності підприємства; 

– діяти у правовому полі, мати відповідне кадрове, економічне, ресурс-

не, соціальне, екологічне забезпечення. 

На внутрішній економічний механізм розвитку сільськогосподарських 

підприємств різних організаційно-правових форм важливий вплив має форма 

власності, а саме структура капіталу підприємства, від якої залежить фінан-

сова стійкість підприємства та розподіл прибутків.  

При оцінці системи внутрішнього економічного механізму сільського-

сподарських підприємств різних організаційно-правових форм в центрі дос-

ліджень завжди будуть економічні взаємовідносини між різними ланками 

управління, ефективне вирішення яких залежатиме від правильно побудова-

ної системи стратегічного та тактичного управління. 

Такий механізм доцільно розглядати, як систему економічних важелів 

та методів управління, що в процесі взаємодії повинні забезпечувати ефекти-

вне функціонування організаційно-правових форм сільськогосподарських пі-

дприємств, використовуючи такі чинники, як самоорганізація та саморегу-

лювання. Лише задіявши всі аспекти механізму та принципи управління у 

ньому, можна буде досягти бажаних результатів. 

Основою перешкодою формування внутрішнього економічного механі-

зму розвитку сільськогосподарських підприємств різних організаційно-

правових форм у ринковому середовищі є те, що вони функціонують у нерів-

них соціально-економічних умовах: у рамках діяльності агрохолдингів, які 

диктують правила на ринку.  

Запропонований внутрішній економічний механізм розвитку сільсько-

господарських підприємств різних організаційно-правових форм забезпечу-

ватиме підвищення інтересів працівників, створюватиме економічні можли-

вості покращення соціального забезпечення, позитивно впливатиме на пода-

льший розвиток територіальних громад.  

Підґрунтям ефективної дії внутрішнього механізму сільськогосподар-
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ських підприємств є взаємодія усіх елементів для досягнення прогнозованих 

результативних показників: урожайності культур, продуктивності тварин і 

птиці, витрат виробництва на одиницю продукції, прибутковості та рентабе-

льності. Внутрішній економічний механізм сільськогосподарських підпри-

ємств, по-перше, не може реалізовуватися самостійно, відокремлено від ви-

робничих процесів; по-друге, в кризових умовах при неоднаковому поєднан-

ні його елементів – упроваджуватиметься не ефективно [410, c. 9]. 

Розробка та впровадження механізму розвитку організаційно-правових 

форм сільськогосподарських підприємств  може включати етапи, які мають 

забезпечувати досягнення прогнозованих показників діяльності підприємств, 

раціональне використання наявних ресурсів, ефективне функціонування під-

приємств у ринкових  умовах, дотримання вимог екології та соціального за-

хисту працівників (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Етапи впровадження механізму розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств* 
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Для отримання очікуваних результатів від внутрішнього економічного 

механізму розвитку сільськогосподарських підприємств необхідно 

пристосовувати роботу до природно-кліматичних умов та ринкового 

середовища, а також застосовувати та впроваджувати нові технології, 

ефективно використовувати ресурсний потенціал, звертаючи увагу на 

соціальний захист працівників і стабільність праці [410, c. 10].  

Удосконалення внутрішнього економічного механізму розвитку 

сільськогосподарських підприємств має забезпечити формування творчої 

ініціативи працівників підприємства,  широке впровадження нових методів 

стратегічного планування й економічного стимулювання на основі 

прогресивних технологій, покращення управління і взаємовідносин на 

підприємстві, комплексне вирішення питань соціального розвитку трудового 

колективу та екологічної безпеки. 

Внутрішній економічний механізм сільськогосподарських підприємств 

різних організаційно-правових форм включає питання раціонального 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, не знижуючи 

інші важливі показники, які сприяють підвищенню якості вироблюваної 

продукції. 

Створення дієвого внутрішнього економічного механізму сприятиме 

формуванню раціональних підходів до управління сільськогосподарськими 

підприємствами різних організаційно-правових форм у конкурентному 

середовищі. 

 

 

4.4. Диверсифікація діяльності в організаційно-правових формах 

сільськогосподарських підприємств 

 

 

В умовах сучасної ринкової економіки, в Україні необхідно здійснюва-

ти заходи для подолання кризових явищ в аграрному секторі, які сприяти-

муть відновленню порушених процесів відтворення, зростанню ефективності 
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й конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва.  

Стратегічним напрямком розвитку організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарських підприємств у ринковому середовищі є урізноманітнення 

видів діяльності. В умовах конкуренції підприємств, для забезпечення ефек-

тивної діяльності повинні застосовуватися передові технології, щоб випуска-

ти продукцію відповідно до потреб споживачів, розширюючи та оновлюючи 

асортимент товарів, які підвищують роль і значення диверсифікації діяльнос-

ті. Одночасно з виробництвом традиційної для підприємств сільськогоспо-

дарської продукції запроваджуються нові лінії та пропозиції для споживачів. 

У цій ситуації диверсифікація сприятиме фінансовій стійкості підприємств 

[411, с. 16]. 

І. Ансофф, розглядаючи поняття “диверсифікація”, вказує, що це тер-

мін, який застосовується для характеристики процесу перерозподілу ресурсів 

на підприємстві в інші сфери діяльності, які значно відрізняються від попе-

редніх [412, с. 97]. 

Термін диверсифікація позначає також зміну, різноманітність, різність 

та віддаленість роботи [413]. 

За твердженням О. В. Зоренко, диверсифікація виробництва розгляда-

ється, як об’єктивний, закономірний економічний процес у ринковому сере-

довищі, за рахунок розширення асортименту товарів та зниження ризиків у 

діяльності підприємств [414, с. 7–8]. 

Н. І. Степаненко диверсифікацію розглядає, як стратегію різних рівнів 

планування, що є своєрідним засобом реалізації стратегії росту, забезпечення 

стійкої конкурентної переваги та оптимального використання ресурсів підп-

риємства [415, с. 6–7]. 

Пріоритетними напрямами розвитку диверсифікаційних процесів у 

сільському господарстві розвинених країн Європи є:  

– підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки;  

– збереження навколишнього середовища за допомогою територіально-

го управління; 
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– розширення диверсифікації сільської економіки та підвищення рівня 

життя на селі;  

– покращення управління сільськими територіями [416, с. 108]. 

Диверсифікацію можна розглядати як кінцевий результат упроваджен-

ня нової або вдосконаленої продукції (послуги), організації виробництва, си-

стеми управління з метою одержання різних видів ефекту та забезпечення 

процесу розширеного відтворення. Під диверсифікаційним процесом розумі-

ємо систему заходів для урізноманітнення асортименту виробленої продук-

ції, від якої залежить збільшення доходів та упровадження нових видів пос-

луг, які впливатимуть на економічне зростання та розширене відтворення га-

лузі. 

Упровадження диверсифікаційних процесів в організаційно-правових 

формах сільськогосподарських підприємств дозволить: 

– створити нові додаткові робочі місця; 

– збалансувати обсяги виробництва продукції рослинництва та тварин-

ництва, встановивши для населення достатні норми їх споживання, а також 

визначити обсяги експертних поставок; 

– виконати дії щодо виведення з обробітку малопродуктивних і еродо-

ваних земель та застосувати науково обґрунтований підхід до розораних 

угідь; 

– максимально адаптувати оброблення і зберігання продуктів та техні-

ку й технології вирощування, які використовують сільськогосподарські підп-

риємства, до вимог світових тенденції торгівлі; 

– стабілізувати та поступово збільшувати обсяги виробництва нових 

видів продукції; 

– забезпечити добробут сільського населення, з метою відродження 

сільських територій. 

Диверсифікаційні процеси різних організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємствах можуть активізувати:  

– розвиток альтернативної енергетики, в т.ч. модернізація котелень на 
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біопаливі; 

– диверсифікацію виходу на нові ринки; 

– упровадження нових технологій перероблювання сільськогосподар-

ської продукції та її зберігання;  

– використання власних ресурсів для задоволення потреб жителів села; 

– розширення діяльності у сфері обслуговування виробництв для жите-

лів об’єднаних територіальних громад та сусідніх підприємств; 

– розширення виробництв на основі місцевих ресурсів та сировини. 

Удосконалення диверсифікаційних процесів у сільському господарстві 

передбачає:  

– розширення видів діяльності та асортименту виробництва продукції, 

робіт, послуг з метою зменшення ризиків та підвищення соціально-

економічної стійкості підприємства;  

– організацію – ущільнення підприємств (злиття, поглинання), створе-

них агрохолдингів з метою більш високої рентабельності процесу переробки 

порівняно з виробництвом сільськогосподарської продукції, залучення не-

розподіленого прибутку для інноваційної сфери агровиробництва;  

– урізноманітнення інвестиційних потоків в основний капітал;  

– активізацію фондового ринку; надання послуг агротуризму, агросер-

вісу та ін.  

Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств, мо-

жуть мати власну ринкову стійкість, здійснюючи диверсифікацію, тобто ви-

ходити на нові рівні розвитку. Крім того, для послуг агросервісних підпри-

ємств важливими факторами, пов’язаними із особливостями сільськогоспо-

дарського товарного виробництва, є сезонність та обов’язкове дотримання 

екологічної безпеки. 

Диверсифікація сільськогосподарських підприємств – це один з перс-

пективних напрямів розширення діяльності, досягнення системності, забез-

печення раціональної концентрації ресурсів у межах певного підприємства та 

зменшення інвестиційних ризиків. 
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Наприклад, агрохолдинг “ІМК” має стратегічний напрям розвитку – 

диверсифікація вирощування сільськогосподарських культур з фокусуванням 

на найбільш прибуткових її видах, а також перероблення сільськогосподар-

ської сировини [417].  

Отже, усім сільськогосподарським підприємствам потрібно розширю-

вати позитивні тенденції стосовно диверсифікації виробництва та одночасно 

створювати умови для їх масштабного і ефективного прояву на практиці. 

Сільськогосподарські підприємства також повинні уникати негативних тен-

денцій у виробничо-господарській діяльності. 

За твердженням Н. Б. Мельник, системності в диверсифікаційних змі-

нах підприємств сприяє циклічність виробничих процесів та галузева й нега-

лузева спеціалізація [418]. 

Системна диверсифікація виробництва сприяє результативній діяльно-

сті організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств і ство-

ренню реальних передумов для відродження села. 

На нашу думку, щоб будь-яка системність, що стосується 

диверсифікації розвитку, виправдала своє цільове призначення, вона повинна 

ґрунтуватися на таких організаційних принципах: 

– дія всіх складових системи диверсифікація повинна мати визначений 

напрям; 

– функціонування системи має відбуватися згідно з принципом “управ-

ління за результатами” тобто, кожна складова диверсифікації повинна бути 

спрямована на кращий результат системи. 

Стратегія розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарсь-

ких підприємств дає підстави стверджувати, що їхня діяльність повинна бути 

переорієнтована на інші, більш комерційно привабливі напрями діяльності. 

Насамперед це стосується підприємств, які переробляють продукцію рослин-

ництва і тваринництва. Підвищення показників розвитку сільськогосподар-

ських підприємств буде залежати від здатності адаптуватися до дії різних 

чинників, у т. ч. диверсифікації. 
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В. Г. Андрійчук виділяє такі напрямки диверсифікації: 

– виробнича: галузева (горизонтальна і вертикальна) та продуктово-

асортиментна (класична та специфічна); 

– фінансова; 

– маркетингова [117, с. 581]. 

Процеси диверсифікації на сільськогосподарських підприємствах від-

буваються у виробничому, економічному, соціальному або просторовому на-

прямках. 

Запропоновані підходи мають свою сферу застосування та особливості, 

які вимагають вивчення всіх досліджуваних аспектів і форм. 

При дослідженні основних напрямів щодо системності диверсифікації 

діяльності необхідно враховувати, що диверсифікація як система, об’єднує 

галузеві, соціальні, економічні та інші підсистеми. Кожна з них виконує вла-

стиву їй цільову функцію, а особливість дії зумовлена тим, що функціону-

вання кожної підсистеми визначає її ефективність, а також впливає на якість 

споріднених з нею підсистем. Тому важливою передумовою досягнення ви-

сокої продуктивності диверсифікації є така організація, згідно з якою всі під-

системи будуть упорядковані на відповідному рівні. 

У процесі диверсифікації підприємства, на наш погляд, доцільно виді-

ляти такі два аспекти, як: диверсифікація виробництва і диверсифікація капі-

талу. Якщо підприємство розглядає два або більше різновиди диверсифікації 

при обмежених фінансових ресурсах, перед ним постає завдання визначити 

оптимальні суми капіталу для кожного варіанта. 

Диверсифікацію виробництва розглянемо на прикладі фермерського 

господарства “Агро-люкс”, що у Коропському районі Чернігівської області. 

Основний профіль цього підприємства – вирощування зернових, технічних 

культур та овочів. Овочі переробляють на натуральні соки, аджику, соуси і 

консервують. Елементом процесу диверсифікації стало впровадження у ви-

робництво нових видів органічної продукції, зокрема 15 різновидів вершко-

вого масла з додаванням насіння льону й конопель, зелені (руколи, часнику), 
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а також шоколадного масла для дітей. На замовлення покупців виготовляють 

навіть масло з медом, корицею, солодкою паприкою чи імбиром [419]. 

Диверсифікацію потрібно розуміти як елемент стратегії сільськогоспо-

дарського підприємства, яку можна застосовувати у різних напрямках їх дія-

льності.  

Диверсифікаційна діяльність, це система, що здатна забезпечити як мі-

німальний економічно обґрунтований рівень розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств, так і їхню ринкову стій-

кість.  

Освоєння диверсифікаційних процесів передусім має зацікавити керів-

ників організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств, 

державних, у тому числі регіональних, структур управління сільським госпо-

дарством, а також органи місцевого самоврядування. Результати диверсифі-

каційної діяльності слід очікувати  тоді, коли вивчення й активне поширення 

позитивного досвіду надбань сільськогосподарських підприємств і аграрного 

сектора економіки загалом, стане пріоритетною складовою державної аграр-

ної політики. 

На диверсифікаційні процеси, що відбуваються на сільськогосподарсь-

ких підприємствах, впливають різні чинники, які можна поділити на зовнішні 

та внутрішні.  

Зовнішні чинники – це:  

– державне регулювання економіки сільського господарства (довго-

строкові програми розвитку);  

– зональне розташування підприємств, вплив природно-кліматичних 

умов;  

– система оподаткування в сільському господарстві;  

– фінансово-кредитна політика.  

Внутрішні чинники – це:  

– спеціалізація та концентрація виробництва;  

– засоби маркетингу (аналіз потреб ринку);  
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– логістика збуту продукції;  

– забезпечення виробничими потужностями сільськогосподарські підп-

риємства;  

– упровадження інноваційних технологій у виробництво;  

– розвиток ініціативи трудового колективу;  

– достатнє інформаційне забезпечення;  

– планування та аналіз доцільності впровадження диверсифікації;  

– консультації з фахівцями та науковцями щодо впровадження новов-

ведень;  

– стандартизація та сертифікація при диверсифікації;  

– запобігання ризиків у діяльності. 

Рівень спеціалізації та концентрації передбачає: оцінку зосередження 

видів діяльності та визначення виробничого напряму підприємства; розвиток 

нових галузей, виробництво асортименту продукції; умови організації проце-

су виробництва; оцінку можливостей переходу до багатопрофільного вироб-

ництва; географічні особливості виробництва (природні характеристики регі-

ону, де розташоване підприємство, якість ґрунтів). 

Засоби маркетингу (аналіз потреб ринку), характеризують освоєння 

нових ринків збуту продукції, вибір постачальників сировини, насіння, кор-

мів, можливостей залучення інвестицій, освоєння нових каналів збуту, про-

сування продукції від виробника до споживача, наповнення ринку товарами, 

дослідження маркетингової мережі руху сільськогосподарської продукції. 

Упровадження диверсифікаційних процесів на сільськогосподарському 

підприємстві включає дослідження щодо вивчення потреб споживачів; купі-

вельної спроможності населення; механізму ціноутворення; процесів заготів-

лі продукції; попиту на нову продукцію чи вид послуг; аналіз ринків збуту; 

вивчення шляхів реалізації; оцінка ринку робочої сили та ринку інвестицій. 

Організована система маркетингу на сільськогосподарському підприємстві 

повинна забезпечувати швидке регулювання на зміни попиту ринку для еко-

номії втрат продукції. Тобто дії сільськогосподарського підприємства мають 



325 

бути скеровані на задоволення попиту і потреб покупців. За твердженням Г. 

М. Запші, сільськогосподарські підприємства повинні також враховувати 

умови маркетингового менеджменту та вивчати механізми державного регу-

лювання [420]. 

Логістика збуту продукції передбачає дослідження можливостей тран-

спортного сполучення, зниження транспортних витрат, вивчення можливос-

тей щодо одночасного виконання функцій виробника і постачальника своєї 

продукції (власна логістика), використання різних видів транспорту.  

Досліджуючи проблеми логістичних процесів, сільськогосподарські пі-

дприємства аналізують такі показники, як обсяги врожаю, вартість пального, 

наявність приміщень для зберігання продукції, забезпечення транспортними 

засобами, віддаленість виробника від покупця продукції, стан дорожнього 

покриття, терміни та умови постачання продукції. 

Можливість використовувати логістику збуту сприятиме пришвидшен-

ню продажів сільськогосподарської продукції та своєчасне постачання про-

дукції до покупця. Наприклад, агрологістика ПрАТ “АПК-ІНВЕСТ” має вла-

сну виробничу майстерню технічного обслуговування та здійснює ремонт 

автомобілів. На підприємстві функціонує пункт контролю, АЗС та розподіль-

чі складські центри для зберігання готової продукції в регіонах. Машини 

ПрАТ “АПК-ІНВЕСТ” оснащені системами клімат-контролю, які регулюють 

температурні перепади протягом пересування від м’ясокомбінату до місць 

збуту продукції [365].  

Забезпечення виробничими потужностями сільськогосподарських під-

приємств – це: можливість використання технологічного устаткування та ор-

ганізаційно-технологічні особливості розвитку різних організаційно-

правових форм.  

Проблема розвитку диверсифікації ускладнюється недостатністю мате-

ріально-технічної бази, її незадовільним технічним станом, високим ступе-

нем зносу засобів, а також неналежним технологічним рівнем організації ви-

робництва. 
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Упровадження інноваційних технологій у виробництво передбачає ви-

вчення: можливостей розподілу капіталу для модернізації підприємства; пот-

реби організації процесів, щоб переробляти продукцію на місці; покращення 

обробітку ґрунту; введення сучасних немодифікованих сортів та гібридів 

продукції рослинництва; покращення рівня та якості годівлі тварин; упрова-

дження технологічних нововведень для розведення тварин та селекцію; роз-

ширення асортименту видів продукції. 

Для сучасних умов ринкової економіки характерний швидкий розвиток 

інноваційних промислових технологій, які не завжди спряють покращенню 

якості продукції, а часто зорієнтовані на кількісне збільшення та високі пока-

зники репродуктивної здатності тварин. Такі дії негативно впливають на на-

вколишнє середовище, та здоров’я людини. Тому перед упровадженням ін-

новаційних технологій у сільськогосподарське виробництво має бути розро-

блена програма щодо енергозабезпечення, докорінного покращення земель, 

формулювання органічного землеробства, створення культурних пасовищ та 

регулювання і зменшення викидів парникових газів, які утворюються з від-

ходів, що характерні для галузей тваринництва. 

Наприклад, на фермерському господарстві “Персей Агро”, яке випус-

кає молочну продукцію користуючись торговою маркою “Рідна земля”, відк-

рито першу чергу молочнотоварного комплексу: приміщення на 1 тис. голів 

тварин і доїльний блок. Потужність переробного заводу, враховуючи планову 

потужність майбутньої ферми, дозволяє переробляти 40 т молока, зокрема 18 

видів натуральної продукції. 

Елементом процесу диверсифікації до кінця 2019 р. на базі молочного 

комплексу є будівництво біогазового заводу потужністю 1,5 МВт з добовим 

обсягом завантаження сировини – 200 т гною та 40 т силосу. У подальшому 

газ перероблятимуть на електроенергію і за “зеленим” тарифом продавати-

муть енергомережі [421].  

Розвиток ініціативи трудового колективу, відбувається шляхом набут-

тя працівниками нових професійних навичок, підвищення заробітної плати, 
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виплата соціальних пакетів для працівників сільськогосподарських підпри-

ємств. Упроваджуючи диверсифікаційні процеси  на сільськогосподарських 

підприємствах, потрібно проаналізувати можливості створення відповідних 

виробничих умов праці. 

Диверсифікаційні перетворення, на сільськогосподарських підприємст-

вах передбачають зміни кількості нових робочих місць. Відповідно до цього 

потрібно переглянути питання щодо збільшення фонду оплати праці та під-

вищення кваліфікації працівників. 

Достатнє інформаційне забезпечення – це розвиток процесів диверси-

фікації на підприємстві. За допомогою інформації можна отримати дані про 

кон’юнктуру ринку, попит, пропозицію щодо сільськогосподарської продук-

ції, напрямки інтеграції з переробними підприємствами, можливі шляхи збу-

ту продукції, джерела закупівель сировини та матеріальних цінностей. 

Вибір видів диверсифікації повинен відбуватися на тлі інформаційно-

консультативних знань і порад, які сільськогосподарським підприємствам 

мають надавати державні органи, дорадчі служби, різні програми розвитку. 

Інформаційно-комунікативні технології забезпечують обізнаність сільського-

сподарських підприємств щодо поточних цін на ринках, а також дають мож-

ливість більш результативно вести переговори та укладати договори. Тобто 

вчасне отримання інформації допоможе сільськогосподарським підприємст-

вам уникати завищення або заниження цін, ефективно приймати рішення 

щодо виробництва продукції рослинництва та тваринництва. 

Вчасно отримана інформації, як показує зарубіжний досвід, є запору-

кою успішності. Експеримент, проведений на фермерах Гуджарату (штат на 

заході Індії), показав, що посередники в основному ставлять низькі ціни на 

закупівлю сільськогосподарської продукції у виробників й отримують високі 

прибутки. Проте, коли фермери поінформовані про ринкові ціни, то вони 

можуть змінити посередника або вийти на ринки збуту самостійно [422, 

c. 388]. З цього випливає, що успішна діяльність сільськогосподарських під-

приємств значною мірою залежить від вчасного інформаційного забезпечен-
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ня, яке є пріоритетним для економічних інтересів. 

Планування та аналіз доцільності впровадження диверсифікації пе-

редбачає: розробку науково-технічних прогнозів, планування тривалості обо-

роту капіталу; оцінку результату затрат, оцінку можливостей зростання ви-

робництва; освоєння випуску споріднених товарів; розширення напрямків 

діяльності та дослідження економічної ефективності. 

Системне застосування планування та проведення прогнозів доцільнос-

ті впровадження диверсифікації повинно оптимізувати як стратегічні рішен-

ня, так і дослідження ринку на предмет нової продукції для забезпечення 

окупності інвестицій виробництва.  

Для утримування домінантних позицій на ринку й збільшення продажів 

“Агрохолдинг Avangardco IPL” активно співпрацює з мережами супермарке-

тів. Тому на підприємстві розробляють нові програми лояльності для клієн-

тів, налагоджують контакти з компаніями в Україні, реалізовують маркетин-

гові заходи, а також використовують збалансовану цінову політику. Останній 

аспект зумовлений “впізнаваністю” відомого бренду [423].  

Консультації з фахівцями та науковцями щодо впровадження нововве-

день – це участь сільськогосподарських підприємств у спільних програмах, 

ознайомлення з досягненнями аграрної науки, новими технологіями вирощу-

вання сільськогосподарських культур. Формування конкурентного простору 

фактично зобов’язує сільськогосподарські підприємства співпрацювати з фа-

хівцями та науковцями з метою впровадження інновації та досягнення кон-

курентних переваг. 

Саме прозорість і довіра між науковцями і сільськогосподарськими пі-

дприємствами повинна бути основою спільної діяльності, у рамках якої вра-

ховуватимуться інтереси всіх учасників системи при створенні нових видів 

диверсифікації. Науковці зацікавлені у формуванні ринкової стратегії щодо 

відтворення сільськогосподарських підприємств, вони беруть участь у пере-

говорах щодо запровадження нових сортів та порід тварин, а сільськогоспо-

дарські підприємства прагнуть збільшувати прибутки та отримувати нові те-
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хнологій. 

Співпраця науковців і сільськогосподарських підприємств форсуватиме 

зміцнення зв’язків між наукою та виробництвом, оновлення кадрового поте-

нціалу, підвищення рівня мобільності досліджень, спрямованих на іннова-

ційний розвиток підприємств. 

Стандартизація та сертифікація при диверсифікації. Особливе зна-

чення на сучасному етапі розвитку сільськогосподарських підприємств має 

активізація стандартизації та сертифікації при диверсифікації. Стандартиза-

ція та сертифікація є одним з етапів виробничо-технологічного процесу, на 

якому визначають основні вимоги до виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

Питання стандартизації та сертифікації в сільському господарстві регу-

лює Державне підприємство “Український державний центр стандартизації 

та сертифікації ДП «УкрНДНЦ»”, яке здійснює сертифікацію продукції та 

проводить оцінку щодо відповідності продукції технічним регламентам.  

Запобігання ризиків у діяльності. Своєрідність аграрного сектора зумо-

влена різними ризиками, оскільки залежить від погодних умов, сезонів виро-

бництва, інших екзогенних факторів, які потребують дослідження заходів, 

що у системній взаємодії здатні створити надійне аграрне виробництво. До 

них належать: господарські ризики (побоювання за розпорошення ресурсів 

підприємства, терміни окупності, боротьба з конкурентами), ринкові ризики 

(виникають при освоєнні нових ринків та нового продукту), фінансові ризики 

(виникають під час збуту продукції), погодні ризики. 

Організаційно-правові форм сільськогосподарських підприємств втра-

чають свої позиції на ринку, постачальників та покупців, оскільки для них 

характерні ризики, які послаблюють їхню діяльність, зокрема: 

– надмірна кількість сільськогосподарської продукції на ринку; 

– відсутність надійних шляхів збуту; 

– погодні ризики: посуха, повінь, дощі тощо; 

– зниження цін у результаті торгівлі; 



330 

– зниження якості продукції; 

– фінансові ризики. 

Якщо на сільськогосподарських підприємствах є необхідна техніка й 

застосовуються технології вирощування потенційно прибуткових видів про-

дукції, то потрібно урізноманітнювати виробництво для подальшої мініміза-

ції ризиків, пов’язаних із низьким рівнем врожайності культур, приростами 

продукції тваринництва. Таку стратегію диверсифікації на тривалий період 

доречно підсилити, аналізуючи розвиток агробізнесу на розвинутих підпри-

ємствах, та здійснити маркетинговий моніторинг уподобань й інтересів спо-

живачів регіону. 

Для попередження ризиків у диверсифікаційних процесах необхідно 

розробляти заходи управління сільськогосподарським підприємством, наці-

лені на їх врегулювання. Диверсифікаційні процеси повинні передбачати 

комплексний розвиток усього підприємства, а не тільки однієї диверсифіко-

ваної галузі, тобто має бути гармонійне поєднання цілей і стратегій підпри-

ємства. 

До чинників, які стримують розвиток диверсифікації організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств, належать: 

– відсутність концепцій, методичних рекомендацій щодо проведення 

диверсифікації на підприємствах; 

– брак ресурсів для проведення диверсифікації на підприємствах, дріб-

ноконтурність земельних ділянок з віддаленим розташуванням від технічного 

парку; 

– суттєва відмінність у рентабельності агровиробничих сільськогоспо-

дарських підприємств та переробних підприємств [424, c. 129]; 

– дефіцит фахівців – керівників із досвідом, недостатність відповідних 

знань, умінь і навичок щодо використання переваг міжгалузевої диверсифі-

кації; 

– недосконалість організації земельних та орендних відносин; 

– брак інформації та технологій застосування додаткових або комплек-
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сних видів зайнятості, у тому числі щодо перероблення сировини, обслугову-

вання виробничих процесів, які є основним видом діяльності інших галузей і 

більш рентабельні порівняно з сільськогосподарським виробництвом; 

– брак достовірної інформації щодо застосування прогресивних техно-

логій у сільськогосподарському виробництві;  

– відсутність на районному, обласному та загальнодержавному рівнях 

програм, спрямованих на зміну структури підприємств у процесі реалізації 

проектів диверсифікації [425, с. 72]. 

Фінансово-економічну діяльність організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств України за 2008–2017 рр. визначено як прибу-

ткову. Динаміку основних фінансових показників, отриманих сільськогоспо-

дарськими підприємствами від основної діяльності наведено в табл. 4.2.  

Рівень диверсифікації залежить від рентабельності, яка є ключовим ін-

дикатором конкурентоспроможності підприємств у своїй галузі. Рівень рен-

табельності сільськогосподарських підприємств за 2008–2017 рр. коливався у 

межах 11,5–45,4 %. Можна припустити, що чим вища рентабельність, тим 

більше буде значення коефіцієнта диференціації. Відповідно до даних табл. 

4.2 у 2015 р. за досліджуваний період диверсифікація діяльності в аграрному 

секторі була найбільшою. Згідно з коефіцієнтом диверсифікації (величина, 

обернена індексу Херфіндаля-Хіршмана) який у 2013 році був найменший. 

Індекс Херфіндаля-Хіршмана – індикатор, що визначає концентрацію бізнесу 

на певному ринку [426]. 

Якщо коефіцієнт дорівнює 0, то робота на сільськогосподарських підп-

риємствах здійснюється в рамках однієї сфери діяльності. Якщо значення 

близько 1, то даний показник вказує на однакові процеси у декількох сферах 

діяльності. 





n

i
iPH

1

21 ,                                                                               (4.1) 

 

де H – коефіцієнт диверсифікації; 
Pi – частка i-го виду товарів/послуг у сукупному обсязі товарів/послуг; 
п – кількість врахованих видів товарів/послуг. 
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Таблиця 4.2 

Показники діяльності сільськогосподарських підприємств 
України, які звітують за формою 50-сг* 

 

Роки 

Прибу-

ток, млн. 
грн. 

Собівартість про-
дукції сільського 

господарства, 
млн. грн. 

Загальна виручка 
від реалізації про-
дукції сільського 

господарства, 
млн. грн. 

Рентабель-

ність проду-
кції сільсь-
кого госпо-
дарства, % 

Витрати на ви-
робництво про-
дукції сільсько-
го господарства, 

млн. грн. 
2008 5618,1 43059,8 46166,5 13,1 55346,2 

2009 7210,9 53972,1 58805,9 13,4 61209,4 

2010 12982,1 62608,7 73133,3 20,7 75009,6 

2011 20239,7 76645,3 93680,2 26,4 99265,9 

2012 20528,7 101902,6 118892,3 20,2 123739,3 

2013 12517,9 109337,2 117443,6 11,5 127190,3 

2014 35331,3 134542,1 162514,2 26,3 154313,5 

2015 89488,4 197148,3 279759,9 45,4 208157,4 

2016 77880,4 210111,2 280996,3 37,1 254641,2 

2017 70831,2 263986,1 328190,2 26,8 369650,8 
 

* Джерело: [187], [188], [189], [190], [191], [192], [193], [194], [195], [196]. 

 

Збереження подібної тенденції потребує системного аналізу ефектив-

ності використання наявних трудових, майнових, земельних і фінансових ре-

сурсів, підвищення якості й конкурентоспроможності продукції, впрова-

дження у виробництво новітніх технічних і технологічних науково-дослідних 

розробок [427, с. 84]. 

Перехід до нових видів диверсифікації не можливий без партнерських 

відносин між сільськогосподарським підприємством, бізнесом та органами 

державної влади, поєднання сільськогосподарського та промислового вироб-

ництв, які дозволять ефективно вирішувати проблеми шляхом об’єднання 

зусиль, здібностей та спільних інтересів.  

Ефективними напрямами диверсифікації можна вважати: 

– орієнтацію на поточну рентабельність виробництва різних видів про-

дукції рослинництва, тваринництва (внутрішньогалузева диверсифікація ви-

робництва); 

– запровадження нових видів діяльності, що не належать до напрямку 

роботи сільськогосподарських підприємств. Це, сільський (зелений) туризм, 



333 

агротуризм, аграрний сервіс, участь у фондовому ринку тощо, які, окрім мі-

німізації ризиків господарювання, орієнтують підприємство на цілорічне за-

лучення виробничого персоналу (міжгалузева диверсифікація); 

– управлінська оптимізація структури підприємства зі стратегічною ме-

тою виходу на нові ринки збуту продукції; 

– перехід від вертикальної виробничої інтеграції до диверсифікації на 

основі аналізу технологічного процесу та об’єднання декількох ділянок робо-

ти з подальшим їх виокремленням і впровадженням тих видів продукції, ро-

біт, послуг, котрі дають максимальний ефект та відповідну спеціалізацію ви-

браного напрямку. Послідовність такої диверсифікації підприємства орієнто-

вана на збільшення його рентабельності і збільшення частки на ринку конк-

ретного виду товару, робіт, послуг; 

– стратегічна диверсифікація, яку складно здійснити за допомогою 

внутрішніх джерел розвитку. Тому рекомендовано використовувати переваги 

співпраці з іншими підприємствами, зокрема реструктуризацією власності 

(об’єднання, поглинання, злиття капіталів). 

Визначення напрямів диверсифікації виробництва галузі залежить від 

балансу між додатковим зиском, отриманим шляхом впровадження нового 

виду виробництва, товару, послуги, з одного боку, та потенційно розрахова-

ними витратами на часткову переорієнтацію діяльності чи додатковий вид 

діяльності – з іншого.  

Так, наприклад, за даними статистичної звітності у 2016 р. найбільш 

рентабельними серед продуктів тваринництва на сільськогосподарських під-

приємствах були: молоко – 18,2 %, птиця на м'ясо – 5 %, мед – 4,8 %; серед 

продуктів рослинництва: виноград – 74,6 %, насіння соняшнику – 63 %, соя – 

52 %, ріпак – 45 %. У розрізі організаційно-правових форм сільськогосподар-

ських підприємств найбільш рентабельною була продукція тваринництва: 

яйця курячі – 16,9 %, м'ясо свиней – 13,8 % (на інших підприємствах), моло-

ко – 22,6 % (на приватних підприємствах), продукція рослинництва: на інших 

підприємствах (виноград – 199,2 %, баштанні продовольчі – 122,9 %, ріпак – 
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83,5 %, насіння соняшнику – 82,5 % та овочі відкритого ґрунту 64 %); у фер-

мерських господарствах (виноград – 84,4 %, насіння соняшнику – 74,3 %, рі-

пак – 52,7 %, сої – 50,2 %); у господарських товариствах (насіння соняшнику 

– 59,9 %, сої – 50,7 %, виноград – 58,8 %); на приватних підприємствах (ви-

ноград – 73,1 %, насіння соняшнику – 70 %, сої – 56,3 %, ріпак – 53,4 %); у 

сільськогосподарських кооперативах (насіння соняшнику – 82,5 %, сої – 

57,7 %, ріпак – 83,5 %), на державних підприємствах (ріпак – 40,0 %) 

[428, с. 297]. Саме переорієнтація на нові види продукції дозволила підпри-

ємствам вистояти в конкурентній боротьбі, не втративши своє місце на рин-

ку.  

За виробництвом соняшнику найбільш рентабельними у 2017 р. були: 

Тернопільська – 53,8 %,  Вінницька – 50,3 % та Миколаївська області – 50 %; 

зернових та зернобобових культур: Закарпатська – 38,1 %, Запорізька 36,2 %; 

овочевих культур: Чернігівська – 37,8 %, Чернівецька – 30,7 %, Донецька – 

30,0 %; плодових та ягідних культур: Волинська – 85,0 % Івано-Франківська 

– 60,8 %, Тернопільська – 64,3 %; великої рогатої худоби на м’ясо: Полтавсь-

ка – 34,6 %, Житомирська – 32,6 %; свиней на м’ясо: Івано-Франківська – 

30,0 %, Миколаївська область – 28,7 %; птиці на м’ясо: Сумська – 358,3 % та 

Черкаська – 70,1 %; молока: Хмельницька – 60,5 %, Миколаївська – 45,9 %; 

яйця: Кіровоградська – 47,9 %, Тернопільська – 28,5 % [429, с. 304]. 

Високий ступінь ризику діяльності у сільському господарстві потребує 

пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва. Відомо, що поряд із 

потенційними прибутками, які співвідносяться із ризиком збитків, існує шлях 

помірної, однак стабільної рентабельності господарювання. Такі ризики ви-

магають комплексного аналізу напрямків диверсифікації, яка повинна ґрун-

туватися на таких складових: аналіз рентабельності певних видів виробницт-

ва продукції, виконання робіт чи надання послуг зі спроможністю адаптувати 

нововведення до наявних на підприємстві ресурсів; дослідження досвіду під-

приємств щодо впровадження ноу-хау; моніторинг потреб споживачів, де ре-

алізується виготовлена продукція.  
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Висновки до розділу 4 

 

У результаті дослідження з’ясовано, що: 

1. Система інституційного забезпечення функціонування організаційно 

правових форм сільськогосподарських підприємств впливає на збільшення 

обсягів виробництва продукції, розширене відтворення робочої сили, бороть-

бу з монополізацією сільськогосподарської галузі корпораціями, але не сти-

мулює діяльність сільськогосподарських підприємств з метою відродження 

села, забезпечення ефективного аграрного виробництва. Система інституцій-

ного забезпечення складається з таких блоків: соціально-спрямовуючого, ме-

тодології державного впливу, формування конкурентних відносин, фінансо-

вого, самореалізації та самоврядування, нормативно-правового. Сукупність 

цих блоків сприяє створенню соціальних передумов відродження і розвитку 

сільських територій, гарантуючи гідні умови проживання та забезпечуючи 

робочі місця на сільськогосподарських підприємствах, а також дозволить си-

стемно і структурно проводити дослідження взаємозв’язків таких інституцій. 

Їх контроль і застосування у діяльності сільськогосподарських підприємств 

створить умови для мотивації учасників процесу до подальших різноуклад-

них трансформацій.  

2. На основі здійснених досліджень щодо пріоритетих аспектів розвит-

ку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств виділе-

но ті пріоритети, що повинні бути організовані на рівні державної влади (за-

безпечення умов стабільного розвитку сільськогосподарських підприємств; 

підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку та збільшення об-

сягу експорту аграрної продукції, яку виробляють сільськогосподарські підп-

риємства; підвищення рівня життя та захист інтересів селян; ефективне вико-

ристання земель сільськогосподарського призначення; розвиток ресурсного 

забезпечення; субсидування та регулювання процентних ставок кредитів; ро-

зширення об’ємів державної підтримки сільськогосподарських підприємств; 

встановлення сприятливого інвестиційного клімату в державі) та ті, що ма-
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ють забезпечити органи місцевого самоврядування: допомога при підготовці 

й оформленні документів; розвиток структури збуту виробленої продукції; 

юридичні консультації; оптимізація кадрового потенціалу; залучення фінан-

сових, інвестиційних і матеріальних ресурсів для ефективного функціону-

вання сільськогосподарських підприємств. 

Для вирішення стратегічних завдань доцільно виокремити перелік сіль-

ськогосподарських підприємств, яким потрібна першочергова допомога, та 

провести збір інформації щодо поточного стану, виду діяльності, особливос-

тей виробництва і труднощів, з якими стикаються сільськогосподарські підп-

риємства. Подальше визначення стратегічних пріоритетів для сільськогоспо-

дарських підприємств повинно здійснюватись на основі аналізу рівня розвит-

ку організації та її перспектив, а також передбачити максимальне викорис-

тання усіх можливостей, щоб протистояти потенційним загрозам навколиш-

нього середовища. 

3. Система матеріально-технічного забезпечення діяльності сільського-

сподарських підприємств спрямована на досягнення розширеного виробниц-

тва. Необдумані процеси реформування аграрного сектора призвели до де-

стабілізації діяльності, зокрема спостерігаємо недостатнє забезпечення техні-

кою, збільшення вартості невідновних природних ресурсів, збільшення ви-

трат на виробництво одиниці сільськогосподарської продукції та великих 

амортизаційних відрахувань, а нагромаджених амортизаційних відрахувань 

сучасних невеликих підприємств недостатньо навіть для простого відтворен-

ня, балансова вартість основних засобів значно менша від вартості нової тех-

ніки. 

При малих обсягах виробництва підприємства часто не здатні дотриму-

ватись технологічних вимог та впроваджувати нові технічні засоби. Проте, 

великі агрохолдинги, на відміну від малих сільськогосподарських підпри-

ємств, активно здійснюють технологічне оновлення та модернізацію сільсь-

когосподарської техніки, широко використовують новітні технології, упрова-

джують програми медичного страхування працівників та страхування влас-
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ників земельних паїв тощо. 

Забезпечення тракторами і зернозбиральними комбайнами на сільсько-

господарських підприємствах України з кожним роком погіршується, тому 

спостерігаємо спад технічних потужностей порівняно навіть з показниками 

2000 р. Однак, якісний стан техніки є значно кращим (завдяки закупівлі но-

вих видів техніки з більшими можливостями). У 2018 р. імпорт сільськогос-

подарської техніки склав 1,3 млрд дол. США, а експорт – 73,5 млн. дол. 

США. 

4. Внутрішній економічний механізм сільськогосподарських підпри-

ємств різних організаційно-правових форм поєднує принципи щодо ефектив-

ного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, не змен-

шуючи інші показники, які впливають на якість продукції. Він функціонує в 

умовах зовнішнього середовища й передбачає управління розвитком та наяв-

ність і синтез їхніх елементів, отримання результативних показників діяльно-

сті. Окремими складовими механізму є функції моніторингу діяльності та 

визначення напрямів розвитку підприємства на перспективу з врахуванням 

можливих форс-мажорів та впливу людського фактора. На основі прогнозів 

складається стратегія економічного розвитку, яка регламентує структуру й 

обсяги випуску нової продукції, вказує перспективні заходи щодо модерніза-

ції основних засобів, автоматизації виробництва та системи управління в ці-

лому і передбачає зниження витрат. 

5. Побудова моделі внутрішнього економічного механізму розвитку 

сільськогосподарських підприємств є складовою частиною перспективного 

планування, яка включає: управління розвитком сільськогосподарських 

підприємств (стратегічне та тактичне управління); елементи забезпечення 

(нормативно-правова база, програмне забезпечення, ресурсне та фінансове 

забезпечення, державна підтримка, планування та нормування, облік і 

контроль, ціноутворення); отримання результативних показників діяльності 

підприємств; моніторинг результатів; технологічне оновлення виробництва; 

диверсифікацію та залучення інвестицій; соціальний розвиток і екологічну 
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безпеку. Обґрунтовано, що внутрішній економічний механізм організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств доцільно розробляти як 

єдиний комплекс з подальшим врахуванням особливостей кожної форми 

господарювання. 

6. Через зміну кон’юнктури ринку та функціонування в умовах конку-

рентного середовища сільськогосподарські підприємства розглядають доці-

льність диверсифікації, упровадження нових виробничих ліній або продукції 

з метою отримання додаткового доходу та розширення діяльності. У процесі 

диверсифікації доцільно виділяти диверсифікацію виробництва і диверсифі-

кацію капіталу. Основною проблемою диверсифікації є недостатнє матеріа-

льно-технічне забезпечення та високий рівень ризику. 

7. При формуванні і оцінці диверсифікаційних процесів виявлено, що 

діяльність організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств 

потрібно переорієнтувати на інші, більш комерційно привабливі напрями ді-

яльності. Насамперед це стосується підприємств, які переробляють продук-

цію рослинництва і тваринництва. Підвищення показників розвитку сільсь-

когосподарських підприємств буде залежати від здатності адаптуватися до дії 

різних чинників, зокрема диверсифікації.  

Визначено, що на диверсифікаційні процеси, що відбуваються на сіль-

ськогосподарських підприємствах, впливають зовнішні чинники (державне 

регулювання сільського господарства; зональне розташування підприємств, 

вплив природно-кліматичних умов; система оподаткування в сільському гос-

подарстві; фінансово-кредитна політика) та внутрішні чинники  (спеціаліза-

ція та концентрація виробництва; засоби маркетингу; логістика збуту проду-

кції; забезпечення виробничими потужностями; рівень впровадження іннова-

ційних технологій; розвиток ініціативи трудового колективу; інформаційне 

забезпечення; стандартизація та сертифікація при диверсифікації; запобіган-

ня ризиків у діяльності). 

Загальний рівень диверсифікації залежить від рівня рентабельності в 

галузі, яка є індикатором конкурентоспроможності. Рівень рентабельності 
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сільськогосподарських підприємств за 2008–2017 рр. коливався у межах 

11,5–45,4 %. Згідно з коефіцієнтом диверсифікації (величина, обернена інде-

ксу Херфіндаля-Хіршмана) за досліджуваний період у 2015 р. рівень дивер-

сифікації в аграрному секторі був найбільшим. 
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Розділ 5. ПЕРСПЕКТИВИ ДИНАМІКИ ТА РОЗВИТКУ  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РІЗНОУКЛАДНОСТІ 

 

5.1. Прогнозування виробництва валової продукції у 

 сільськогосподарських підприємствах 

 

Глобалізація ринкових процесів та членство України в СОТ (світова 

організація торгівлі) зумовили для підприємств низку вимог та зобов’язань, 

зокрема виробляти продукцію, що відповідає міжнародним стандартам. Тому 

прогнозування показників валової продукції сільського господарства 

аграрних підприємств нашої держави повинно здійснюватися з урахуванням 

критеріїв, які сприятимуть розвитку конкурентоспроможності. 

Однак більшість новостворених підприємств, окрім великих 

(високотоварних) виробництв, ще не повністю мають необхідну матеріально-

технічну базу для ведення сільськогосподарської діяльності. Тому виникають 

проблеми щодо питань користування землею, немає можливостей 

застосовувати прогресивні технології через відсутність коштів, бракує 

досвіду управління підприємствами у конкурентному середовищі та 

застосування засобів і навичок маркетингу. 

У результаті згаданих несприятливих чинників сільськогосподарські 

підприємства України за останні 2012–2016 роки виконали тільки половину 

обсягів виробництва валової продукції порівняно з 1990 р. (базовим періодом 

початку аграрних перетворень). Тому актуальними є завдання, які ставляться 

перед аграрним сектором економіки – збільшити виробництво валової 

продукції сільського господарства. У цій ситуації прогнозування показників 

валової продукції сільського господарства на аграрних підприємствах 

потрібне для подальшого планування сільськогосподарської діяльності в 

Україні.  

Валову продукцію розглядаємо як кінцевий результат виробничої 



341 

діяльності у грошовому еквіваленті за рік [120, с. 180]. Валова продукція 

сільського господарства закладена у постійних цінах відповідного року, має 

матеріальну і вартісну основу, а також представлена виробленою протягом 

року продукцією рослинництва і тваринництва [117, с. 368]. Це статистичний 

показник у грошах, який характеризує загальний обсяг виробництва 

сільськогосподарської продукції за рік [430, с. 109], а також обсяг продукції 

землеробства і тваринництва, виробленої за певний період і виготовленої у 

вартісній формі [431, с. 131]. 

Валова продукція показує її сумарну кількість, яку отримало 

підприємство впродовж певного періоду [432], та загальний обсяг 

виробництва продукції, що створена у сільськогосподарському секторі і є 

частиною валового суспільного продукту [433, с. 161]. 

Валова продукція є початковим результатом взаємодії факторів 

виробництва, що в натуральній формі представлений всіма виробленими 

протягом року продуктами рослинництва і тваринництва [434]. 

Розрахунок валової продукції сільського господарства здійснюється 

шляхом вартісного оцінювання кожного окремого виду продукції незалежно 

від місця й умов виробництва та за однією ціною [435, с. 75]. 

Особливістю сільськогосподарської діяльності є земля як складова 

виробничого процесу, а отже є базою для поєднання всіх виробничих 

ресурсів [436]. Саме від виробництва валової продукції з розрахунку на 1 га 

угідь залежить економічна ефективність використання землі [433, с. 162]. 

На обсяг валової продукції сільського господарства впливають й інші 

фактори діяльності підприємств, які характеризують рівень використання 

ресурсів виробництва, прибуток, собівартість і рентабельність підприємства, 

тому вивчення показників виробництва валової продукції належить до 

пріоритетних [437, с. 3]. 

Сільськогосподарські підприємства, функціонуючи в умовах 

конкурентного середовища, повинні використовувати наявний ресурсний 

потенціал і здійснювати ефективну виробничу діяльність. 
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Прогнозування це важливий інструмент у процесі аграрної політики, за 

допомогою якого можна моделювати варіанти розвитку 

сільськогосподарських підприємств, ураховуючи вплив ринку та інших 

факторів [438, с. 62, 66]. 

В основі прогнозування валової продукції сільського господарства 

аграрних підприємств лежить сценарій у якому акумулюється інформація 

про діяльність сільськогосподарських підприємств, їх фінансові результати 

не лише в минулому, але й такі, що мають відбутися в майбутньому [439, 

с. 200]. 

Процес прогнозування на сільськогосподарських підприємствах – це 

дослідження пропозиції заходів щодо землекористування та передбачення 

майбутньої ефективності використання земельних ресурсів [440, с. 15]. 

Для прогнозування результативності сільськогосподарських 

підприємств в Україні була застосована комп’ютерна програма STELLA, 

створена американською фірмою HPS (High Performance Systems). У 

програмі STELLA закладено можливість опрацьовувати оригінальні моделі 

економічних систем і проводити їх дослідження [161], [162].  

Зібрані матеріали щодо визначення результатів прогнозування 

виробництва валової продукції у різних організаційно-правових формах 

сільськогосподарських підприємств України до 2030 року опрацьовано у 

статистичній програмі Statistica 13.1.  

Статистичні дані щодо обсягів виробництва валової продукції 

сільського господарства сільськогосподарських підприємств різних 

організаційно-правових форм за досліджуваний період наведено у постійних 

цінах 2010 р. 

Для усіх 4 проаналізованих факторів отримано статистично достовірні 

результати p 0,05. Бачимо майже нульові значення p в результатах 

регресійного аналізу для залежної змінної PRODUCTION (табл. 5.1).   

На основі показника Beta визначено, що відносно найбільший вплив на 

розвиток сільськогосподарської продукції (Production) мають такі змінні, як 
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кількість підприємств (Enterprises), та площа сільськогосподарських угідь 

(Area) (табл. 5.2). 

Таблиця 5.1 

Результати регресійного аналізу, змінна залежна PRODUCTION * 

 

 

* Джерело: розраховано автором на основі застосування програми Статистика 13.1 

 

Ефективність використання виробничого потенціалу неабияк залежить 

від земельних ресурсів, які поряд з природно-кліматичними умовами, 

впливають на формування кінцевих результатів на мікро- та 

макроекономічних рівнях. І саме потенціал землі реалізується у виробничо-

господарському процесі, який забезпечує виробництво валової продукції 

сільського господарства. 

Таблиця 5.2 

Результати ймовірності для AREA, FERTILIZATION, ENTERPRISES * 

 

* Джерело: розраховано автором на основі застосування програми Статистика 13.1 

 

Проаналізувавши стандартизовані залишки для змінної залежної, 

виявлено брак значень більших ±3 sigma (рис. 5.1). Це свідчить про те, що 

немає суттєвих відхилень даних. 

Створена у програмі Statistica 13.1. формула (5.1) має такий вигляд: 
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Productivity = 587404.312987-10.9398081604 *AREA+0.000203891387468 

*AREA^2+278.500706483 *FERTILIZATION-

1.52987453931*FERTILIZATION^2-

29.8471051593*ENTERP+0.000409659858454*ENTERP^2               (5.1) 

Цю формулу вставлено до елемента Inflows Production (рис. 5.2). На 

рисунку показано блок-схему моделі. Зв’язки між змінними оформлені як 

графічні функції у мові STELLA. Зручність такого методу у тому, що вигляд 

функції можна змінювати безпосередньо на екрані комп’ютера за допомогою 

курсора мишки. Створений прямокутник Production у вигляді запасу Stock 

(млн. грн) поповнюється Потоком (Inflows Production) із стрілкою 

зворотнього зв’язку. На Потік впливають 3 Конвектори (Fertilization, Area, 

Enterprises). З правого боку розміщено елемент графіка (Graph Pad) і 

табличний елемент (Tabel Pad).  

 

 

Рис. 5.1 Розміщення стандартизованих залишків для залежної 
змінної Production * 

 

* Джерело: розраховано автором. 

 

Верифікація моделі полягала в порівнянні реальних даних 2016 р. 
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(оскільки даних з 2017 р. не було) з даними, прогнозованими у моделі, для 

2016 р. Бачимо, що модель на 95-100 % потрапила у реальні дані 2016 р. Так 

у 2016 р. реальні дані для змінної Production становили 145 119 млн. грн, для 

– Fertilization 96 кг на га, для – Area 20 746 тис. га.  Відповідно до моделі дані 

у 2016 р. такі: для змінної Production 143 475,77 млн. грн, для – Fertilization 

95,5 кг добрив на 1 гектар, для змінної – Area 22 100 тис. га.  

 

 

 

Рис. 5.2. Інтерфейс моделі, створеної у програмі STELLA 

* Джерело: розраховано автором 

 

Згідно з результатами прогнозу (рис. 5.3) відбувався ріст виробництва 

сільськогосподарської продукції (Production) при збільшенні кількості 

внесених добрив на 1 га (Fertilization). При цьому відзначено зростання і 

стабілізацію кількості підприємств (Enterprises) та площі угідь (Area) 

особливо в кінці прогнозу (кожна змінна має свій номер, який висвітлюється 

у лівій частині рисунку і на лініях).  

Конкретні величини прогнозованих змінних до 2030 р. можна також 

побачити на рис. 5.4 (спеціальний знак розділяє мільйонні та тисячні 

величини).  
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Як бачимо (рис. 5.3 та табл. 5.3) модель прогнозує, що при стабілізації 

кількості сільськогосподарських підприємств (Enterprises) на рівні 60 900 та 

площі (Area) угідь на рівні 22 600 тис. га., а також при збільшенні кількості 

внесених добрив на 1 га (Fertilization) до 135 кг добрив в Україні можуть 

відбуватися позитивні зміни основних показників діяльності 

сільськогосподарських підприємств, у яких вироблена продукція досягає 

рівня 147 318 млн грн.  

 

 

 

Рис. 5.3. Графічне відображення STELLA результатів 
прогнозування у програмі  

* Джерело: розраховано автором. 
1. Виробництво валової продукції сільського господарства сільськогосподарськими 

підприємствами. 
2. Внесено добрив на 1 гектар. 
3. Кількість підприємств. 
4. Площа сільськогосподарських угідь. 
 

Збільшення виробництва валової продукції сільського господарства 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

України – це усвідомлена і цілеспрямована діяльність працівників щодо 
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використання природних, соціальних та інших ресурсів, сконцентрованих на 

підприємстві. Тому підприємства повинні здійснювати відповідні заходи для 

забезпечення високого рівня економічної ефективності. 

Таблиця 5.3 

Результати прогнозування деяких показників розвитку  
сільськогосподарських підприємств України на період до 2030 року* 

Роки 

Обсяг виробництва 
продукції сільського 
господарства у пос-
тійних цінах 2010 р., 

млн грн 

Площа сіль-
ськогос-

подарських 
угідь, тис га 

Внесення мінера-
льних добрив на 

1 га посівної 
площі, кг діючої 

речовини 

Кількість  
підпри-

ємств, од. 

2016 143 475,8 22 100 96 60 200 

2017 145 689,1 21 950 97 60 300 

2018 147 915,0 21 800 98 60 400 

2019 150 153,6 21 950 104 60 613 

2020 159 859,4 22 100 110 60 825 

2021 157 501,2 22 250 116 61 038 

2022 161 079,1 22 400 122 61 250 

2023 164 593,0 22 300 125 60 725 

2024 153 939,7 22 200 128 60 200 

2025 143 493,2 22 100 130 59 675 

2026 133 253,5 22 000 133 59 150 

2027 123 220,5 22 150 134 59 588 

2028 131 089,0 22 300 134 60 025 

2029 139 120,7 22 450 135 60 463 

2030 147 318,6 22 600 135 60 900 

* Джерело: розраховано автором. 
 

Аграрна політика в Україні здійснюється шляхом економічного та 

соціального розвитку кожного підприємства та зумовлена рівнем 

виробництва валової продукції сільського господарства. Аграрний розвиток 

держави може бути реалізований, якщо пріоритетною метою стане 

забезпечення лобіювання інтересів виробників сільськогосподарської 

продукції. 

Об’єктивними і суб’єктивними факторами, що спричинили кількісний 

спад підприємств на початку 1990-х років є зростання витрат, нестабільність 

фінансово-кредитної політики та міграційні процеси. 
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Результати дослідження показали, що після 2018 року прогнозоване 

зростання виробництва валової продукції сільського господарства може 

збільшиться до 164 593 млн. грн. у 2023 році. На основі таких розрахунків 

варто зробити припущення про ріст показників порівняно з 2016 роком. Цей 

прогноз щодо виробництва валової продукції,  залежно від внесених добрив 

на 1 га посівної площі сільськогосподарських культур, кількості підприємств 

та площі сільськогосподарських угідь передбачає зміни, які можуть 

відбутися в аграрному секторі України. Зростання виробництва валової 

продукції сільського господарства може спричинити збільшення урожайності 

сільськогосподарських культур, продуктивності тваринництва [435, с. 77]. 

Беручи до уваги прогноз програми STELLA від 2024 до 2027 року, 

фіксуємо можливе незначне зменшення виробництва валової продукції 

сільського господарства з наступним зростанням до 2030 року. Тобто модель 

прогнозує коливання виробництва валової продукції сільського господарства 

аграрних підприємств України.  

Отримані прогностичні дані, розраховані за допомогою програми 

STELLA, підтверджуються в дослідженнях інших авторів. Зокрема 

Є. Матвіїшин та співавтори вивчали тенденції зміни виробництва валової 

продукції в Україні з використанням інструменту “Лінія тренду” [441]. Вони 

описали рівняння, відповідно до якого можна розраховувати прогнозовані 

значення обсягів виробництва, і довели, що темпи його зростання 

відбуватимуться на рівні середніх темпів за попередні роки. 

Підтвердження можливих прогнозованих тенденцій змін аналізованих 

показників, запропонованих у моделі, знаходимо у літературі. Наприклад, 

ефект від використання добрив – підвищення врожайності [442]. Хоча, 

характеризуючи лише ефект, не можна стверджувати переваги використання 

добрив, а для визначення результативності виробництва необхідно 

порівнювати отриманий ефект з витратами, які й посприяли його 

досягненню.  
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Прогнозоване у нашій моделі зростання і стабілізація кількості 

сільськогосподарських підприємств на рівні 60 900 може збільшити частку 

виробництва продукції сільського господарства [443]. Головним фактором, 

що впливає на позитивне і якісне розширення виробничої діяльності 

сільськогосподарських підприємств, є оптимальна структура господарства, 

суть якої полягає в ефективному використанні природних ресурсів, 

збільшуючи внесення органічних добрив. Саме це є необхідним при 

виробництві високоякісної продукції [444].  

В. І. Осипов доводить, що і продукція, і прибуток це результати 

діяльності підприємства [445, с. 57]. Тому варто шукати шляхи й способи 

їхнього зростання.  

На думку Н. В. Маркович скорочення кількості сільськогосподарських 

підприємств може бути пов’язане з суб’єктивною позицією керівників і 

спеціалістів, які не готові до умов сучасної ринкової економіки [118, с. 87]. 

Запропонована модель прогнозує у 2023-2026 рр. незначне зменшення 

кількості підприємств. Згідно з думкою С. Демяненка, “…будь-яке 

підприємство має будуватися в певній закономірності стосовно своєї 

ресурсної бази” [446, с. 40], яка є стабілізуючим чинником у нарощуванні 

кількості підприємств.  

Вартість валової продукції може зменшуватись за рахунок зміни 

загальної кількості сільськогосподарських підприємств України та обсягів 

землекористування [447]. Наявність виробничих ресурсів також впливає на 

розміри підприємств [448, с. 89]. Збільшення частки сільськогосподарських 

підприємств, що задіяні у виробництві валової продукції, відбувається за 

рахунок зростання кількості агрохолдингів [449]. 

В Україні немає механізму, який дозволяє знизити ризики 

сільськогосподарського виробництва в умовах конкуренції, зокрема з 

агрохолдингами. Це спонукає виробників сільськогосподарських товарів 

реалізовувати продукцію за зниженими цінами через посередницькі 
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структури, а це призводить до зменшення прибутків на 

сільськогосподарських підприємствах [444].  

На основі отриманих даних бачимо, що до 2018 року зменшуватимуться 

площі сільськогосподарських угідь. Земля в сільському господарстві є 

головним засобом виробництва і результативність сільськогосподарської 

діяльності залежить від місця розташування, розмірів і рельєфу 

сільськогосподарських угідь [450, с. 21–22, 55].  

Згідно з прогнозами моделі, після 2018 року припиниться зменшення 

площі сільськогосподарських угідь і навіть буде незначне її зростання. 

Збільшення кількості земельних ресурсів, що належать аграрним 

підприємствам, сприятиме росту обсягів виробництва валової 

сільськогосподарської продукції [451]. Зростання площ оброблюваної землі 

супроводжуватиметься дотримуванням агротехнічних вимог, науково 

обґрунтованих сівозмін, застосуванням інноваційних технологій [452, с. 95]. 

Відповідно до песимістичних прогнозів, неефективне використання 

земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств призведе до 

зростання вартості сільськогосподарської продукції [453, с. 155].  

Обсяги виробництва валової продукції в Україні, згідно з прогнозами 

моделі STELLА, до 2030 р. порівняно із 2018 р. будуть зменшуватися тільки 

на 1 %. Про можливе скорочення виробництва валової продукції має бути 

відомо керівникам як на вищому, так і на нижчому рівнях управління. Це 

може стати основним негативним фактором щодо подальших реформ, які 

відбуватимуться у сільському господарстві України. 

Площа сільськогосподарських угідь у 2030 р. зросте на 2,3 % порівняно 

із 2016 р. Передбачено також внесення достатньої кількості добрив у 2030 р., 

тобто можливе зростання складатиме 41,4 % порівняно із 2016 р. Кількість 

сільськогосподарських підприємств зросте тільки на 1,2 %, порівняно із 

2016 р. Це призведе до низької їх соціально-економічної ролі у розвитку 

сільських територій до 2030 р. Тому підприємствам потрібно взяти на себе 

економічну та юридичну допомогу об’єднаним територіальним громадам у 
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розвитку сільських територій. Прогнозується також збільшення кількості 

фермерських господарств, у користуванні яких знаходитиметься близько 

половини всіх сільськогосподарських угідь, використовуваних 

підприємствами. 

Отже, на сьогоднішній день механізм господарювання у сільському 

господарстві України залишиться малоефективним, тому потрібно 

удосконалювати систему господарювання сільськогосподарських 

підприємств.  

Основні зміни щодо діяльності сільськогосподарських підприємств 

полягатимуть у збереженні потенціалу та утвердженні робочої сили на селі, 

створенні економічного і правового середовища для ефективного 

функціонування у конкурентному середовищі. 

Отримані за допомогою програми STELLА результати прогнозу 

виробництва валової продукції, а також результати проведених досліджень 

сприятимуть поглибленню методичного досвіду в галузі моделювання, 

застосовуючи підходи системної динаміки. Упровадження опрацьованих в 

програмі STELLА типових елементів (Stock, Flow, Converter, Action 

Connector) дозволить досить швидко і точно побудувати власну економічну 

модель [454]. 

Застосування програми STELLА як спеціальної програми економічного 

моделювання з прогнозування виробництва валової продукції сільського 

господарства розглянуто у цьому параграфі з метою подальшого практичного 

втілення перспективніших можливостей в економіці. Варто зауважити, що 

моделі, які базуються на динаміці систем і програмі STELLA, активно 

використовуються у США та в європейських країнах. 

Таким чином, приклад створеної економічної моделі, виконаної за 

допомогою програми STELLА, дає підстави стверджувати доступність та 

необхідність її застосування. Отримання графічних результатів є 

надзвичайно важливе для розвитку методів економічних досліджень на 

основі сучасних комп’ютерних програм. 
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Запропоновані у роботі прогнозні зміни валової продукції сільського 

господарства аграрних підприємств України опрацьовані за допомогою 

програми STELLА, можуть бути використані для подальшого планування 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

 

 

5.2. Прогнозування показників розвитку в організаційно-правових 

 формах сільськогосподарських підприємств 

 

Основним результативним показником діяльності підприємств в умо-

вах конкурентного середовища є отримання прибутку. Визначення тенденцій 

та взаємозв’язків між обсягами одержаного прибутку підприємства, площею 

їхніх сільськогосподарських угідь, кількістю найманих працівників, які бе-

руть участь у діяльності підприємств, повною собівартістю продукції сільсь-

кого господарства та послуг є принциповим для економічного розвитку орга-

нізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. 

У результаті аграрної реформи на деяких новостворених сільськогос-

подарських підприємствах, ще не повністю сформовано необхідну матеріа-

льно-технічну базу для забезпечення ефективного виробництва та збуту про-

дукції, немає належного забезпечення працівниками відповідних професій, є 

труднощі з орендою сільськогосподарських угідь для господарської діяльно-

сті, не достатньо застосовуються прогресивні технології у рослинництві та 

тваринництві через відсутність коштів. У частини керівників немає досвіду 

управління підприємством в конкурентному середовищі, що негативно впли-

ває на ефективність діяльності таких суб’єктів господарювання. Більшість 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств у сучасних 

умовах не завжди здійснюють планування виробничої та фінансової діяльно-

сті на перспективу. Як на регіональному, так і на місцевому рівнях. Крім то-

го, часто ігнорується прогнозування розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств, які можуть бути найбільш конкурентоспроможними у ринковому се-
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редовищі. 

Соціальні, економічні, організаційні та інші ускладнення, з якими сти-

каються організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств у 

виробничій діяльності в Україні, негативно впливають на результати їх гос-

подарювання. Проте, деякі сільськогосподарські підприємства у цих умовах 

функціонують результативно, а інші розвиваються малоефективно або є зби-

тковими. 

Ринкові перетворення, що відбуваються в Україні, провокують зміни і 

в сільському господарстві. Значних трансформацій зазнала організаційна 

структура виробництва, система управління суб’єктами господарювання, зе-

мельні відносини, які впливають на розвиток сільськогосподарських підпри-

ємств. 

Розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств в основному супроводжуються такими проблемами як, високі ціни на 

техніку, добрива, засоби захисту рослин, пальне й посадковий матеріал, сла-

бке ресурсне забезпечення, труднощі реалізації сільськогосподарської проду-

кції, відсутність належної державної підтримки. 

На сьогодні в Україні постало питання щодо створення умов для відро-

дження, стабілізації й подальшого розвитку кооперації, яка повинна поєдну-

вати колективні, особисті й суспільні інтереси.  

За час реформи створені організаційно-правові форми сільськогоспо-

дарські підприємства: господарські товариства, приватні підприємства, у т.ч. 

фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, державні підп-

риємства. Кожна з організаційно-правових форм сільськогосподарських під-

приємств має свої особливості щодо створення та функціонування, а також 

реорганізації чи ліквідації. Тому доцільно прогнозувати розвиток зазначених 

форм господарювання на перспективу. 

З цією метою у роботі використано програму системного моделювання 

STELLA, яка поєднує математичні диференціальні рівняння з розробленим 

графічним інтерфейсом. У програмі STELLA створено модель та зроблено 
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спробу спрогнозувати до 2030 р. розвиток господарських товариств, приват-

них підприємств, сільськогосподарських кооперативів, державних підпри-

ємств, та для всіх сільськогосподарських підприємств України, які звітують 

за формою 50 с-г.  

У дослідженні обґрунтовано взаємозв'язок між показниками, які найбі-

льше впливають на формування чистого прибутку (збитку) (NET PROFIT) 

сільськогосподарських підприємств. Проведено багатоваріантний аналіз між 

6 такими показниками, як: площа сільськогосподарських угідь (АРЕА), рі-

вень рентабельності (PROFITABILITY), кількість підприємств 

(ENTERPRISE), чистий прибуток (збиток) (NET PROFIT), кількість найма-

них працівників (EMPLOYEES), повна собівартість продукції сільського гос-

подарства та послуг (COST PRICE). 

У результаті моделювання показників організаційно-правових форм го-

сподарювання сільськогосподарських підприємств обрано лише 5 показників 

у програмі STELLA зі значенням p ≤ 0,05 (тобто тільки ті, які оцінюються як 

статистично надійні). Це такі показники, як: площа сільськогосподарських 

угідь (АРЕА), кількість підприємств (ENTERPRISE), чистий прибуток (зби-

ток) (NET PROFIT), кількість найманих працівників (EMPLOYEES), повна 

собівартість продукції сільського господарства та послуг  (COST PRICE). 

У програмі STELLA застосовано елемент “Запас” (Stock), до якого з 

1990 р. вставлено початкове значення чистого прибутку (збитку) сільського-

сподарських підприємств. Формула обчислювалася в програмі Statistica 13.1, 

а також вводилося для подальших розрахунків в елемент “Потік” (Flow). Усі 

складові з'єднано за допомогою елементів “Cтрілок” Arrovs (Action 

Connector). 

У моделі створено конверторні елементи (Converter), які безпосередньо 

впливають на результативний економічний показник – чистий прибуток (зби-

ток): площа сільськогосподарських угідь (АРЕА), кількість підприємств 

(ENTERPRISE), кількість найманих працівників (EMPLOYEES), а також по-

вна собівартість продукції сільського господарства та послуг (COST PRICE). 
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Використано графічну функцію (Graphical Function), графічний елемент 

(Graph Pad) і табличний елемент (Tabel Pad), які показують результати про-

гнозу. 

Статистично значущі результати з p ≤ 0,05 отримано для всіх 4 аналізо-

ваних параметрів. У дослідженні розроблено результати регресійного аналізу 

для чистого прибутку (NET PROFIT) (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

Результати регресійного аналізу для чистого прибутку  
(NET PROFIT) сільськогосподарських підприємств України*  

Господарські товариства 

 

Приватні підприємства 

 

Сільськогосподарські кооперативи 

 

Державні підприємства 

 

Сільськогосподарські підприємства 

 

* Джерело: власна розробка автора із застосуванням програми Статистика 13.1. 
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Одержано майже нульові значення p в результатах проведеного регре-

сійного аналізу діяльності організаційно-правових форм сільськогосподарсь-

ких підприємств для залежної змінної (чистий прибуток) (збиток). 

Дані діяльності організаційно-правових форм сільськогосподарських 

підприємств з 2000–2017 рр. внесено у модель і враховано в прогнозуванні. 

Показники за 2017 р. використовувалися лише для перевірки (верифікації) 

створеної моделі. Тобто модель перевірено (результати прогнозу на 2017 р. 

порівнювалися з реальними даними 2017 р.). Після перевірки моделі прове-

дено прогноз можливих змін досліджуваних показників до 2030 р. 

На підставі бета-тестування встановлено, що на збільшення чистого 

прибутку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств у 

зазначеній моделі впливають такі змінні, як кількість найманих працівників 

(EMPLOYEES) і повна собівартість продукції сільського господарства та по-

слуг (COST PRICE) (табл. 5.5).  

Таблиця 5.5 

Результати істотності у сільськогосподарських підприємствах 
(ENTERPRISES) площі сільськогосподарських угідь (AREA), працівни-
ків (EMPLOYEES), повної собівартості продукції сільського господарст-

ва та послуг (COST PRICE) * 

Господарські товариства 

 
Приватні підприємства 
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Продовження таблиці 5.5 

Сільськогосподарські кооперативи 

 
Державні підприємства 

 
Сільськогосподарські підприємства 

 
* Джерело: власна розробка автора із застосуванням програми Статистика 13.1. 

 

Аналіз стандартизованих кінцевих точок для залежної змінної показав, 

що немає значень, які перевищують ± 3 сигми для господарських товариств 

(Додаток Р, рис. 1), приватних підприємств (Додаток Р, рис. 2), сільськогос-

подарських кооперативів (Додаток Р, рис. 3), державних підприємств (Дода-

ток Р, рис. 4) та всіх сільськогосподарських підприємств (рис. 5.4) за резуль-

татами діяльності, а це вказує на відсутність значних відхилень даних. 
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Рис. 5.4. Результати регресійного аналізу, залежні від змінної чистий 
прибуток (NET PROFIT) у сільськогосподарських підприємствах * 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

Розвиток сільськогосподарських підприємств залежить від ресурсного 

забезпечення, який впливає на покращення ефективності їх діяльності. Еле-

менти ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств це є: зе-

мля, людський капітал, матеріально-технічні та фінансові ресурси, від яких 

залежить їх ефективна виробничо-господарська діяльність, що виражається 

прибутковістю підприємств. Основним результативним показником діяльно-

сті сільськогосподарських підприємств, який застосовувався у нашому нау-

ковому дослідженні, був чистий прибуток. 

Результати регресійного аналізу при управлінні сільськогосподарськими 

підприємствами дозволили здійснити оцінку наслідкових зв’язків між моде-

лями, виявити математичну залежність та передбачити її основні ознаки та 

розвиток. Результати регресійного аналізу визначено на основі коефіцієнтів 

кореляції та інтерпретації отриманого рівняння. Верифікація моделі склада-

лася з порівняння реальних даних 2017 р. з даними, прогнозованими в моделі 

за 2017 р. Тому бачимо, що модель на 95–100 % потрапила в реальні дані 
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2017 р. 

Створені у програмі Statistica 13.1. формули мають такий вигляд для:  

 

– господарських товариств (5.3): 

NET PROFIT = 32865.7014832-1.30339448033* 

AREA-9.78328043482*"ENTERPRIZES"+0.0507988860549*            (5.3) 

"EMPLOYEES" +0.460809967953*"COST PRICE" 

 

– приватних підприємств (5.4): 

NET PROFIT = 4705.78884875-0.725608354084* 

AREA-1.47391186944*"ENTERPRIZES"+0.00451065944474*          (5.4) 

"EMPLOYEES"+0.437470711082*"COST PRICE" 

 

– сільськогосподарських кооперативів (5.5):  

NET PROFIT = -956.110261781 +0.222583100314 

 *AREA+ 0.0317929447539*"ENTERPRIZES"-0.00365882303718*  (5.5) 

"EMPLOYEES"+ 0.531263339584*"COST PRICE" 

 

– державних підприємств (5.6):  

NET PROFIT = -103.84076519+0.64252828195* 

AREA-1.89043525163*"ENTERPRIZES"+0.00156549149808*          (5.6) 

"EMPLOYEES"+0.136860309636*"COST PRICE" 

 

– усіх сільськогосподарських підприємств (5.7):  

NET PROFIT = 31202.4158009+1.0378983435* 

AREA-9.43532999083*"ENTERPRIZES"+0.0338834706677*             (5.7) 

"EMPLOYEES"+0.445274541881*"COST PRICE" 

 

Ці формули встановлено в Inflows NP елемент в усіх п’яти відповідних 

моделях досліджуваних сільськогосподарських підприємств. Як зразок наве-



360 

дено моделі на (рис. 5.5), де подано блок-схему моделі. Бачимо виробничий 

прямокутник NET PROFIT, створений у моделі, як запас (Stock) для чистого 

прибутку (збитку), млн. грн.  

 

 

 

Рис. 5.5. Базова модель для організаційно-правових форм  
сільськогосподарських підприємств створена у програмі STELLA * 

* Джерело: сформовано на основі джерела [153]. 

 

Цей Flow поповнюється за допомогою притоку чистого прибутку (зби-

тку) зі стрілкою зворотного зв'язку. На потік впливають елементи моделі 

(площа сільськогосподарських угідь, кількість підприємств, кількість праців-

ників, повна собівартість продукції сільського господарства та послуг). 

Праворуч – елемент графа (Graph Pad) і елемент таблиці (Tabel Pad). 

Такий тип моделі застосовано для усіх досліджуваних організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств. Вони відрізняються реа-

льними початковими показниками та вставленими формулами. 

Результати прогнозу показали, що у господарських товариствах відбу-
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вається можливе зниження площі сільськогосподарських угідь (АРЕА) 

(рис. 5.6) з 14 552 у 2000 р. до 5 298,90 тис. га в 2030 р. У 2017 р. реальні ста-

тистичні дані становили 10 591,2 тис. га і моделювалися в моделі для верифі-

кації цього року відповідною величиною 10 121,49 тис. га.  

 

 

 

Рис. 5.6. Графічне представлення прогнозування площі  
сільськогосподарських угідь (AREA) господарських товариств 

у програмі STELLA* 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

За допомогою даних регресійного аналізу визначимо зміну площі сіль-

ськогосподарських угідь господарських товариств (Додатку С, табл. 1), де 

спеціальний символ “†” відокремлює тисячні значення. Площа сільськогос-

подарських угідь господарських товариств за 2017 р. порівняно з 2000 р. ско-

ротилася на 2,7 %, а за прогнозом до 2030 р., порівняно з 2000 р., буде змен-

шена у 2,7 рази. 

Результати прогнозу на приватних підприємствах показали можливе 

зниження площі сільськогосподарських угідь (АРЕА) з 4750,0 тис. га у 

2000 р. до 4521,96 тис. га в 2030 р. (Додатку С, табл. 2). У 2017 р. реальні ста-

тистичні дані становили 5321,9 тис. га, а в моделі для верифікації цього року 
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відповідною величиною 5004,18 тис. га.  

Щоб визначити дані залежності побудовано графічне представлення 

прогнозування площі сільськогосподарських угідь (AREA) приватних підп-

риємств (рис. 5.7). 

 

 

 

Рис. 5.7. Графічне представлення прогнозування площі  
сільськогосподарських угідь (AREA) приватних підприємств 

 у програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Площа сільськогосподарських угідь приватних підприємств за 2017 р. 

порівняно з 2000 р. зросла на 12 %, а за прогнозом до 2030 р., порівняно з 

2000 р., може скоротитися на 4,8 %. 

Власники приватних підприємств особисто зацікавлені в отриманні при-

бутків за свою роботу, тому для збільшення обсягів виробництва варто збі-

льшувати площу землекористування.  

Результати прогнозу сільськогосподарських кооперативів показали зме-

ншення площі сільськогосподарських  угідь (АРЕА) (рис. 5.8) з 4100 тис. га у 

2000 р. до 365,3 тис. га у 2030 р. (Додатку С, табл. 3). У 2017 р. реальні ста-



363 

тистичні дані склали 549,1 тис. га і моделювалися в моделі для верифікації 

цього року відповідною величиною 587,3 тис. га.  

 

 

 

Рис. 5.8. Графічне представлення прогнозування площі  
сільськогосподарських угідь (AREA) сільськогосподарських  

кооперативів у програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Площа сільськогосподарських угідь сільськогосподарських кооперати-

вів за 2017 р. порівняно з 2000 р. зменшилося у 7,5 рази, а за прогнозом до 

2030 р., порівняно із 2000 р., скорочення складе 11,2 рази. 

Результати прогнозу державних підприємств показали скорочення 

площі сільськогосподарських угідь (АРЕА) (рис. 5.9) з 945 тис. га у 2000 р. до 

266,78 тис. га у 2030 р. (Додатку С, табл. 4). У 2017 р. реальні статистичні 

дані становили 421,8 тис. га і моделювалися в моделі для верифікації цього 

року відповідною величиною 456,58 тис. га.  

Площа сільськогосподарських угідь державних підприємств за 2017 р. 

порівняно з 2000 р. зменшилося у 2,2 рази, а за прогнозом до 2030 р., порів-

няно з 2000 р., скорочення складе 3,5 рази. 
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Рис. 5.9. Графічне представлення прогнозування площі  
сільськогосподарських угідь (AREA) державних підприємств  

у програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Результати прогнозу зміни площі сільськогосподарських угідь (АRЕА) 

сільськогосподарських підприємств показали зниження (рис. 5.10) з 24797 

тис. га у 2000 р. до 17714,72 тис. га в 2030 р. (табл. 5.6). У 2017 р. реальні 

статистичні дані цього показника склали 17213 тис. га і моделювалися в мо-

делі для верифікації цього року відповідною величиною 17770 тис. га. 

Площа сільськогосподарських угідь сільськогосподарських підпри-

ємств за 2017 р. порівняно  з 2000 р. зменшилося у 1,4 рази, а за прогнозом до 

2030 р., порівняно з 2000 р., скорочення можливо складе 1,4 рази. 
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Рис. 5.10. Графічне представлення прогнозування 

 сільськогосподарських угідь  (AREA) у сільськогосподарських 

 підприємствах у програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Основою для отримання високих врожаїв є родючі сільськогосподарсь-

кі угіддя. Однак існують проблеми щодо захисту сільськогосподарських 

угідь, які перебувають у користуванні організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств: відбувається деградація екосистеми сільсько-

господарських угідь у результаті їх неефективного використання; втрачаєть-

ся гумус та погіршується якість ріллі; відбуваються процеси ерозії та забруд-

нюються ґрунти. 

Аналіз впливу площі сільськогосподарських угідь (AREA) на обсяги чи-

стого прибутку доводить, що ефект на сільськогосподарських підприємствах 

досягається тоді, коли у них злагоджено працюють усі ланки господарських 

процесів, починаючи від стимулювання працівників (за виконану роботу у 

встановлені терміни) і до розподілу прибутку.  
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Таблиця 5.6 

Табличний вигляд результатів прогнозування для площі  
сільськогосподарських угідь (AREA) у сільськогосподарських  

підприємствах у програмі STELLA * 

 

* Джерело: власна розробка автора. 

Основні проблеми екологічного розвитку України це: екстенсивний ха-

рактер розвитку галузей сільського господарства, який впливає на техногенні 

фактори та стан навколишнього середовища; недостатній облік природоохо-

ронних ресурсів та впровадження новітніх технологій, недофінансування 

процесів відтворенні природних ресурсів [455, c. 94]. 

Таку закономірність щодо зміни площ сільськогосподарських угідь 

можна пояснити впливом різних факторів: реформаційних, соціальних, еко-

номічних, демографічних, географічних [43, c. 116]. 

Щоб  використання сільськогосподарських угідь в Україні було ефек-

тивне, зусилля потрібно спрямовувати на: удосконалення орендних відносин 
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шляхом формування конкурентного середовища серед орендарів землі, все-

бічний захист прав селян-орендодавців; запровадження економічного стиму-

лювання раціонального використання та охорони земель сільськогосподарсь-

кого призначення; підвищення ефективності використання земель та відтво-

рення їх родючості на основі запровадження органічного землеробства; 

впровадження екологобезпечних технологій вирощування сільськогосподар-

ських культур та розширення застосування ґрунтозахисних технологій обро-

бітку, адаптованих до зональних особливостей [456, с. 79]. Для сучасного 

етапу розвитку сільського господарства важливим завданням є запобігання 

деградації земель та ефективне використання сільськогосподарських угідь 

усіма суб’єктами господарювання.  

Результати прогнозування кількості організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарських підприємств дають можливість установити їх тенденції до 

2030 р. Кількість господарських товариств (рис. 5.11) зростає з 6 718 у 

2000 р. до 8 500 у 2030 р. У 2017 р. зібрані статистичні дані склали 6 967 і 

моделювалися в моделі для верифікації цього року відповідною величиною 

6 941 підприємств. 

 

Рис. 5.11. Графічне представлення прогнозування кількості  
господарських товариств (ENTERPRISES) у програмі STELLA * 

* Джерело: власна розробка автора. 
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На основі  загальної динаміки спостерігаємо тенденцію до збільшення 

кількості господарських товариств. У 2017 р., порівняно з 2000 р., їх кількість 

зросла на 3,7 %, а за прогнозом до 2030 р., порівняно з 2000 р., їх збільшення 

можливо складе 26,5 %. 

Серед організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств 

кількість приватних підприємств (рис. 5.12) зростає з 2 519 у 2000 р. до 3 600 

підприємств у 2030 р. У 2017 р. зібрані статистичні дані склали 3 215 і моде-

лювалися в моделі для верифікації цього року відповідною величиною 3 018 

приватних підприємств. 

 

 

 

Рис. 5.12. Графічне представлення прогнозування кількості  
приватних підприємств (ENTERPRISES) у програмі STELLA 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

Загальна динаміка відображає тенденцію до збільшення кількості прива-

тних підприємств у 2017 р., порівняно з 2000 р., у 1,3 рази, а за прогнозами 

до 2030 р., порівняно з 2000 р., їх зростання складе в 1,4 рази, що підтвер-

джує цікавість підприємців до відкриття власного бізнесу.  
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Водночас серед організаційно-правових форм сільськогосподарських пі-

дприємств кількість сільськогосподарських кооперативів (рис. 5.13) зменшу-

ється з 3 136 у 2000 р. до 240 кооперативів у 2030 р. У 2017 р. зібрані статис-

тичні дані склали 448 і моделювалися в моделі для верифікації цього року 

відповідною величиною 471 кооперативів. Тенденція скорочення кількості 

сільськогосподарських кооперативів, у 2017 р., порівняно з 2000 р., склала 7 

разів, а за прогнозами до 2030 р., порівняно з 2000 р., їх скорочення можливо 

складе більше ніж 13 разів. 

 

 

 

Рис. 5.13. Графічне представлення прогнозування кількості  
сільськогосподарських кооперативів (ENTERPRISES)  

у програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Зменшення кількості сільськогосподарських виробничих та обслуго-

вуючих кооперативів може свідчити про закриття менш ефективних форм 

господарювання, злиття, укрупнення, об’єднання або ліквідацію у результаті 

господарської діяльності, невідповідність цієї форми господарювання бажан-

ням власників земельних часток та майнових паїв, або вони надаватимуть 

перевагу безпосередньо приватним формам господарювання. 
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Кількість державних підприємств була визначена експерним методом і 

до 2030 р. їх кількість становитиме 70 одиниць. На скорочення кількості 

державних підприємств в основному впливає їх роздержавлення та привати-

зація, а також реорганізація в інші організаційно-правові форми. 

Кількість сільськогосподарських підприємств (рис. 5.14) зменшується 

від 13 160 у 2000 р. до 9 018 у 2030 р. У 2017 р. зібрані статистичні дані скла-

ли 11 021 та моделювалися в моделі для верифікації у цьому році 11 363 під-

приємств відповідно.  

 

 

Рис. 5.14. Графічне представлення прогнозування кількості  
сільськогосподарських підприємств (ENTERPRISES)  

у програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Тенденція скорочення кількості сільськогосподарських підприємств у 

2017 р., порівняно з 2000 р., склала близько 20 %, а за прогнозами до 2030 р., 

порівняно з 2000 р., їх кількість можливо зменшиться на 68 %. 

Скорочення кількості сільськогосподарських підприємств різних органі-

заційно-правових форм відбувається насамперед через нестабільність зовні-

шніх соціально-економічних умов функціонування у ринковому середовищі, 
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а також внутрішніх чинників розвитку, зокрема рівень їхнього ресурсозабез-

печення [34, c. 241].  Як наслідок, надходження іноземних інвестицій у вітчи-

зняний аграрний сектор також обмежений [211]. 

В умовах різноукладності головним системотворчим чинником розвитку 

сільськогосподарських підприємств є людський капітал, тобто певна кіль-

кість працівників відповідних професій, які здатні забезпечити повноцінну 

фінансово-господарську діяльність. 

Залучення кваліфікованих працівників може забезпечити досягнення ви-

соких результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Результати прогнозу (рис. 5.15) показали значне зменшення кількості 

найманих працівників у господарських товариствах з 968 302 осіб у 2000 р. 

до 70 000 осіб у 2030 р. У 2017 р. відповідно до реальних статистичних даних 

склало 259 870 осіб, а в моделі для верифікації у цьому році враховано відпо-

відно 250 791 осіб. 

 

 

Рис. 5.15. Графічне представлення прогнозування кількості  
найманих працівників (EMPLOYEES) господарських товариств у 

програмі STELLA* 
* Джерело: власна розробка автора. 
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Скорочення кількості працівників господарських товариств у 2017 р. по-

рівняно з 2000 р., склало 3,7 рази, а у 2030 р., порівняно з 2000 р., можливо 

зменшиться у 13,8 разів. 

Значне скорочення кількості працівників господарських товариств, від-

бувається через механізацію та автоматизацію технологічних процесів при 

виробництві, переробці та реалізації сільськогосподарської продукції. Широ-

ке застосування техніки приводить до обмеженої потреби використання руч-

ної праці, а в кінцевому результаті – до звільнення працівників. 

Результати прогнозу (рис. 5.16) показали можливе зменшення кількості 

працівників приватних підприємств з 345 948 осіб у 2000 р. до 62 000 осіб у 

2030 р. У 2017 р. відповідно до реальних статистичних даних склало 88 112 

осіб і моделювалися в моделі для верифікації цього року – 74 462 особи від-

повідно. 

 

 

 

Рис. 5.16. Графічне представлення прогнозування кількості  
працівників приватних підприємств (EMPLOYEES)  

у програмі STELLA * 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

Скорочення кількості працівників приватних підприємств у 2017 р., по-
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рівняно з 2000 р., склало 3,9 рази, а за прогнозом у 2030 р., порівняно  з 

2000 р., можливо зменшиться у 5,6 разів. 

Результати прогнозу (рис. 5.17) показали зменшення кількості працівни-

ків сільськогосподарських кооперативів з 338 446 осіб у 2000 р. до 9 000 у 

2030 р. У 2017 р. відповідно до реальних статистичних даних склало 17 213 

осіб, а в моделі для верифікації у цьому році було 17 844 осіб. 

 

 

 

Рис. 5.17. Графічне представлення прогнозування кількості 
 працівників (EMPLOYEES) сільськогосподарських кооперативів у  

програмі STELLA* 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Скорочення кількості працівників сільськогосподарських кооперативів у 

2017 р., порівняно з 2000 р., відбулося у 19,7 рази, а за прогнозом у 2030 р., 

порівняно з 2000 р., зменшення можливо складе 37,6 рази. 

Скорочення кількості висококваліфікованих працівників сільськогос-

подарських кооперативів в основному відбувається у зв’язку з низьким рів-

нем заробітної плати.  

Результати прогнозу (рис. 5.18) показали зменшення кількості праців-

ників державних підприємств з 73 942 осіб у 2000 р. до 2000 осіб у 2030 р. У 
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2017 р. за реальними статистичними даними склало 10 641 особа, а в моделі 

для верифікації в цьому році було 9 860 осіб відповідно.  

Скорочення кількості працівників державних підприємств, у 2017 р., по-

рівняно з 2000 р., відбулося у 6,9 рази, а за прогнозом у 2030 р., порівняно із 

2000 р., зменшення можливо складе 37 разів. 

Результати прогнозу (рис. 5.19) показали зменшення кількості працівни-

ків сільськогосподарських підприємств з 1 930 512 осіб у 2000 р. до 99 239 

осіб у 2030 р. У 2017 р. за реальними статистичними даними склало 385 044 

особи, а в моделі для верифікації в цьому році було 397643 особи відповідно. 

 

 

 

Рис. 5.18. Графічне представлення прогнозування кількості працівників 
(EMPLOYEES) державних підприємств у програмі STELLA * 

* Джерело: власна розробка автора. 
 

Скорочення кількості працівників сільськогосподарських підприємств у 

2017 р., порівняно з 2000 р., відбулося у 5 разів, а прогноз до 2030 р., порів-

няно з 2000 р., зменшення можливо складе 19,5 разів. 
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Зменшення кількості працівників організаційно-правових форм сільсь-

когосподарських підприємств обумовлено перш за все технологічними та 

структурними трансформаціями і переходом від ручної праці до застосування 

прогресивних технологій у рослинництві та тваринництві. Проте ці негативні 

процеси зумовлені не тільки вищезгаданими факторами, а також сезонністю 

виробництва у сільському господарстві, відсутністю структурних інновацій-

но-технічних зрушень, а також небажання працювати в аграрному секторі за 

низької оплати праці. 

 

 

 

Рис. 5.19. Графічне представлення прогнозування кількості  
найманих працівників (EMPLOYEES) сільськогосподарських  

підприємств у програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Діяльність сільськогосподарських підприємств повинна бути спрямо-

вана на створення нових робочих місць, покращення організації праці, забез-

печення працівникам високої заробітної плати, створення стимулів для роз-

витку інноваційної діяльності, захист трудових прав працівників, дотримання 

безпечних умов праці та відпочинку.  
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На прогнозоване зменшення працівників з сільськогосподарських підп-

риємствах також впливають диверсифікаційні процеси, зокрема розвиток аг-

ротуризму, який сприяє самостійному працевлаштуванню в сільській місце-

вості [457, с. 16]. У той же час скорочення кількості працівників на сільсько-

господарських підприємствах призводить до погіршення якості життя на селі 

і зниження рівня інфраструктури сільських територій [458, с. 19]. 

Результати прогнозу повної собівартість продукції сільського госпо-

дарства та послуг господарських товариств (додаток Т, рис. 1) показали зрос-

тання її вартості з 9137 млн. грн. у 2000 р. до 1 940 322 млн. грн. у 2030 р. У 

2017 р. за реальними статистичними даними собівартість продукції сільсько-

го господарства та послуг склала 183 387,6 млн. грн. 

Зростання повної собівартості продукції сільського господарства та пос-

луг господарських товариств у 2017 р.,  порівняно з 2000 р., відбулося у 20,1 

рази, а прогноз до 2030 р., порівняно з 2000 р., можливо складе 212,4 разів. 

Також спостерігаємо зростання повної собівартості продукції сільського 

господарства та послуг приватних підприємств (додаток Т, рис. 2) з 2 678,2 

млн. грн. у 2000 р. до 500 985 млн. грн. у 2030 р. У 2017 р. відповідно до зіб-

раних статистичних даних собівартість продукції сільського господарства та 

послуг склала 65 983,9 млн. грн.  

Зростання повної собівартість продукції сільського господарства та пос-

луг приватних підприємств у 2017 р., порівняно з 2000 р., відбулося у 24,6 

рази, а прогноз до 2030 р., порівняно з 2000 р., можливо складе 187,1 разів. 

Прогнозована повна собівартість продукції сільського господарства та 

послуг сільськогосподарських кооперативів (додаток Т, рис. 3) зросла з 

2 319,7 млн. грн. у 2000 р. до 14 099 млн. грн. у 2030 р. У 2017 р. за реальни-

ми статистичними даними собівартість продукції сільського господарства та 

послуг склала 5814,3 млн. грн. 

Зростання повної собівартості продукції сільського господарства та по-

слуг сільськогосподарських кооперативів у 2017 р., порівняно з 2000 р., від-

булося у 2,5 рази, а прогноз до 2030 р., порівняно з 2000 р., можливо складе 
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6,1 рази. 

Прогнозована повна собівартість продукції сільського господарства та 

послуг державних підприємств (додаток Т, рис. 4) зросла із 741,5 млн. грн. у 

2000 р. до 17 221 млн. грн. у 2030 р. У 2017 р. за реальними статистичними 

даними собівартість продукції сільського господарства та послуг склала 

3 573,4 млн. грн. 

Зростання повної собівартості продукції сільського господарства та пос-

луг державних підприємств у 2017 р., порівняно з 2000 р., відбулося у 4,8 ра-

зи, а прогноз до 2030 р., порівняно з 2000 р., можливо складе 23,2 разів. 

Прогнозована повна собівартість продукції сільського господарства та 

послуг сільськогосподарських підприємств (рис. 5.20) зросла із 15 371,5 млн. 

грн. у 2000 р. до 1 690 325 млн. грн. у 2030 р. У 2017 р. за реальними статис-

тичними даними собівартість продукції сільського господарства та послуг 

склала 263 986,1 млн. грн. 

 

 

 

Рис. 5.20. Графічне представлення прогнозування повної собівартості 
продукції сільського господарства та послуг (COST PRICE) у 

 сільськогосподарських підприємствах у програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 
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Зростання повної собівартості продукції сільського господарства та по-

слуг сільськогосподарських підприємств у 2017 р., порівняно з 2000 р., від-

булося у 17,2 рази, а прогноз до 2030 р., порівняно з 2000 р., можливо складе 

110 разів. 

Зростання собівартості продукції сільського господарства, аналізоване 

у програмі може бути пов’язане з інфляційними процесами, оскільки на це 

вказують дані Expert analytical center “Optima”. З середини 2014 р. зростання 

інфляції в Україні набуло загрозливого характеру і досягло максимуму 

(60,9 % у річному вимірі) у квітні 2015 р. У цілому за період 2014–2017 рр. 

загальний рівень споживчих цін, згідно з офіційними даними, зріс на 129 % 

[459]. 

За прогнозом чистий прибуток (збиток) господарських товариств (до-

даток У, рис. 1) збільшиться із 446,5 млн. грн. у 2000 р. до 1 865 395 млн. грн. 

у 2030 р. У 2017 р. за реальними статистичними даними чистий прибуток 

склав 46 304,9 млн. грн. 

Зростання чистого прибутку (збитку) господарських товариств у 

2017 р., порівняно з 2000 р., відбулося у 103,7 рази, а прогноз до 2030 р., по-

рівняно з 2000 р., можливо збільшиться в 4 177,8 разів. 

Відповідно до розробленої моделі для господарських товариств, при 

фіксації кількості товариств на рівні 8 500, площі сільськогосподарських 

угідь 5 300 тис. га, кількості наявних працівників у межах 70 000 осіб, а та-

кож при значному зростанні собівартості продукції сільського господарства 

та послуг можливо прискорити темпи зростання чистого прибутку. 

За прогнозом чистий прибуток (збиток) приватних підприємств (дода-

ток У, рис. 2) збільшиться із 270,6 млн. грн. у 2000 р. до 92 5356 млн. грн. у 

2030 р. У 2017 р. за реальними статистичними даними чистий прибуток склав 

20 750,1 млн. грн.  

Зростання чистого прибутку (збитку) приватних підприємств у 2017 р., 

порівняно з 2000 р., відбулося у 76,7 рази, а прогноз до 2030 р., порівняно з 

2000 р., можливо складе 3 419,6 разів. 
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Модель прогнозує, що при стабілізації кількості приватних підпри-

ємств на рівні 3600 і площі сільськогосподарських угідь у межах 4 500 тис. 

га, а також зі збільшенням суми собівартості продукції сільського господарс-

тва та послуг, може бути позитивна зміна чистого прибутку приватних підп-

риємств. 

За прогнозом чистий прибуток (збиток) сільськогосподарських коопе-

ративів (додаток У, рис. 3) збільшиться із рівня збитковості 15,3 млн. грн. у 

2000 р. до 7 590 млн. грн. у 2030 р. У 2017 р. за реальними статистичними 

даними чистий прибуток склав 1 893,7 млн. грн. 

Зростання чистого прибутку сільськогосподарських кооперативів у 

2017 р., порівняно з 2000 р., відбулося у 1 909 разів, а прогноз до 2030 р., по-

рівняно з 2000 р., можливо складе 7 605 разів. 

Розроблена модель передбачає, що скорочення кількості сільськогос-

подарських кооперативів до рівня 240, зменшення площ сільськогосподарсь-

ких угідь до 360 тис. га призведе до значного скорочення кількості найманих 

працівників, але при зростанні суми собівартості продукції сільського госпо-

дарства та послуг можна забезпечувати прибуткову діяльність. 

За прогнозом чистий прибуток (збитки) державних підприємств (дода-

ток У, рис. 4) можливо збільшиться із 118 млн. грн. у 2000 р. до 547 млн. грн. 

у 2030 р. У 2017 р. за реальними статистичними даними чистий прибуток 

склав 140,4 млн. грн. 

Зростання чистого прибутку (збитку) державних підприємств у 2017 р., 

порівняно з 2000 р., відбулося у 18,6 %, а прогноз до 2030 р., порівняно з 

2000 р., можливо складе 4,6 рази. 

Модель передбачає, що зменшення кількості державних підприємств 

до 70, площі земель до 260 тис. га, значне скорочення кількості найманих 

працівників, можуть призвести до позитивних змін щодо отримання чистого 

прибутку та зростання собівартості продукції сільського господарства та по-

слуг наприкінці прогнозу. 

Чистий прибуток (збитки), отриманий усіма сільськогосподарськими пі-
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дприємствами (рис. 5.21), також може збільшитися. За прогнозом чистий 

прибуток (збитки) сільськогосподарських підприємств  збільшиться із 834,1 

млн. грн. у 2000 р. до 88 459 млн. грн. у 2030 р. У 2017 р. за реальними стати-

стичними даними чистий прибуток склав 70 831,2 млн. грн. 

 

 

 

Рис. 5.21. Графічне представлення прогнозування чистого прибутку 
(збитку) (NET PROFIT) у сільськогосподарських підприємствах у  

програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

Зростання чистого прибутку всіх сільськогосподарських підприємств у 

2017 р., порівняно з 2000 р., відбулося у 84,9 рази, а прогноз до 2030 р., порі-

вняно з 2000 р., можливо складе 24,9 %. 

Відповідно до моделі можна спрогнозувати, що при стабілізації кілько-

сті сільськогосподарських підприємств на рівні 9 000 і площі землі на рівні 

18 000 тис. га, навіть при значному зменшенні кількості найманих працівни-

ків, але при збільшенні суми собівартості продукції сільського господарства 

та послуг можна мати позитивні зміни чистого прибутку всіх сільськогоспо-
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дарських підприємств. 

Досягнути прогнозних показників для отримання чистого прибутку 

сільськогосподарським підприємствам України необхідно: ефективно й раці-

онально використовувати належні земельні, майнові, трудові та фінансові 

ресурси; здійснювати диверсифікацію виробництва; розвивати мотивацію 

персоналу для досягнення поставлених цілей; формувати нове управлінське 

мислення; упроваджувати на інноваційній основі нові технології виробницт-

ва сільськогосподарської продукції та надавати послуги відповідно до потреб 

конкурентного середовища; забезпечувати сприятливі умови виходу на внут-

рішні і зовнішні ринки. 

Забезпечення одержання прогнозованого чистого прибутку сільського-

сподарських підприємств, який є основою ринкового механізму господарю-

вання, пов’язане з державною політикою щодо: правового забезпечення дія-

льності підприємств у ринкових умовах; активізації попиту на екологічно чи-

сту сільськогосподарську продукцію; підготовки кадрів відповідних профе-

сій; забезпечення рівних умов у конкурентній боротьбі; заохочення виробни-

ків до розширеного відтворення. 

Результати проведених розрахунків прогнозування основних показників 

розвитку сільськогосподарських підприємств на період до 2030 року, що вра-

ховує специфіку організаційно-правових форм господарювання і представле-

ні в таблиці 5.7. 

Проведені дослідження дозволили сформувати деякі прогнози щодо ро-

звитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств: 

– результати дослідження господарських товариств показали, що порі-

вняно з 2017 р. до 2030 р. відбуватиметься скорочення наполовину площі зе-

млі сільськогосподарського призначення, збільшення їх кількості до 8 500 на 

22,0 %, а також скорочення найманих працівників до 70 000 осіб, або у 37,1 

рази. Повна собівартість продукції сільського господарства та послуг матиме 

зростатиме і до 2030 р. складе 1 940 322 млн. грн., або зросте у 10,6 рази, зро-

стання чистого прибутку до 2030 р. після 2017 р. прогнозується у 40,2 рази.  
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– площа сільськогосподарських угідь приватних підприємств може 

скоротиться до 2030 р., порівняно з 2017 р., на 15 %. Кількість приватних пі-

дприємств у 2030 р. зростатиме, і, порівняно з 2017 р., збільшиться 12 % і 

складатиме 3 600. Тобто більшість приватних підприємств, як і в цей час, ма-

тимуть у користуванні у 2030 р. невеликі площі сільськогосподарських угідь 

– 1 200 га. Кількість найманих працівників до 2030 р. зменшиться, і за про-

гнозом становитиме 62 000 осіб порівняно зі 2017 р., скорочення відбудеться 

на 29,6 %. Зростання повної собівартості продукції сільського господарства 

та послуг у 2030 р., порівняно і 2017 р., може збільшитися у 7,6 рази. Чистий 

прибуток приватних підприємств у 2030 р., за прогнозом може зрости, порів-

няно з 2017 р., в 40,3 рази; 

 

Таблиця 5.7 

Прогнозування окремих показників розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств України * 

Показники 

Організаційно-правова форма господарювання 

господарські то-
вариства 

приватні підпри-
ємства 

сільськогоспо-
дарські виробни-
чі кооперативи 

державні підп-
риємства 

2030 р. 
 

2030 р. 
до 

2017 р., 
%, рази 

2030 

 р. 
 

2030 р. 
до 

2017 р., 
%, рази 

2030 

р. 
 

2030 р. 
до 

2017 р., 
%, рази 

2030 

р. 
 

2030 р. 
до 

2017 р., 
%, рази 

Кількість під-
приємств, од. 8500 122,0 3600 112,0 240 53,6 70** 35,2 

Площа сіль-
сько-

господарсь-
ких угідь, тис. 
га 

5298 50,0 4522,0 85,0 365,3 66,5 266,8 63,3 

Кількість на-
йманих пра-
цівників, осіб 

7000 26,9 62000 70,4 9000 52,3 2000 18,8 

Повна собіва-
ртість проду-
кції сільсько-
го госпо-

дарства, млн. 
грн 

1940322 10,6 рази 500985 
7,6  

рази 
14099 

2,4 

 рази 
17221 

4,8 

 рази 

*Джерело: розраховано автором. 
** Джерело: експертна оцінка. 
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– кількість сільськогосподарських кооперативів за прогнозом до 

2030 р., порівняно з 2017 р., зменшиться до 240, тобто у 1,9 рази, площа сіль-

ськогосподарських угідь зменшиться до 365,3 тис. га., або у 1,5 рази, змен-

шиться також кількість найманих працівників у 1,9 рази. Чистий прибуток 

кооперативів за прогнозом до 2030 р., порівняно з 2017 р., зросте у 4 рази; 

– до 2030 р., порівняно з 2017 р., відбуватиметься скорочення кількості 

державних підприємств, на 64,8 %. Протягом цього періоду також відбува-

тиметься скочення площі сільськогосподарських угідь на 36,8 % та зменшен-

ня кількості найманих працівників у 5,3 рази. Чистий прибуток державних 

підприємств за прогнозом до 2030 р., порівняно з 2017 р., зросте у 3,9 рази; 

– оцінюючи зміни у всіх організаційно-правових формах сільськогос-

подарських підприємств, площа у 2030 р., порівняно з 2017 р., скоротиться 

тільки на 2,9 % і становитиме 17 714,7 тис. га. Кількість сільськогосподарсь-

ких підприємств у 2030 р. становитиме 9018, що, порівняно з 2017 р., скоро-

титься у 1,2 рази. Кількість найманих працівників сільськогосподарських пі-

дприємств на 2030 р. становитиме 99 239 осіб, тобто зменшиться порівняно з 

2017 р. у 3,9 рази. Чистий прибуток сільськогосподарських підприємств за 

прогнозом до 2030 р., порівняно з 2017 р., зросте у 6,4 рази. 

У результаті прогнозу до 2030 р. щодо розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств встановлено, що галузь 

сільського господарства поступово втрачатиме свій трудовий потенціал, не-

зважаючи на відносну стабілізацію кількості сільськогосподарських підпри-

ємств та площі в них сільськогосподарських угідь. Одночасно серед усіх 

форм сільськогосподарських підприємств відбувається збільшення чистого 

прибутку, в основному за рахунок зростання собівартості продукції сільсько-

го господарства та послуг, яка впливає на виручку за реалізовану продукцію 

та надані послуги. Прогноз показав зміни, які можуть відбуватися в аграрно-

му секторі України, як результат діяльності організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств.  
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5.3. Обґрунтування механізму трансформації організаційно-

правових форм господарювання сільськогосподарських підприємств 

 

Параметри різноукладності функціонування вітчизняного аграрного 

сектора економіки України обумовлюють доцільність імплементації безпере-

рвних структурних зрушень, змін та оновлення у системі виробничо-

господарській діяльності сільськогосподарських підприємств, які спроможні 

забезпечити високий рівень динамічної конкурентоспроможності, як на внут-

рішніх, так і зовнішніх аграрних ринках, ураховуючи вплив дестабілізації фі-

нансових загроз. Сучасна суб’єктно-галузева модель функціонування АПК, 

що сформувалася в результаті тривалої незавершеності аграрної реформи в 

державі, з одного боку забезпечила перерозподіл прав власності на засоби 

виробництва, появу нових організаційно-правових форм господарювання на 

аграрному ринку, підвищення ефективності виробничо-господарських бізнес-

процесів сільськогосподарських підприємств, можливість доступу населення 

до придбання основних продуктів харчування, створення передумов для змі-

цнення продовольчої безпеки держави, а з іншого – заклала фундамент для 

продукування загроз ірраціонального функціонування сільськогосподарських 

підприємств та аграрного сектора економіки в цілому, а саме: поглиблення 

суб’єктних й галузевих дисбалансів розвитку аграрної сфери, відсутність рів-

ного доступу сільськогосподарських підприємств до можливостей нарощу-

вання їх ресурсної бази, загострення проявів недобросовісної конкуренції 

між сільськогосподарськими підприємствами, часткова монополізація окре-

мих сегментів аграрного ринку, посилення просторово-територіальних дис-

пропорцій розвитку сільських територій, формування ірраціонального меха-

нізму розподілу матеріальних благ між учасниками аграрного виробництва, 

обмеження параметрів для здійснення підтримки процесів розширеного відт-

ворення та сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Такі передумови обґрунтовують доцільність проектування ефективного 

механізму ринкової трансформації організаційно-правових форм господарю-
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вання сільськогосподарських підприємств, який забезпечуватиме формуван-

ня ресурсної спроможності для адекватного оперативного реагування цих 

підприємств на появу загроз в економічному середовищі і щодо їх функціо-

нування в умовах постійних змін й інформаційної невизначеності. Розробка 

механізму трансформації сільськогосподарських підприємств різних органі-

заційно-правових форм господарювання в умовах різноукладності має відбу-

ватися з урахуванням:  

– пріоритетної моделі подальшого розвитку аграрного сектора націона-

льної економіки й перспективних параметрів завершення земельної реформи 

в Україні;  

– лібералізації аграрного ринку та стратегічних напрямів імплементації 

економічної частини “Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом”; 

– системної недосконалості інституційного середовища щодо ведення 

виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств;  

– інертного характеру розробки та прийняття управлінських рішень на 

макро-, мезо- й мікрорівнях управління національною економікою;  

– усталених традицій господарювання в аграрній сфері, а також сфор-

мованого менталітету керівників і працівників сільськогосподарських підп-

риємств;  

– ресурсної обмеженості матеріально-технічної бази сільськогосподар-

ських підприємств й складності залучення зовнішніх джерел фінансування 

покращення ресурсної бази цих підприємств;  

– підвищених параметрів інформаційної невизначеності у процесі при-

йняття управлінських рішень керівниками сільськогосподарських підпри-

ємств в умовах трансформаційних процесів; 

– стратегічних бізнес-цілей сільськогосподарських підприємств в умо-

вах загострення конкурентної боротьби на аграрному ринку. 

Будь-який механізм агрегується з функціональних складових компоне-

нтів, елементів, інструментів і блоків, комплексне поєднання яких забезпечує 
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безперервну роботу цільового механізму, ефективне виконання делегованих 

йому функцій та стратегічну орієнтацію на досягнення чітко поставленої ме-

ти. Зокрема, механізм трансформації організаційно-правових форм господа-

рювання сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності пе-

редбачає доцільність проектування такої моделі функціонування сільського-

сподарського підприємства, яка дасть змогу забезпечувати раціонально-

збалансоване використання наявної ресурсної бази, максимальні параметри 

ефективності розвитку основних виробничо-господарських бізнес-процесів 

підприємства, високий рівень оперативного реагування сільськогосподарсь-

кого підприємства на зміни параметрів умов внутрішнього та зовнішнього 

економічного середовища, а також виконання стратегічної місії підприємства 

на аграрному ринку. 

Забезпечення функціональної спроможності механізму трансформації 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм го-

сподарювання в умовах різноукладності має передбачати такі його критерії:  

– системність (злагодженість функціональних елементів цільового ме-

ханізму в процесі його роботи, що спрямована на усунення можливих загроз і 

внутрішніх протиріч під час реалізації покладених на нього функцій);  

– стійкість (здатність механізму трансформації сільськогосподарських 

підприємств функціонувати в умовах вплив дестабілізації негативних чинни-

ків);  

– збалансованість (наявність раціональної організаційної структури ці-

льового механізму, яка передбачає оптимальний розподіл повноважень, 

обов’язків і відповідальності між його складовими компонентами);  

– узгодженість (відповідність механізму трансформації організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств сучасним викликам, за-

питам і потребам їх бізнес-середовища); 

– адаптивність (спроможність цільового механізму оперативно  реагу-

вати на перспективні зміни параметрів функціонування сільськогосподарсь-

ких підприємств); 
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– автономність (здатність окремих структурних компонентів механізму 

безперебійно виконувати покладені на них функцій незалежно від ефектив-

ності роботи інших складових елементів цього механізму);  

– прогнозування (спроможність цільового механізму діагностувати вхі-

дну інформацію та продукувати прогностичні сценарії розвитку трансформа-

ційних процесів сільськогосподарських підприємств). 

Обґрунтування механізму трансформації сільськогосподарських підп-

риємств є важливим з огляду на поглиблення ірраціональних тенденцій фун-

кціонування аграрного сектора економіки України, що передбачає посилення 

надмірної концентрації виробничо-господарських потужностей окремих 

суб’єктів господарювання АПК й утвердження конкурентних позицій, так 

званих агрохолдингових структур на аграрному ринку. Така ситуація є небе-

зпечною не лише для економічних аспектів господарювання (загострення 

проявів недобросовісної конкуренції, ускладнення доступу виходу на ринок 

дрібних сільськогосподарських виробників, поглиблення виробничо-

галузевих дисбалансів на аграрному ринку), але й соціальних (поглиблення 

несправедливого розподілу матеріальних благ у суспільстві, посилення дис-

балансів просторово-регіонального розвитку сільських територій, зниження 

рівня соціальної відповідальності суб’єктів господарювання перед сільським 

населенням) та екологічних (перешкоджання відтворенню виробничого по-

тенціалу екосистем сільських територій, ускладнене вирішення проблем ра-

ціонального природокористування, тотальна ірраціональна інтенсифікація 

виробничо-господарських процесів сільськогосподарських підприємств). 

Слід відзначити, що стратегічним критерієм оптимальності проекту-

вання функціональних складових механізму трансформації організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств має бути пріоритет на-

рощування параметрів ефективності розвитку основних бізнес-процесів. Крім 

того, досягнення поставленої мети ускладнюється системною недосконаліс-

тю й розбалансованістю інституційного середовища суб’єктів господарюван-

ня АПК. У зв’язку з цим цільовий механізм трансформації, з одного боку, має 
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бути орієнтований на впровадження інноваційної модернізації техніко-

технологічних циклів виробничо-господарських процесів й зміцнення конку-

рентних позицій сільськогосподарських підприємств на аграрному ринку, а з 

іншого – подолання наявних внутрішніх і зовнішніх інституційних бар’єрів 

розвитку цих підприємств шляхом витіснення ірраціональних інституційних 

впливів на функціонування останніх. Це  забезпечить можливість створення 

адекватної суб’єктно-структурної моделі функціонування вітчизняного сіль-

ського господарства на засадах формування пріоритетної інституційної агра-

рної матриці, що відповідатиме вимогам і потребам ринку, а також дозволить 

враховувати інтереси усіх учасників продовольчого ланцюга створення дода-

ної вартості в середовищі аграрного виробництва, а саме: постачальників, 

виробників, посередників і споживачів сільськогосподарської продукції. 

Удосконалення організаційно-правових форм господарювання сільсь-

когосподарських підприємств у процесі трансформації має передбачати фор-

мування можливостей для всебічного розвитку кадрового персоналу цих під-

приємств, покращення його професійних компетенцій, безперервного інтеле-

ктуального вдосконалення, побудови високих морально-етичних стандартів 

організації корпоративної культури, покращення морально-психологічного 

клімату в колективі, посилення матеріальних й нематеріальних форм мотива-

ції праці, а також підвищення рівня соціальної відповідальності конкретного 

працівника за кінцеві результати його діяльності в процесі здійснення вироб-

ничо-господарської діяльності. 

Концептуальна схема трансформації сільськогосподарських підпри-

ємств різних організаційно-правових форм господарювання представлена на 

рис. 5.22.  

Трансформація сільськогосподарських підприємств різних організацій-

но-правових форм господарювання передбачає доцільність реалізації струк-

турних змін в діяльності цих підприємств, а також потребує наявності перед-

умов щодо гнучких характеристик, які б могли забезпечити можливість імп-

лементації проектованих змін у процесі функціонування механізму трансфо-
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рмації сільськогосподарських підприємств. Тому забезпечення ефективності 

трансформаційних процесів має відбуватися в контексті такої комплексної 

реалізації підготовчих процедур, як:  

 

Рис. 5.22. Концептуальна схема трансформації сільськогосподарсь-

ких підприємств різних організаційно-правових форм господарювання в 

умовах різноукладності * 

* Джерело: власна розробка автора. 
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– моніторинг економічного середовища сільськогосподарського підп-

риємства (передбачає комплексну організацію збирання внутрішніх і зовніш-

ніх інформаційних даних, їх обробку, систематизацію та зберігання з метою 

мінімізації ризиків невизначеності інформаційного середовища щодо прийн-

яття управлінських рішень у процесі трансформації організаційно-правової 

форми господарювання підприємства в умовах різноукладності); 

– діагностика стратегічних бізнес-процесів сільськогосподарського пі-

дприємства (спрямована на ідентифікацію структурних прогалин і слабких 

сторін організації виробничо-господарської діяльності підприємства, вияв-

лення невідповідності його галузевої структури наявному ресурсному забез-

печенню, визначення обмежень, що стримують нарощування виробничо-

господарських потужностей організаційно-правового характеру, пошук резе-

рвних потужностей підвищення параметрів ефективності функціонування 

сільськогосподарських підприємств); 

– моделювання пріоритетних напрямів розвитку сільськогосподарсько-

го підприємства (передбачає реалізацію проектних процедур прогнозування 

ймовірних оптимістичних й песимістичних сценаріїв розвитку підприємства 

з урахуванням потенційних параметрів його виробничо-господарських поту-

жностей, перспективних споживчих очікувань на аграрному ринку та отри-

маних конкурентних переваг, зумовлених потенційними імплементованими 

змінами організаційно-правового характеру в діяльності сільськогосподарсь-

кого підприємства). 

Очевидно, що імплементація механізму трансформації організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств передбачає реалізацію 

системних змін, впровадження яких можуть гальмувати, як окремі представ-

ники управлінського персоналу, так і конкретні працівники підприємства. Це 

зумовлено низкою чинників, серед яких низький рівень адаптації кадрового 

персоналу до нових параметрів функціонування сільськогосподарського під-

приємства, зокрема інертний характер мислення працівників, побоювання 

щодо втрати частини владних повноважень і розширення зони відповідаль-
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ності управлінців, небажання навчатися й удосконалювати свої професійні 

здібності й компетенції, ризик отримати традиційну норму маржі отриманої 

винагороди у вигляді заробітної плати, ймовірність виникнення потенційного 

конфлікту інтересів між працівниками сільськогосподарського підприємства, 

ризик руйнації усталених виробничо-господарських взаємозв’язків і ділових 

відносин між контрагентами. 

Логічно, що такі побоювання і можливі протистояння потенційним 

змінам у процесі трансформації сільськогосподарських підприємств мають 

радше суб’єктивний, аніж об’єктивний характер. Тому імплементація прик-

ладних аспектів цільового механізму має відбуватися з урахуванням соціаль-

но-психологічних аспектів трансформації організаційно-правових форм сіль-

ськогосподарських підприємств, що передбачає роз’яснення переваг перехо-

ду на нові засади господарювання, мінімізацію плинності кадрового персона-

лу в процесі зміни організаційно-правової форми сільськогосподарського пі-

дприємства, стратегічну орієнтацію на збереження кадрового потенціалу під-

приємства в контексті мінімізації звільнень найбільш кваліфікованих праців-

ників, можливість кар’єрного зростання та вдосконалення системи мотивації 

кадрового персоналу в процесі трансформації сільськогосподарського підп-

риємства, усунення конфліктних ситуацій й складного морально-

психологічного клімату в колективі за результатами зміни організаційно-

правової форми господарювання. 

Найбільші системні зміни у процесі трансформації сільськогосподарсь-

ких підприємств відбуваються в організаційній структурі останніх. У цьому 

аспекті важливим є не лише забезпечення балансу управлінських впливів у 

процесі імплементації трансформаційних змін, але й проектування раціона-

льної організаційної структури сільськогосподарського підприємства, опти-

мального розподілу функціональних обов’язків між структурними підрозді-

лами підприємства, гарантування паритету контрольних повноважень управ-

лінського персоналу. Перспективна організаційна структура сільськогоспо-

дарського підприємства має узгоджуватися з його пріоритетними виробни-
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чими напрямами, що дозволить забезпечити гармонійне поєднання організа-

ційно-управлінських й виробничо-господарських процесів, гарантувати мак-

симальну ефективність використання наявної ресурсної бази підприємства, 

підвищити оперативність розвитку стратегічних бізнес-процесів, покращити 

керованість структурних підрозділів сільськогосподарського підприємства, 

мінімізувати управлінські й трансакційні витрати в процесі реалізації механі-

зму трансформації сільськогосподарських підприємств різних організаційно-

правових форм господарювання.  

Механізм трансформації господарських товариств, у тому числі потуж-

них агрохолдингових структур, насамперед має бути спрямований на поси-

лення соціальної складової та відповідальності в процесі господарювання й 

використання потужностей екосистем сільських територій. Таким чином, 

удосконалення організаційно-правової форми господарювання має передба-

чати створення в структурі господарських товариств соціально-орієнтованих 

цільових фондів підтримки працівників сільськогосподарських підприємств, 

покращення умов їх праці й проживання, підвищення рівня якості життя 

сільського населення, розбудови об’єктів соціально-економічної інфраструк-

тури сільських територій. Дотримання такого підходу стимулюватиме не ли-

ше підвищення рівня соціальної справедливості розподілу матеріальних благ 

серед учасників аграрного виробництва, але й зумовить структурний по-

штовх до покращення мотивації працівників господарських товариств, що в 

сукупності забезпечить зростання ефективності праці кадрового персоналу 

підприємств. У цьому контексті важливим є забезпечення рівного доступу 

працівників підприємства до можливостей здійснення інвестицій у виробни-

чо-господарську діяльність сільськогосподарського підприємства через при-

дбання частки акцій в статутному капіталі, що, з одного боку, дозволить ди-

версифікувати джерела наповнення фінансових потужностей господарських 

товариств, а з іншого – гарантуватиме участь працівнику підприємства в роз-

поділі майбутнього отримуваного прибутку. Стратегічним завданням механі-

зму трансформації потужних агрохолдингових структур є формування раціо-
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нальної моделі концентрації виробничо-ресурсних потужностей (сільського-

сподарські угіддя, фінансові ресурси, сільськогосподарська техніка, людсь-

кий капітал). У зв’язку з цим доцільною є імплементація інструментів стиму-

лювання юридичної реєстрації структурних підрозділів агрохолдингів за фа-

ктичним місцем ведення господарської діяльності. Це мінімізує ризики над-

мірної ірраціональної концентрації потужностей аграрного виробництва й 

зниження рівня керованості стратегічних бізнес-процесів, та сформує перед-

умови для наповнення бюджетів сільських рад через здійснення податкових 

платежів. 

У процесі трансформації приватних сільськогосподарських підпри-

ємств важливим аспектом діяльності є стратегічне формування можливостей 

щодо нарощування їх виробничих потужностей й створення передумов для 

залучення зовнішнього позикового капіталу, спрямованого на покращення 

матеріальної бази й підвищення рівня техніко-технологічного забезпечення. 

Тому доцільною є як імплеметанція механізмів трансформації деяких сільсь-

когосподарських підприємств в акціонерні товариства, так і збереження тра-

диційного укладу господарювання та організації виробничо-господарських 

процесів, цільовими орієнтирами яких мають бути виробництво якісної еко-

логічно чистої сільськогосподарської продукції, гарантування насиченого 

конкурентного середовища на аграрному ринку, збереження засад раціональ-

ного природокористування в сільській місцевості. Трансформація організа-

ційно-правової форми господарювання приватних сільськогосподарських пі-

дприємств має відповідати формуванню їх раціональної виробничо-галузевої 

моделі. Така ситуація, з одного боку, обумовлює доцільність орієнтації на 

розширення масштабів господарювання підприємства, освоєння нових ніш на 

аграрному ринку, активізацію процесу реалізації інноваційних проектів в 

АПК, диверсифікацію виробництва продукції на сільськогосподарському пі-

дприємстві, а з іншого – оптимізацію виробничо-галузевої структури госпо-

дарювання на засадах узгодження стратегічних цілей із ресурсними потуж-

ностями підприємства, збалансування рослинницької й тваринницької галу-



394 

зей, стимулювання розвитку несільськогосподарських видів господарської 

діяльності. Забезпечення дотримання такого підходу зумовить передумови 

формування низки конкурентних переваг для приватних сільськогосподарсь-

ких підприємств, як наприклад: побудова замкнутого циклу безвідходного 

виробництва, раціональне використання потужностей природних екосистем, 

підтримка процесів відновлення родючості ґрунтового покриву сільськогос-

подарських угідь, часткове уникнення лише сезонного аграрного виробницт-

ва, подолання дисбалансів фінансових потоків на сільськогосподарське підп-

риємство протягом календарного року. 

У процесі формуваня стратегічних орієнтирів механізму трансформації 

виробничих кооперативів доцільно врахувати специфічні характеристики, що 

притаманні для цієї організаційно-правової форми господарювання, а саме: 

інтеграційні підходи до організації аграрного виробництва, практика колегіа-

льно прийняття стратегічних рішень,  спільне управління ресурсними потуж-

ностями кооперативу, особливості адміністрування виробничо-господарської 

діяльності кооперативу, паритетний розподіл повноважень, обов’язків, від-

повідальності та обсягів отримуваного прибутку між статутними учасниками 

кооперативного об’єднання. Трансформація сільськогосподарського вироб-

ничого кооперативу має передбачати побудову вертикально-інтегрованих 

взаємозв’язків між суб’єктами створення доданої вартості, ділові відносини, 

які мають бути чітко регламентованими та узгодженими, що з одного боку, 

сформує передумови для оптимальної ефективності бізнес-процесів вертика-

льно-інтегрованих виробничих кооперативів, а з іншого – мінімізує ризики 

виникнення конфліктів і протистоянь між учасниками кооперативного 

об’єднання. Пріоритетною є діяльність щодо посилення функції обслугову-

вання кооперативних структур в умовах обмеженого матеріально-технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств й господарств населення, 

що вимагає проектування цільового формату організації взаємовідносин коо-

перативів з іншими учасниками аграрного сектора економіки на засадах роз-

ширення традиційного переліку основних видів господарської діяльності й 
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збільшення ролі і частки послуг у структурі отримуваного прибутку коопера-

тивного об’єднання. 

Формування збалансованої моделі аграрного сектора економіки Украї-

ни передбачає доцільність становлення та підтримки розвитку фермерських 

господарств як пріоритетної організаційно-правової форми господарювання 

на сільських територіях. Визначальна роль фермерства це не лише забезпе-

чення населення якісним органічними продуктами, але й підвищення рівня 

конкурентного середовища на аграрному ринку, активізація процесів декон-

центрації аграрного виробництва, підвищення зайнятості серед сільського 

населення та формування потужного середнього класу на сільських територі-

ях. Водночас недосконалі реформи та інституційні процеси на змогли адеква-

тно вплинути на становлення й утвердження фермерських господарств, які б 

відповідали вимогам і потребам часу. Тому реалізація механізму трансфор-

мації фермерських господарств має бути спрямована на їх структурну пере-

будову, нарощення виробничо-господарських потужностей та зміцнення 

конкурентних позицій на аграрному ринку. Для цього потрібно формувати 

стимули щодо консолідації ресурсних потужностей фермерських госпо-

дарств, створювати фермерські регіональні кластери виробництва сільсько-

господарської продукції, упроваджувати інструменти лобіювання інтересів 

фермерських господарств на аграрному ринку, покращувати управлінське, 

фінансове та бухгалтерсько-статистичне забезпечення виробничо-

господарської діяльності фермерів. За твердженням М. Г. Шульського для 

вирішення даної проблеми необхідні значні фінансові ресурси які є у недо-

статній кількості у фермерських господарствах [460, с. 296]. Пріоритетним 

напрямом є інституційна підтримка становлення фермерських господарств на 

засадах сімейного типу господарювання, що, з одного боку, дозволить подо-

лати негативні соціально-економічні наслідки структурного безробіття у 

сільській місцевості, а з іншого – забезпечить утвердження підходів до орга-

нізації раціонального використання природних екосистем сільських терито-
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рій й становлення відповідального ставлення фермера-власника за його кін-

цеві результати господарювання.  

Функціонування механізму трансформації організаційно-правових 

форм господарювання у сегменті державних сільськогосподарських підпри-

ємств має бути спрямоване на подолання ірраціональних підходів до органі-

зації управління цими підприємствами. Слід відзначити, що для державних 

сільськогосподарських підприємств характерні не лише низькі показники го-

сподарювання, але й збитковість виробництва сільськогосподарської продук-

ції, ірраціональні підходи до управління, корупційні впливи і зловживання в 

процесі використання державного майна, що належить цим підприємствам, у 

тому числі й у сфері землекористування. Тому, трансформація державних 

сільськогосподарських підприємств повинна бути спрямована на зниження 

частки державного сектора в процесі управління й організації виробничо-

господарськими бізнес-процесами на засадах проведення процедур привати-

зації з можливістю продажу активів підприємств за максимально можливою 

ціною, часткове передавання сільськогосподарських угідь державних підпри-

ємств у володіння новоствореним об’єднаним територіальним громадам, тра-

нсформацію підприємств у господарські товариства й приватні підприємства. 

Дотримання такого підходу сформує передумови для подолання структурних 

зловживань у сфері державного майна в АПК, а також дозволить підвищити 

параметри ефективності використання останнього в процесі господарювання. 

Потужними суб’єктними виробниками на аграрному ринку є господар-

ства населення, особливо у сфері забезпечення продукцією тваринництва. 

Слід відзначити, що такий галузево-суб’єктний розподіл виробництва сільсь-

когосподарської продукції має негативний вплив на функціонування АПК й 

формування його конкурентних позицій як на внутрішньому, так і зовніш-

ньому ринках, оскільки передбачає: неможливість гарантування виробництва 

якісної і безпечної продукції через обмежені можливості ведення контроль-

них процедур у господарствах населення, інституційні обмеження щодо 

приймання сільськогосподарської сировини, яка вироблена в господарствах 
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населення переробними підприємствами, проблеми формування тіньового 

ринку сільськогосподарської продукції тощо. У зв’язку з цим доцільно фор-

мувати дієві механізми і стимули трансформації господарств населення у фе-

рмерські господарства й малі сільськогосподарські підприємства, підвищува-

ти рівень товарності вже існуючих господарств населення, інституціоналізу-

вати ведення виробничо-господарської діяльності останніх, розвивати коопе-

ративні та інтеграційні процеси між господарствами населення. 

Обґрунтування механізму трансформації сільськогосподарських підп-

риємств різних організаційно-правових форм господарювання передбачає 

доцільність розробки його структурних складових, а саме: інформаційно-

аналітичного інструментарію, проектно-апробаційного апарату та імплемен-

таційно-постановчого блоку, що, з одного боку, спроможні працювати авто-

номно, незалежно одне від одного, а з іншого – їхнє синергічне поєднання 

функціональної взаємодії здатне генерувати комплексну управлінську підт-

римку у процесі ефективної трансформації сільськогосподарських підпри-

ємств в умовах різноукладності з урахуванням специфіки конкретної органі-

заційно-правової форми господарювання. 

Інформаційно-аналітичний інструментарій механізму трансформації 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств повинен 

знизити рівень невизначеності щодо прийняття управлінських рішень у про-

цесі трансформації. Для цього потрібно організовувати збір, обробку та сис-

тематизацію вхідних інформаційних даних, їх верифікацію, перевірку на дос-

товірність й діагностику для подальшого формулювання об’єктивних висно-

вків і пропозицій щодо перспективних напрямів трансформації та розвитку 

сільськогосподарського підприємства в умовах різноукладності аграрного 

сектора економіки України. Доцільною є побудова моніторингових структур 

спостереження за змінами параметрів умов внутрішнього та зовнішнього се-

редовищ сільськогосподарського підприємства, ідентифікація відхилення аб-

солютних значень основних показників виробничо-господарської діяльності 

від їх гранично допустимих норм, встановлення потенційних загроз, які мо-
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жуть порушити ефективне функціонування підприємства в умовах лібералі-

зації аграрного ринку. Об’єктивні кінцеві результати функціонування інфор-

маційно-аналітичного інструментарію механізму трансформації сільськогос-

подарських підприємств є фундаментальною основою для гарантування на-

лежного рівня ефективності трансформаційних процесів організаційно-

правових форм господарювання. 

Функціонування проектно-апробаційного апарату механізму трансфо-

рмації спрямоване на вироблення пріоритетного напряму корегування та змі-

ни існуючої організаційно-правової форми господарювання сільськогоспо-

дарського підприємства. У межах цього структурного компоненту цільового 

механізму доцільно здійснювати тестування перспективних варіантів розвит-

ку сільськогосподарського підприємства, узгоджувати його ресурсні можли-

вості з стратегічними цілями й завданнями, визначати потенційні господар-

ські ризики і втрати сільськогосподарського підприємства в процесі транс-

формації. На цьому етапі важливим є гарантування гнучкості проектних про-

цедур, що забезпечуватиме можливості для оперативного корегування цільо-

вого проекту трансформації, врахування максимальної кількості раціональ-

них зауважень і пропозицій, мінімізація бюджетних витрат сільськогосподар-

ського підприємства у процесі трансформації його організаційно-правової 

форми господарювання. Формалізація проектно-апробаційного апарату пе-

редбачає наявність високого рівня інтелектуально-кадрового забезпечення 

сільськогосподарського підприємства, адже проектна робота вимагає здійс-

нення комплексу експерементальних процедур в умовах, що є максимально 

наближеними до реальних. Тому альтернативою для малих і середніх сільсь-

когосподарських підприємств може бути застосування технології аутсорсин-

гу в процесі розробки цільового проекту трансформації, що забезпечить аде-

кватну підтримку прийняття управлінських рішень. 

Визначальним структурним компонентом механізму трансформації ор-

ганізаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств є імплемен-

таційно-постановчий блок, функціонування якого спрямоване на впрова-
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дження пріоритетних змін у виробничо-господарський процес. У межах цьо-

го компоненту доцільно формувати нові організаційні структури, мінімізува-

ти ризики спротиву працівників сільськогосподарського підприємства на ре-

алізовані зміни, забезпечити чітку послідовність та узгодженість дій в проце-

сі імплементації розробленого проекту трансформації підприємства, подола-

ти ймовірні конфлікти інтересів, зберегти усталені ділові зв’язки і контакти 

сільськогосподарського підприємства з контрагентами, зменшити трансак-

ційні витрати підприємства в процесі трансформації, мінімізувати ризики 

зриву затвердженого плану трансформації організаційно-правової форми 

сільськогосподарського підприємства. 

Агрегований механізм трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств представлено на рис. 5.23. 

Очевидно, що пріоритетні цілі, завдання та інструменти реалізації ме-

ханізму трансформації сільськогосподарських підприємств мають диферен-

ціюватися залежно від специфіки конкретної організаційно-правової форми 

господарювання. Це зумовлено не лише ефектом масштабу господарювання 

сільськогосподарського підприємства, але й способом організації виробничо-

господарських процесів, прикладними засадами формування та розподілу ка-

піталу, стратегічними пріоритетами сільськогосподарського підприємства на 

аграрному ринку, рівнем його техніко-технологічної оснащеності та незадія-

ними резервами кадрового потенціалу підприємства. Реалізація запропонова-

ного механізму трансформації сільськогосподарських підприємств різних ор-

ганізаційно-правових форм в умовах різноукладності вимагає наявності адек-

ватної бюджетної підтримки, джерелами формування якої можуть бути як 

внутрішні, так і зовнішні резерви фінансування. Важливою у цьому процесі є 

дотримання критеріїв оптимальності щодо економічної обґрунтованості по-

тенційних витрат з урахуванням масштабів можливої економічної вигоди та 

корисного ефекту, отриманого в результаті імплементації проектних транс-

формаційних процедур. 
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Рис. 5.23. Механізм трансформації організаційно-правових форм  

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності * 

* Джерело: власна розробка. 
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– техніко-технологічного апарату формування та реалізації управлінсь-

ких рішень у процесі господарювання;  

– функціональних компонентів імплементації соціально-економічних 

перетворень у сфері аграрного виробництва. Комплексна реалізація запропо-

нованого механізму сформує передумови для зміцнення конкурентоспромо-

жності сільськогосподарських підприємств, підвищення ефективності функ-

ціонування їх бізнес-процесів та становлення засад раціонального природо-

користування у сфері аграрного виробництва. 

 

 

5.4. Розвиток кооперації та інтеграції сільськогосподарських  

підприємств 

 

Сучасні умови глобалізації світової економіки, посилення конкурент-

ного середовища на аграрному ринку та лібералізація торговельно-

економічних відносин між суб’єктами господарювання різних організаційно-

правових форм вимагають реструктуризації традиційних підходів до органі-

зації виробничо-господарської діяльності вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств. Активне впровадження кооперативно-інтеграційних процесів 

може стати одним із способів подолання низки перешкод, що гальмують роз-

виток сільськогосподарських підприємств. Ситуація загострюється через не-

сприятливі умови ресурсного обмеження на виробництві, незадовільний стан 

матеріально-технічної бази та неспроможність вітчизняного банківсько-

фінансового сектора забезпечити підприємствам доступ до отримання вигід-

них кредитних ресурсів, які були б спрямовані на техніко-технологічну мо-

дернізацію сільськогосподарських підприємств. Такі передумови ускладню-

ють реалізацію поставлених завдань і параметрів зменшують ефективність 

господарювання сільськогосподарських підприємств, стримують процес за-

воювання нових сегментів аграрного ринку, перешкоджають зміцненню кон-

курентних позицій, унеможливлюють формування продовольчого ланцюга 
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виробництва продукції з високою доданою вартістю, посилюють монофунк-

ціональний характер розвитку сільських територій та ускладнюють процес 

становлення раціонального природокористування в сільській місцевості. То-

му постала необхідність обґрунтовувати об’єктивну доцільність розробки й 

імплементації дієвих інструментів стимулювання кооперації та інтеграції 

сільськогосподарських підприємств, ураховуючи специфіку функціонування  

різних організаційно-правових форм господарювання. 

Науковець М. Малік тлумачить кооперацію як спосіб організації підп-

риємницької діяльності, а також форми ведення й організації виробництва 

[461]. Учений М. Туган-Барановський вважає, що кооперація – це форма сус-

пільно-економічної організації членів суспільства, спрямована на захист ін-

тересів останніх, на засадах використання сучасних методів господарювання. 

Стратегічною метою кооперації науковець визначає мінімізацію витрат чле-

нів кооперативу та покращення рівня їх добробуту через використання ін-

струментів спільного господарювання [462, с. 46]. У своїх дослідженнях 

В. Зіновчук виділяє три ключові принципи, на яких базується функціонуван-

ня кооперативу: 

– справедливий розподіл отриманих матеріальних благ між членами 

кооперативу відповідно до понесених витрат і виконаної роботи; 

– наявність прав власності на кооператив у суб’єктів, що користуються 

його послугами; 

– організація спільного контролю за діяльністю кооперативу між його 

членами [81].  

Іншим важливим етапом розвитку сільськогосподарських підприємств 

є інтеграція. В. Андрійчук розглядає це явище як організаційне поєднання 

споріднених видів господарської діяльності для виробництва кінцевого про-

дукту й просування його на ринку до цільового споживача, що в сукупності 

має на меті максимізувати норми прибутку членів інтеграційного об’єднання 

[117]. С. Мочерний пропонує розглядати інтеграцію як поступове зближення 

та об’єднання суб’єктів господарської діяльності в процесі їх системної взає-
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модії [431, с. 668]. Учений Р. Акофф виділяє такі переваги інтегрованих 

структур: можливість імплементації єдиного механізму забезпечення керу-

вання виробничо-господарськими процесами; мінімальні ризики під час про-

ведення галузевої та географічної диверсифікації активів; позитивне манев-

рування фінансово-інвестиційними ресурсами; можливість побудови замкну-

тих технологічних циклів і мінімальні виробничо-господарські витрати; мо-

жливості для ротації кадрів, організації їх підготовки, перепідготовки та під-

вищення кваліфікації [463]. 

Опрацювання ґрунтовних характеристик понять “кооперація” та “інте-

грація” дозволило ідентифікувати їх спільні та відмінні характеристики 

(табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Зіставлення спільних і відмінних характеристик понять 

“кооперація” та “інтеграція” * 

 

 Кооперація Інтеграція 

С
пі

ль
ні

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и Спрямовані на консолідацію ресурсних потужностей суб’єктів гос-

подарювання; орієнтовані на максимальний прибуток та мінімальні 
виробничо-господарські витрати; дозволяють трансформувати сине-
ргетичний ефект й ефект масштабу в сегмент нарощування парамет-
рів ефективності підсумкових результатів господарювання; полег-
шують лобіювання спільних інтересів на цільових сегментах ринку; 
формують мультиплікаційний ефект розвитку міжгосподарських вза-
ємозв’язків; передбачають добровільні засади об’єднання ресурсних 
потужностей. 

В
ід

мі
нн

і х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

 

Передбачає чітку формалізацію 
виробничо-господарських відно-

син у процесі об’єднання; тради-
ційно менші масштаби гос-

подарювання порівняно з інте-

граційними об’єднаннями; рушій-

ними стимулами становлення коо-

перативу є обмеження ресурсного 
забезпечення. 

Не потребує юридичного оформ-
лення відносин в процесі 
об’єднання; стратегічна орієнта-
ція на розвиток горизонтально-

вертикальних міжгосподарських 
відносин; пріоритетом є концен-
трація та збільшення учасників 
інтеграційних структур. 

*Джерело: власна розробка автора. 
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Активізація розвитку кооперації та інтеграції сільськогосподарських 

підприємств формує низку переваг для здійснення виробничо-господарської 

діяльності, основними серед яких є:  

– нарощування матеріально-технічних потужностей та проведення ін-

новаційної модернізації виробничо-господарської діяльності;  

– підвищення параметрів ефективності функціонування стратегічних 

бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств;  

– покращення можливостей щодо завоювання нових сегментів аграрно-

го ринку та зміцнення конкурентних позицій підприємств щодо основних 

конкурентів; 

– мінімальні ризики ведення виробничо-господарської діяльності на за-

садах проектування превентивних механізмів протидії ключовим загрозам та 

захисту стратегічних інтересів сільськогосподарських підприємств; 

– підвищення рівня якості та безпеки аграрної продукції;  

– поглиблення горизонтально-вертикальної диверсифікації виробничо-

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств;  

– розвиток кадрового персоналу та покращення рівня його професійних 

компетенцій на засадах взаємного обміну досвідом, знаннями та вміннями в 

процесі інтегрованої виробничо-господарської діяльності;  

– зменшення ризиків помилкових управлінських рішень шляхом під-

вищення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення та зниження пара-

метрів невизначеності в процесі їх розробки;  

– мінімальні трансакційні витрати сільськогосподарських підприємств 

у процесі здобуття інформації комерційного характеру та укладення догово-

рів із контрагентами;  

– забезпечення системного підходу до організації виробничо-

господарських бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств. 

Зважаючи на суттєві переваги кооперації та інтеграції, для сільськогос-

подарських підприємств розвиток цих процесів є недостатньо інтенсивним. 

При цьому така ситуація зумовлена не стільки деструктивним впливом фор-
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мального інституційного середовища (закони, нормативно-правова база, ре-

гуляторні акти), скільки неформальною його складовою (звичаї, традиції, ме-

нтальність сільського населення тощо). Значною перешкодою на шляху ста-

новлення кооперації та інтеграції сільськогосподарських підприємств є наяв-

ність усталених стереотипів щодо ризиків ведення такої діяльності. Тривале 

домінування колгоспно-радгоспної системи господарювання в сільському 

господарстві внесло свої деструктивні корективи щодо ефективної організа-

ції кооперативної та інтеграційної діяльності. Зокрема серед керівників сіль-

ськогосподарських підприємств побутують такі ірраціональні мотиви й сти-

мули управлінської підтримки розвитку кооперативних та інтеграційних 

процесів: 

– побоювання часткової втрати керованості над виробничо-

господарськими процесами; 

– небажання ділитися наявними у керівників владними повноваження-

ми під час інтеграційних процесів;  

– потенційні ризики втрати самостійності в процесі проектування та 

реалізації управлінських рішень у цільовому сегменті спільної діяльності;  

– побоювання щодо зменшення частки отримуваної норми прибутку;  

– загострення проявів девіантної та опортуністичної поведінки серед 

керівників сільськогосподарських підприємств;  

– ризики несанкціонованого витоку інформації, що містить комерційну 

таємницю серед членів кооперативу чи учасників інтеграційного об’єднання; 

– побоювання потенційних ризиків втручання в господарську діяль-

ність сільськогосподарських підприємств;  

– небажання бути залежним в організації виробничо-господарської дія-

льності від інших членів кооперативу чи учасників інтеграційних структур;  

– побоювання щодо можливої часткової втрати контролю на розвитком 

цільових бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств [99, с. 391].  

Очевидно, що наявність впливу таких деструктивних передумов потре-

бує обґрунтування системних заходів стосовно подолання їх негативної дії. 
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Насамперед доцільно організовувати і провести інформаційно-

консультаційну кампанію на сільських територіях щодо подолання визначе-

них усталених стереотипів та з метою якнайшвидшого усунення негативних 

факторів використання потужності мереж засобів масової інформації, залу-

чити представників наукового та експертного середовища в сфері кооперації 

та інтеграції, популяризації наявних успішних практик створення та функці-

онування інтеграційної діяльності серед сільськогосподарських підприємств, 

пояснювати населенню переваги кооперативних та інтеграційних форм гос-

подарювання. 

Активізація розвитку кооперації та інтеграції сільськогосподарських 

підприємств потребує стратегічної орієнтації для врахування економічних, 

матеріально-технічних, соціальних та екологічних детермінант. Важливим є 

поєднання в інтегрованій структурі суміжних галузей господарської діяльно-

сті, що сформує передумови для створення ресурсної бази для побудови 

об’єднань горизонтально-вертикального типу. Це, з однієї сторони, забезпе-

чить збільшення сполучних ланок продовольчого ланцюга формування дода-

ної вартості в АПК, а з іншої – дозволить системно диверсифікувати ризики 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, що в результа-

ті трансформується в сегмент активізації процесів соціально-економічного 

розвитку сільських територій, створення нових робочих місць у сільській мі-

сцевості та покращення рівня добробуту сільських жителів.  

Урахування впливу матеріально-технічних детермінант у процесі роз-

витку кооперації та інтеграції дозволить подолати тривалі системні ресурсні 

обмеження сільськогосподарських підприємств і низький рівень інноваційної 

техніко-технологічної оснащеності. На цьому етапі важливо дотримуватися 

принципів взаємоузгодженості та комплексності в процесі формування спі-

льної матеріально-технічної бази учасників інтеграційних структур, що до-

зволить: по-перше, покращити матеріальну технічну базу сільськогосподар-

ських підприємств; по-друге, здійснити інноваційну модернізацію обладнан-

ня інтеграційних об’єднань; по-третє, підвищити ефективність стратегічних 
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виробничо-господарських процесів; по-четверте, мінімізувати ризики прос-

тою та неефективного використання сільськогосподарської техніки; по-п’яте, 

зменшити частку ручної праці в процесі виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

Соціальні аспекти стимулювання процесів становлення кооперації та 

інтеграції сільськогосподарських підприємств потребують побудови ефекти-

вного механізму розподілу матеріальних благ в середовищі сільського розви-

тку, що здатний трансформувати отримані результати економічної ефектив-

ності функціонування інтеграційних об’єднань у сегмент соціальної площи-

ни. Це, з однієї сторони, сформує передумови для покращення мотивації пра-

ці персоналу сільськогосподарських підприємств, а з іншої – сформує ресур-

сні резерви для розбудови соціально-економічної інфраструктури сільських 

територій та покращення якості життя сільського населення. У процесі коо-

перації та інтеграції сільськогосподарських підприємств важливим є 

об’єднання ресурсних потужностей для досягнення спільних цілей, які вихо-

дять з єдиної концепції та місії учасників сформованої інтеграційної структу-

ри.  

Тісна взаємодія виробничо-господарських процесів у сільському гос-

подарстві з екосистемами сільських територій передбачає врахування еколо-

гічних аспектів становлення кооперативних та інтеграційних структур. У 

цьому контексті важливо дотримуватися засад раціонального природокорис-

тування, збереження в первинному вигляді природних ландшафтів сільських 

територій та організувати замкнений цикл безвідходного виробництва сіль-

ськогосподарської продукції. Такі підходи обумовлюють становлення перед-

умов для збереження виробничих потужностей екосистем сільських терито-

рій та відновлення їх ресурсних резервів протягом наступних виробничо-

господарських циклів, що є надзвичайно важливим у контексті сталого роз-

витку сільських територій та держави. 

Очевидно, що розвиток кооперації та інтеграції сільськогосподарських 

підприємств є складним процесом, забезпечення ефективності якого потре-
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бує здійснення чіткої послідовності дій, структуризація яких представлена на 

рис. 5.24. Дотримання такого алгоритму, з однієї сторони, дозволить мінімі-

зувати ризики виникнення ймовірних помилок у процесі об’єднання ресурс-

них потужностей сільськогосподарських підприємств, а з іншої – забезпечить 

можливість формування адекватної управлінської підтримки.  

 

 

Рис. 5.24. Структуризація етапів розвитку кооперації та інтеграції  

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання * 

*Джерело: власна розробка автора. 

Важливим аспектом становлення кооперативних та інтеграційних про-

цесів сільськогосподарських підприємств є забезпечення їх належної фінан-

ЕТАПИ КООПЕРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ  

Усвідомлення керівниками сільськогосподарських підприємств 
об’єктивної доцільності здійснення інтеграційних процесів 

Діагностика наявних ресурсних потужностей сільськогосподарських 
підприємств і перспектив можливого об’єднання 

Ідентифікація потенційних партнерів й учасників пріоритетної 
 інтеграційної структури 

Моделювання пріоритетного формату створення інтеграційного 
об’єднання сільськогосподарських підприємств 

Розподіл пайової участі, повноважень, обов’язків і відповідальності між 
учасниками кооперативу чи інтеграційної структури 

Імплементація механізмів контролю за діяльністю інтеграційного 
об’єднання сільськогосподарських підприємств 

Становлення кооперативу чи інтеграційної структури  
сільськогосподарських підприємств 
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сової підтримки розвитку. Тому при створенні кооперативу чи інтеграційної 

структури доцільно проектувати стратегічні засади фінансування, які відпо-

відатимуть таким принципам: паритетність (справедливий розподіл фінансо-

вих членських внесків пропорційно до пайової участі кожного з учасників 

інтеграційного об’єднання); узгодженість (забезпечення відповідності масш-

табів фінансування програмним цілям і завданням кооперативу чи інтегра-

ційної структури); диверсифікованість (передбачення можливості залучення 

грошових коштів на розвиток інтеграційного об’єднання із різних джерел фі-

нансування); автономність (гарантування при формуванні бюджету інтегра-

ційного об’єднання відповідності засадам фінансової автономності та неза-

лежності). 

Очевидно, що стратегічні пріоритети кооперації та інтеграції сільсько-

господарських підприємств диференціюються залежно від розміру цих підп-

риємств (рис. 5.25). 

Поряд із розмірами сільськогосподарських підприємств свою специфі-

ку на організацію кооперативних та інтеграційних процесів накладає й орга-

нізаційно-правова форма господарювання, що обумовлює їх пріоритетні на-

прями (табл. 5.9). 

Відсутність практики становлення кооперативних та інтеграційних 

процесів серед сільськогосподарських підприємств обґрунтовує доцільність 

розробки та імплементації якісно нових підходів до організації цих процесів, 

що передбачає комплексну реалізацію таких організаційно-економічних за-

ходів: 

 удосконалення стратегій та програмування становлення інтеграцій-

них процесів шляхом залучення представників аграрного бізнесу, експертно-

го середовища та громадського сектора до розробки перспективних стратегій 

і програм, підвищення інституційної спроможності проектних документів 

стимулювати розвиток інтеграції та кооперації сільськогосподарських підп-

риємств (визначення чіткого розподілу функціональних завдань між органа-

ми державної влади та місцевого самоврядування, ідентифікація джерел і ме-
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ханізмів фінансування програмних цілей, встановлення конкретно визначе-

них часових меж реалізаціїя програмних засад, передбачення механізмів мо-

ніторингу і контролю прийнятих документів), узгодження дій інституційних 

агентів на макро-, мезо- та мікрорівнях управління національною економі-

кою, реалізації механізмів оперативного корегування програмних документів 

з урахуванням зміни параметрів економічного середовища, у якому функціо-

нують кооперативні та інтеграційні структури; 

 

Рис. 5.25. Диференціація стратегічних пріоритетів кооперації та інтегра-

ції сільськогосподарських підприємств залежно від їх розмірів* 

*Джерело: власна розробка автора. 

 покращення інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного пі-
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(розбудова дорожно-транспортного сполучення, розвиток мережі логістич-

них об’єктів, удосконалення соціально-економічної інфраструктури) шляхом 
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державно-приватного партнерства представників влади та аграрного бізнесу, 

що в кінцевому результаті сформує стимули для підвищення двосторонньої 

зацікавленості й відповідальності за здійснення масштабних інфраструктур-

них проектів в АПК через об’єднання ресурсних потужностей, активізує ко-

мунікаційні взаємозв’язки між сільськогосподарськими підприємствами, за-

безпечить структурний поштовх для обміну ресурсами, досвідом та знання-

ми; 

Таблиця 5.9 

Пріоритетні напрями кооперації та інтеграції сільськогосподарських 

 підприємств залежно від організаційно-правової форми  

господарювання* 

 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 

Го
сп

од
ар

сь
кі

 
то

ва
ри

ст
ва

 

Проведення селекційної роботи; організація передпродажної підготовки сільсь-
когосподарської продукції; інтеграція логістичних потужностей щодо зберігання 
й транспортування продукції; формування вертикально-інтегрованих аграрних 
кластерів; організація переробки й утилізації відходів аграрного виробництва. 

П
ри

ва
тн

і п
ід

п-
ри

єм
ст

ва
 Організація спільної заготівлі та кондиційного зберігання сільськогосподарської 

продукції; розвиток переробних потужностей виробництва продукції з вищою 
доданою вартістю; кооперація у сфері заморожування плодово-ягідних культур; 
обробка та захист насіннєвого матеріалу. 

В
ир

об
ни

чі
 к

оо
-

пе
ра

ти
ви

 Розвиток сервісних і обслуговуючих послуг членів виробничих кооперативів 
(ремонт сільськогосподарської техніки, побутове обслуговування населення, 
оренда сільськогосподарської техніки); організація спільного матеріально-

технічного обслуговування населення; створення спільної збутової мережі про-
дукції. 

Ф
ер

ме
рс

ьк
і г

ос
-

по
да

рс
тв

а  

Формування спільної бази сільськогосподарської техніки; організація спільної 
племінної роботи та ветеринарного обслуговування сільськогосподарських тва-
рин; кооперація у сфері бактеріологічного оброблення молока; надання послуг 
щодо забою сільськогосподарських тварин; кооперація постачання сировини і 
паливо-мастильних матеріалів; створення асоціацій фермерів для відстоювання 
їх інтересів. 

Д
ер

ж
ав

ні
 п

і-
дп

ри
єм

ст
ва

 

Інтеграція у сфері надання інформаційно-консультаційних послуг сільському 
населенню (організаційно-економічна, нормативно-правова та статистико-

бухгалтерська підтримка); надання маркетингових послуг щодо збуту продукції; 
надання санаторно-курортних послуг населенню. 

* Джерело: власна розробка автора. 
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 реалізація фінансових інструментів розвитку кооперації та інтеграції 

сільськогосподарських підприємств через запровадження практики інвести-

ційної підтримки інтеграційних процесів, створення цільових державних і 

регіональних бюджетних фондів фінансування кооперативної діяльності, фо-

рмування механізмів і стимулів щодо реінвестиції частки отримуваного при-

бутку сільськогосподарських підприємств у сегмент активізації інтеграцій-

них відносин в АПК, імплементація механізмів структурної перебудови від-

носин сільськогосподарських підприємств з установами банківсько-

фінансового сектора щодо спрощення процедури залучення доступних кре-

дитних ресурсів (часткова компенсація відсотків за отримані кредити, реалі-

зація можливості надання заставного права оренди сільськогосподарських 

угідь у процесі отримання кредиту, поширення практики страхування креди-

тних ризиків сільськогосподарських підприємств на випадок настання форс-

мажорних ситуацій); 

 покращення економічного бізнес-середовища для активізації розвит-

ку кооперативних та інтеграційних процесів сільськогосподарських підпри-

ємств на засадах гарантування добросовісної конкуренції на аграрному рин-

ку, забезпечення справедливого розподілу бюджетних дотацій між сільсько-

господарськими підприємствами (насамперед врахування інтересів малих 

сільськогосподарських виробників), формування інструментів боротьби з си-

стемними проявами рейдерських атак на діяльність сільськогосподарських 

підприємств, гарантування захисту інтересів створених кооперативів та інте-

граційних об’єднань, спрощення реєстраційних і дозвільних процедур здійс-

нення інтеграційної діяльності, зменшення бюрократичного та фіскального 

тиску на діяльність кооперативних структур, запровадження періодичного 

мораторію на контрольні процедури стосовно новостворених кооперативів та 

інтеграційних об’єднань між сільськогосподарськими підприємствами; 

 розвиток професійних компетенцій кадрового персоналу сільського-

сподарських підприємств у процесі організації кооперативного та інтеграцій-

ного руху шляхом проведення періодичних навчань, курсів і тренінгів щодо 
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здійснення інтеграційної діяльності, покращення навиків юридичного супро-

воду та ведення бухгалтерського обліку інтеграційних структур, реалізації 

мотивів і стимулів підвищення ефективності праці в кооперативних 

об’єднаннях, відкриття координаційних центрів управління інтеграційними 

структурами, посилення участі працівників сільськогосподарських підпри-

ємств у кооперативних виставках, ярмарках і конференціях, проведення ста-

жувань кадрового персоналу на базі кращих кооперативів аграрного ринку, 

організація процесу вивчення сучасних практик світового досвіду становлен-

ня та розвитку інтеграційних об’єднань; 

 покращення інформаційно-консультаційного забезпечення для роз-

витку кооперації та інтеграції сільськогосподарських підприємств на засадах 

формування спільної інформаційно-аналітичної бази розробки та прийняття 

управлінських рішень, організація обміну досвідом з метою реалізації інтег-

раційних проектів, створення бази перспективних бізнес-планів щодо започа-

ткування та ведення кооперативної діяльності відповідно до галузевої специ-

фіки сільськогосподарських підприємств, проведення роз’яснювальної робо-

ти серед сільського населення щодо переваг формалізованої кооперативної 

діяльності, популяризація в середовищі представників агробізнесу дієвих 

способів реалізації інтеграційних проектів ведення господарської діяльності; 

 активізація комунікаційних взаємозв’язків сільськогосподарських пі-

дприємств із суб’єктами агробізнесу, що задіяні у вертикально-ієрархічній 

структурі продовольчого ланцюга створення доданої вартості, шляхом підпи-

сання багатосторонніх договорів про співпрацю, формування спільної бази 

пріоритетних бізнес-проектів у сегменті вертикальної інтеграції, стимулю-

вання розвитку вертикально-інтегрованих аграрно-індустріальних кластерів, 

які охоплюють замкнутий цикл виробничо-господарської діяльності; 

 удосконалення маркетингової політики сільськогосподарських підп-

риємств шляхом перегляду усталених підходів до проведення ринкових дос-

ліджень, моніторингу зміни цільових сегментів й купівельної спроможності 

споживачів сільськогосподарської продукції прогнозування стратегічних па-
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раметрів розвитку аграрного ринку, ідентифікації пріоритетних ринкових ніш 

сільськогосподарської продукції, як на внутрішньому, так і зовнішньому аг-

рарних ринках, імплементації інноваційних інструментів постачання продук-

ції до кінцевого споживача, що забезпечить можливість ідентифікації слаб-

ких сторін сільськогосподарських підприємств, дефіцит ресурсних потужно-

стей й пріоритетні напрями їх нарощування в контексті активізації коопера-

тивних та інтеграційних процесів; 

 розвиток мотивів і стимулів серед керівників сільськогосподарських 

підприємств щодо кооперації та інтеграції аграрного виробництва в економі-

чному  сегменті на засадах об’єднання ресурсних потужностей в сфері орга-

нічного землеробства, згідно з вимогами та підходами до  сертифікації та 

стандартизації аграрної продукції й виробничо-господарських бізнес-

процесів відповідно до світових практик (насамперед, країн-членів Європей-

ського Союзу), імплементація раціонального природокористування та збере-

ження відтворювальних потужностей екосистем сільських територій, забез-

печення інформаційно-консультаційної підтримки щодо зниження антропо-

генного навантаження на екосистеми сільських територій, посилення відпо-

відальності та санкцій за ірраціональне використання ресурсних потужностей 

у сільській місцевості; 

 подолання деструктивного впливу неформального інституційного 

середовища на процеси кооперації та інтеграції сільськогосподарських підп-

риємств шляхом посилення впливу формальних інституцій (нормативно-

правових актів, інструкцій, положень тощо) на розроблення та прийняття 

управлінських рішень сільськогосподарськими підприємствами стосовно ко-

оперативних та інтеграційних процесів, зменшення проявів опортуністичної 

та девіантної поведінки працівників сільськогосподарських підприємств, чіт-

ка формалізація розподілу функціональних повноважень, обов’язків і відпо-

відальності між учасниками кооперативного об’єднання, імплементація про-

зорих механізмів управління інтеграційною структурою з урахуванням базо-

вих інтересів усіх її членів. 
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Важливим аспектом кооперації та інтеграції сільськогосподарських пі-

дприємств є налагодження тісної співпраці з господарствами населення, адже 

останні є потужними суб’єктами виробництва продукції й сировини на агра-

рному ринку. У цьому контексті пріоритетним напрямом має стати 

об’єднання ресурсних потужностей щодо розбудови у регіонах мережі заго-

тівельних центрів кондиційного оброблення, зберігання та переробляння 

сільськогосподарської продукції. Це уможливить створення корисного ефек-

ту, оскільки: по-перше, дозволить підвищити рівень якості та безпеки сільсь-

когосподарської продукції, виробленої в господарствах населення, а також 

наблизить її відповідність до вимог аграрного ринку; по-друге, сприятиме 

реалізації ефекту масштабного нарощування виробничих потужностей сіль-

ськогосподарських підприємств; по-третє, сформує передумови для інтегра-

ції господарств населення в систему аграрного ринку; по-четверте, приско-

рить процес завантаження переробної галузі сільськогосподарською сирови-

ною; по-п’яте, активізує трансформацію господарств населення у товарні фо-

рми господарювання; по-шосте, стимулюватиме внутрішній споживчий по-

пит на сільських територіях та підвищить рівень купівельної спроможності 

сільського населення; по-сьоме, забезпечить вирішення проблеми обмежених 

логістичних потужностей сільськогосподарських підприємств. 

Системна агрегація запропонованих заходів щодо активізації розвитку 

кооперації та інтеграції сільськогосподарських підприємств передбачає доці-

льність формалізації відповідного цільового механізму (рис. 5.26). 

Очевидно, що ефективність функціонування запропонованого механіз-

му стимулювання розвитку кооперації та інтеграції сільськогосподарських 

підприємств залежить від системного впливу низки чинників макро-, мезо- та 

мікрорівня, серед яких зокрема такі: макроекономічна стабільність розвитку 

національної економіки, що дозволяє здійснити стратегічну переорієнтацію з 

сегменту вирішення структурних безпекових проблем у площину розширено-

го відтворення; інституційна спроможність гарантування фундаментальних 

засад справедливого розподілу матеріальних благ у середовищі суспільного  
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Рис. 5.26. Механізм стимулювання розвитку кооперації та інтеграції 

сільськогосподарських підприємств * 

* Джерело: власна розробка автора. 
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фінансових ресурсів між потенційними суб’єктами інтеграційних процесів в 

АПК; довіра керівників сільськогосподарських підприємств щодо реалізації 

інтеграційних процесів в аграрній сфері; можливості залучення представни-

ків громадського сектора в процеси реалізації інтеграційних проектів. 

Сучасна парадигма кооперації та інтеграції сільськогосподарських під-

приємств різних організаційних форм господарювання має бути стратегічно 

орієнтована на становлення засад багатофункціонального розвитку АПК й 

подолання надмірної концентрації ризиків сільськогосподарських підпри-

ємств в окремих нішових сегментах аграрного ринку. 

У зв’язку з цим доцільно узгоджувати горизонтально-вертикальні пріо-

ритети становлення інтеграційних структур, що вимагає збалансування ресу-

рсних потужностей сільськогосподарських підприємств відповідно до поста-

влених інтеграційних цілей, проектування бізнес-плану побудови перспекти-

вної моделі інтеграційної структури та можливостей освоєння підприємства-

ми інноваційних видів діяльності, мінімізації ризиків втрати традиційної спе-

ціалізації сільськогосподарських підприємств у контексті входження в інтег-

раційні структури. Становлення горизонтально-вертикально-інтегрованих 

підприємницьких структур на аграрному ринку забезпечить створення кори-

сного ефекту не лише для безпосередніх його учасників – сільськогосподар-

ських підприємств (підвищення норми прибутку, зміцнення конкурентних 

позицій на ринку, диверсифікація ризиків діяльності, інноваційна техніко-

технологічна модернізація, покращення кадрового забезпечення, підвищення 

рівня якості сільськогосподарської продукції, налагодження виробництва 

продукції з високою доданою вартістю, стимулювання процесів надання під-

приємствами сільськогосподарських послуг, здійснення розширеного відтво-

рення та використання ефекту масштабного розвитку учасників кооператив-

ного об’єднання чи інтеграційної структури тощо), але й для розвитку сільсь-

ких територій, покращення добробуту сільського населення шляхом: надання 

структурного поштовху для стимулювання процесів соціально-економічного 

розвитку, створення нових робочих місць у сільській місцевості, активізації 
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конкурентного середовища на аграрному ринку, зростання доходів сільсько-

го населення, підвищення податкових надходжень до бюджетів сільських 

рад, зменшення антропогенного навантаження в процесі виробництва сільсь-

когосподарської продукції, стимулювання внутрішнього споживчого  попиту 

в сільській місцевості, становлення засад раціонально використання ресурс-

них потужностей екосистем сільських територій.  

Таким чином, імплементація запропонованих заходів щодо розвитку 

кооперації та інтеграції сільськогосподарських підприємств в умовах різноу-

кладності функціонування аграрного сектора економіки України сформує пе-

редумови для вирівнювання наявних дисбалансів ресурсного забезпечення 

цих підприємств, мінімізує прояви недобросовісної конкуренції на ринку та 

утисків малих й середніх сільськогосподарських виробників з боку потужних 

агрохолдингових структур, формалізує становлення захисних механізмів бо-

ротьби з системним проявам рейдерських атак на діяльність суб’єктів госпо-

дарювання в АПК, створить резерви для нарощування фінансових потужнос-

тей шляхом зростання ефекту масштабу господарювання, забезпечить побу-

дову превентивних інструментів гарантування ефективності виробничо-

господарських процесів в умовах активних трансформаційних процесів. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

У п’ятому розділі узагальнення отриманих результатів дає змогу сфор-

мулювати низку пропозицій: 

1. Більшість сільськогосподарських підприємств крім великих 

агрохолдингів, не мають необхідної матеріально-технічної та інформаційно-

методологічної бази для довгострокового планування i прогнозування, яке є 

необхідним для визначення стратегічних напрямків розвитку. Тому існують 

проблеми щодо розподілу земельних ділянок, немає можливостей 

широкомасштабно застосовувати прогресивні технології через обмеженість 
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коштів, бракує досвіду застосування засобів і навичок маркетингу. 

2. З метою визначення перспектив розвитку аграрної галузі здійснено 

прогнозування виробництва валової продукції сільського господарства до 

2030 року на основі оригінальної моделі, створеної за допомогою програмно-

го забезпечення STELLA. Значення кількості сільськогосподарських підпри-

ємств, площі земель, кількість внесених добрив використано як основні фак-

тори впливу на виробництво продукції. За результатами прогнозування вста-

новлено, що в Україні до 2030 року можна збільшити виробництво валової 

продукції сільського господарства за умови стабілізації кількості аграрних 

підприємств (на рівні 60 900), при використанні площі угідь на рівні 22 600 

тис. га., та внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі складатиме 

135 кг діючої речовини. Це дасть змогу розширити аграрне виробництво, 

зміцнити ресурсну базу підприємств та розвиток соціальної сфери сільських 

територій. За таких умов прогнозний рівень виробленої валової продукції 

сільського господарства зростатиме і досягне значення 147318 млн. грн.  

3. За допомогою програмного забезпечення STELLA розроблено базову 

модель для організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств 

з метою аналізу впливу характеристик діяльності підприємства на його кін-

цевий результат (прибуток/збиток). Здійснено багатоваріантний аналіз пока-

зників: площі сільськогосподарських угідь, кількості підприємств, рівня рен-

табельності, кількості найманих працівників та повної собівартості продукції 

і послуг. 

4. Результати прогнозу до 2030 р. щодо розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств довели, що галузь посту-

пово втрачатиме свій трудовий потенціал, незважаючи на відносну стабіліза-

цію кількості сільськогосподарських підприємств та площі їхніх сільськогос-

подарських угідь. В усіх форм сільськогосподарських підприємств відбува-

тиметься збільшення чистого прибутку, в основному за рахунок зростання 

собівартості продукції та послуг, яка в подальшому впливатиме на обсяг ви-

ручки за реалізовану продукцію та надані послуги, тобто розвиток буде екс-
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тенсивним і відбуватиметься ріст не якісних, а кількісних параметрів. Визна-

чено, що діяльність сільськогосподарських підприємств має бути спрямована 

на створення стимулів для розвитку інноваційної діяльності та покращення 

організації й умов праці (від створення нових робочих місць та забезпечення 

високої заробітної плати, до захисту трудових прав, зокрема щодо дотриман-

ня безпечних умов праці та відпочинку). 

5. Необхідність механізму трансформації господарських товариств та 

його обґрунтування є важливим через прояви ірраціональних тенденцій фун-

кціонування аграрного сектора, зокрема надмірної концентрації виробничо-

господарських потужностей. Утвердження неконкурентних складових впли-

ву на аграрному ринку є небезпечним для економічних (ускладнення доступу 

виходу на ринок дрібних виробників, поглиблення диcбалансів на аграрному 

ринку) і соціальних аспектів господарювання (поглиблення несправедливого 

розподілу матеріальних благ).  

Механізм трансформації сільськогосподарських підприємств (зокрема 

агрохолдингів) має мати на меті підвищення ефективності галузі в цілому 

разом з посиленням соціальної відповідальності та дотримання екологічних 

стандартів у процесі використання і розвитку сільських територій. Емпірич-

ним втіленням такого механізму може стати трансформація деяких сільсько-

господарських підприємств в акціонерні товариства при збереженні раціона-

льної виробничо-галузевої моделі. У сегменті державних сільськогосподар-

ських підприємств механізм трансформації організаційно-правових форм має 

на меті подолати ірраціональні підходи до організації управління, підвищити 

показники господарювання, подолати збитковість, протидіяти корупційним 

впливам і зловживанням. Збереження традиційного укладу господарювання 

важливе для виробництва якісної екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції, гарантування конкурентного середовища на аграрному ринку, збе-

реження засад раціонального природокористування в сільській місцевості. 

6. Таким чином, механізм трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності доцільно впро-
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ваджувати у вигляді інституційної надбудови вдосконалення засад функціо-

нування сільськогосподарських підприємств, техніко-технологічного апарату 

формування та реалізації управлінських рішень та  функціональних компоне-

нтів імплементації соціально-економічних перетворень у сфері аграрного ви-

робництва. 

7. Умови різноукладності функціонування аграрного сектора економіки 

України потребують нових підходів до організації виробничо-господарської 

діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема на засадах активіза-

ції розвитку кооперації та інтеграції з метою підвищення конкурентного рів-

ня. Формування інтеграційних структур в аграрній сфері має відбуватися з 

врахуванням розмірів і можливостей окремих організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств.  

8. Подолання існуючих проблем розвитку кооперації та інтеграції сіль-

ськогосподарських підприємств, що має структурний характер, вимагає імп-

лементації адекватного механізму, який складається з таких організаційно-

функціональних компонентів: покращення інституційного забезпечення інте-

граційних процесів, розбудова мережі об’єктів інфраструктури сільських те-

риторій, формування фінансової бази, розвиток кадрового забезпечення під-

приємств, покращення інформаційно-консультаційного забезпечення щодо 

кооперації та інтеграції в сільському господарстві, удосконалення маркетин-

гової політики сільськогосподарських підприємств. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації обґрунтовано і запропоновано якісно нове вирішення нау-

кової проблеми стосовно розробки теоретико-методологічних і прикладних 

засад розвитку організаційно-правових форм господарювання сільськогоспо-

дарських підприємств в умовах різноукладності, комплексна реалізація яких 

забезпечить підвищення ефективності функціонування цих підприємств, 

сприятиме активізації процесів розширеного відтворення та зміцнення кон-

курентних позицій на аграрному ринку. На основі теоретичних, методологіч-

них та прикладних результатів здійсненого дослідження сформовано виснов-

ки.  

1. Трансформаційні перетворення формують модель укладу сільського 

господарства залежно від специфіки конкретного історичного періоду. Тран-

сформаційні процеси в Україні призвели до появи нових організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств та різноукладності агра-

рного сектору економіки, але характеризуються незавершеністю цих проце-

сів і загостренням проблем, пов’язаних з узгодженням відносин власності на 

засоби виробництва в сільському господарстві. Охарактеризовано поняття 

сільськогосподарський уклад і запропоновано його визначення: це складна 

соціально-економічна система організації форм господарювання, якій влас-

тиві цільові призначення та специфічні інструменти й механізми регулюван-

ня, що диференціює параметри виробничо-господарських процесів і забезпе-

чує структуризацію відносин власності в контексті утвердження засад раціо-

нального природокористування та забезпечення зрівноваженого розвитку 

сільських територій. Функціонування сільськогосподарського укладу зале-

жить від історичних, законодавчих, політичних, наукових, соціально-

економічних та організаційних чинників. 

2. Інституційний базис аграрного сектору економіки визначає особли-

вості розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-

ємств, фундаментальною складовою організації відносин в яких є узгодження 
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соціально-економічних мотивів та інтересів між учасниками аграрного виро-

бництва в процесі господарювання. Організаційно-правові форми сільського-

сподарських підприємств покликані забезпечувати реалізацію виробничо-

господарської, економічної, управлінської та соціальної функцій. На кількісні 

та якісні параметри розвитку організаційно-правових форм господарювання 

сільськогосподарських підприємств впливає низка галузевих передумов, се-

ред яких – інституційно-правове регулювання аграрної сфери, державна аг-

рарна політика, банківсько-фінансова система, ресурсна обмеженість і техні-

ко-технологічна занедбаність сільськогосподарських підприємств. 

3. На основі вивчення наукових підходів щодо дослідження розвитку 

сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм го-

сподарювання в умовах різноукладності сформовано адекватний методологі-

чний базис організації дослідження, що складається з комплексу методологі-

чних засад, агрегованого інструментарію загальних і спеціальних методів на-

укового пізнання, сукупності методичних підходів і системи принципів за-

безпечення достовірності результатів дослідження, використання якого фор-

мує передумови для обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку органі-

заційно-правових форм сільськогосподарських підприємств в умовах різноу-

кладності. 

4. Трансформація параметрів складових виробничо-господарської дія-

льності в очікувані результати організаційно-правових форм господарювання 

в сільському господарстві обґрунтована на засадах розробленої моделі, що 

враховує специфіку взаємозалежностей, інституційні аспекти, взаємодію 

внутрішнього та зовнішнього середовища, соціальні та екологічні чинники. 

Прикладне використання запропонованої моделі дозволить визначити харак-

тер впливу ринкового середовища на попит, пропозицію, ціни та методи у 

процесі виробничо-господарської діяльності організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності. 

5. Дослідження параметрів розвитку організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств вимагає проведення адекватного оціню-
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вання ефективності функціонування цих підприємств. Для цього розроблено 

методичний підхід для аналізу ефективності функціонування сільськогоспо-

дарських підприємств, що враховує специфіку різних організаційно-правових 

форм господарювання і передбачає використання інструментальних можли-

востей програмного забезпечення STELLA. Застосування такого підходу в 

процесі аналізу дає змогу ідентифікувати найбільш істотні фактори впливу 

на цільові показники розвитку сільськогосподарських підприємств, прогно-

зувати ці показники на перспективу та формувати інформаційну базу для 

прийняття дієвих управлінських рішень у контексті максимізації ефективнос-

ті виробничо-господарських процесів сільськогосподарських підприємств. 

6. Проведення комплексного аналізу виробничо-господарської діяльно-

сті організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств дало 

змогу визначити певні негативні тенденції розвитку протягом останнього пе-

ріоду, зокрема: зменшення кількості цих підприємств, зниження рентабель-

ності виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення середньооб-

лікової чисельності працівників, збитковість виробничо-господарських про-

цесів на окремих підприємствах. Такі негативні тенденції обмежують ресур-

сні параметри розвитку сільськогосподарських підприємств і перешкоджа-

ють формуванню належного рівня економічної, технологічної, соціальної та 

екологічної ефективності. 

7. Основними перешкодами ефективного розвитку організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств є: структурні інституцій-

ні бар’єри, недосконала податкова система, низький рівень інвестиційної 

привабливості сільського господарства, складний доступ до вільних джерел 

формування ресурсної бази, обмеженість фінансових потужностей підпри-

ємств, низький рівень інноваційної та техніко-технологічної оснащеності 

останніх, проблемне формування кадрового забезпечення, загострення еколо-

гічних дисбалансів. Подолання зазначених перешкод на державному, регіо-

нальному та місцевому рівнях буде сприяти ефективному функціонуванню 

сільськогосподарських підприємств. 
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8. Ефективна виробничо-господарська діяльність організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств безпосередньо впливає 

на стимулювання процесів розвитку об’єднаних територіальних громад і фо-

рмалізується шляхом диверсифікації джерел наповнення місцевих бюджетів, 

виплат орендної плати за паї сільському населенню, оптимізації галузевої 

структури виробництва та нарощування його обсягів, стимулювання процесів 

розвитку соціально-економічної інфраструктури, підвищення зайнятості 

сільського населення, покращення людського капіталу на сільських територі-

ях, активізації процесів культурного розвитку в межах ОТГ.  

9. Невідповідність системи інституційного забезпечення і об’єктивних 

потреб розвитку сільськогосподарських підприємств обумовлює потребу ро-

зробки заходів для її покращення. Ця система повинна складатися з таких 

функціональних блоків, як: соціально-спрямовуючий, методологія державно-

го впливу, конкурентні відносини, фінансовий та нормативно-правовий, са-

мореалізація і самоврядування. Функціональна взаємодія цих блоків має бути 

націлена на реалізацію механізму задоволення базових інтересів усіх учасни-

ків аграрного виробництва та передбачати ефективні засоби контролю за фу-

нкціонуванням цільової системи інституційного забезпечення, що спрямова-

на на досягнення стратегічних пріоритетів як на державному, так і на місце-

вому ієрархічних рівнях управління. 

10. Формування належного рівня конкурентоспроможності та підви-

щення ефективності виробничо-господарських процесів організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств потребують покращення 

матеріально-технічного забезпечення. Тому пріоритетним завданням є до-

тримання стратегічної орієнтації на: планування матеріально-технічної бази, 

стимулювання інвестиційної діяльності для модернізації матеріально-

технічного забезпечення, активізацію інноваційної спрямованості виробни-

чих потужностей, розвиток фінансово-кредитної інфраструктури для онов-

лення й удосконалення матеріально-технічної бази, оптимізацію витрат на 
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утримання сільськогосподарської техніки, інтенсифікацію виробничо-

господарських процесів. 

11. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку сіль-

ськогосподарських підприємств передбачає проєктування блоку управління 

та блоку елементів забезпечення розвитку, функціональна взаємодія яких має 

створити передумови для стимулювання ініціативної діяльності працівників, 

упровадження інноваційних методів стратегічного планування, імплемента-

цію прогресивних технологій, покращення виробничо-господарських взаємо-

відносин, комплексного вирішення проблем соціального та екологічного ха-

рактеру. Створення дієвого внутрішнього економічного механізму сприятиме 

формуванню раціональних підходів щодо управління сільськогосподарськи-

ми підприємствами різних організаційно-правових форм у конкурентному 

середовищі. 

12. Для виходу на нові рівні розвитку сільськогосподарським підпри-

ємствам доцільно здійснювати диверсифікацію виробництва продукції. За 

результатами дослідження пріоритетними напрями диверсифікації діяльності 

організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств є: поглиб-

лення внутрішньогалузевої структури виробництва продукції рослинництва й 

тваринництва, активізація несільськогосподарських видів діяльності, удоско-

налення управлінсько-організаційної структури підприємства, технологічне 

оновлення процесів виробництва продукції, урізноманітнення джерел фор-

мування ресурсної бази. Диверсифікація виробництва сприятиме підвищен-

ню ефективності діяльності організаційно-правових форм сільськогосподар-

ських підприємств. 

13. На основі запропонованого методичного підходу складено прогноз 

окремих показників діяльності сільськогосподарських підприємств на період 

до 2030 року. Встановлено, що у 2030 році кількість підприємств становити-

ме 60,9 тис. од., а в їхньому користуванні перебуватиме 22,6 тис га сільсько-

господарських угідь, а внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі 

складатиме 135 кг діючої речовини. Така конфігурація прогнозованих показ-
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ників дає підстави стверджувати, що виробництво продукції сільського гос-

подарства у постійних цінах 2010 року складатиме 147 318 млн. грн. Прогно-

зується також суттєве збільшення кількості фермерських господарств, у ко-

ристуванні яких знаходитиметься близько половини всіх сільськогосподарсь-

ких угідь, використовуваних підприємствами.  

14. Формування механізму трансформації організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств передбачає доцільність його агрегації з 

таких функціональних компонентів, як інформаційно-аналітичний інструме-

нтарій, проектно-апробаційний апарат, імплементаційно-постановчий блок. 

Комплексна реалізація запропонованого механізму сформує передумови для 

зміцнення конкурентоспроможності підприємств, підвищення ефективності 

функціонування їх бізнес-процесів та становлення засад раціонального при-

родокористування у сфері аграрного виробництва. 

15. Стимулювання розвитку кооперації та інтеграції організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств потребує покращення 

інституційного забезпечення інтеграційних процесів, розбудови мережі 

об’єктів інфраструктури сільських територій, формування фінансової плат-

форми для становлення інтеграційних процесів, підвищення ефективності 

розвитку кадрового персоналу підприємств, покращення інформаційно-

консультаційного забезпечення кооперації та інтеграції, удосконалення мар-

кетингової політики сільськогосподарських підприємств. Тому при створенні 

кооперативу чи інтеграційної структури доцільно проектувати стратегічні 

засади фінансування, які відповідатимуть таким принципам: паритетність; 

узгодженість; диверсифікованість та автономність. Відсутність практики ста-

новлення кооперативних та інтеграційних процесів серед сільськогосподар-

ських підприємств обґрунтовує доцільність розробки та імплементації якісно 

нових підходів до організації цих процесів. 
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Додаток А 

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств України земельними ресурсами за формами господарювання* 

Показ-

ники 
Роки 

Господарські 
товариства 

Приватні підп-
риємства, у 

т. ч. фермерські 
господарства 

Фермерські гос-
подарства 

Сільськогоспо-

дарські вироб-
ничі кооперати-

ви 

Інші підприємства 
Державні підп-

риємства 

Сільськогоспо-

дарські підпри-
ємства 

Сума % Сума % Сума % Сума % Сума % Сума % Сума % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Площа 
сільсь-

когоспо-

дарсь-

ких 
угідь, 
тис. га  

2007 10031,8 60,01 4056,3 24,26 769,6 18,97 1268,7 7,59 831,4 4,97 530,5 3,17 16718,6 100 

2008 10605,6 58,38 4838,2 26,63 1429,8 29,55 1145,2 6,30 942,9 5,19 635,4 3,50 18167,4 100 

2009 10720,0 58,82 4936,3 27,09 1542,1 31,24 1025,1 5,63 918,4 5,039 625,4 3,43 18225,1 100 

2010 11107,9 60,19 4923,4 26,68 1595,0 32,40 941,3 5,10 895,5 4,85 585,7 3,18 18453,8 100 

2011 11151,9 60,42 4954,2 26,84 1630,4 32,91 788,9 4,28 929,7 5,04 631,0 3,42 18455,8 100 

2012 11320,8 61,18 5083,2 27,47 1682,3 33,09 701,8 3,79 813,5 4,39 585,8 3,17 18505,0 100 

2013 11670,3 62,39 5061,8 27,06 1683,0 33,25 658,7 3,52 694,6 3,71 620,8 3,32 18706,2 100 

2014 11254,1 61,82 5238,6 28,77 2094,0 39,97 569,1 3,13 577,4 3,17 566,2 3,11 18205,4 100 

2015 11491,2 64,82 4792,3 27,03 1677,4 35,00 544,2 3,07 379,2 2,14 522,0 2,94 17728,8 100 

2016 10546,7 60,96 5485,1 31,7 1684,4 30,71 505,2 2,92 327,5 1,89 438,0 2,53 17302,5 100 

2017 10591,2 61,53 5321,9 30,92 1671,8 31,41 549,1 3,19 329,1 1,91 421,8 2,45 17213,1 100 

2018 10617,0 63,23 4894,0 29,14 1660,0 33,92 540,0 3,22 324,0 1,93 417,0 2,48 16792,0 100 

З них 
площа 
сільсь-

когоспо-

дарсь-

ких 
угідь, 

взята в 
оренду, 

тис. га 

2007 9687,8 62,15 3984,3 25,56 750,6 18,84 1229,0 7,88 669,5 4,3 16,6 0,11 15587,1 100 

2008 10373,1 60,64 4723,3 27,61 1403,3 29,71 1107,8 6,48 881,5 5,15 19,6 0,12 17105,2 100 

2009 10504,4 60,96 4854,8 28,18 1514,5 31,20 1005,2 5,83 847,4 4,92 19,3 0,11 17231,0 100 

2010 10908,0 62,33 4828,3 27,59 1569,6 32,51 915,8 5,23 827,6 4,73 20,6 0,12 17500,3 100 

2011 10920,5 62,52 4888,3 27,99 1603,3 32,80 770,8 4,41 851,8 4,88 35,7 0,2 17467,1 100 

2012 11132,4 63,51 4958,7 28,29 1655,9 33,39 691,8 3,94 729,4 4,16 16,8 0,1 17529,1 100 

2013 11459,9 64,58 5008 28,22 1656,1 33,07 647,5 3,65 612,6 3,45 18,3 0,1 17746,2 100 

2014 11093,8 63,72 5186,8 29,79 2063,3 39,78 559,7 3,22 549,4 3,16 19,8 0,11 17409,5 100 

2015 11339,7 66,76 4729,9 27,85 1648,7 34,86 534,2 3,15 364 2,14 16,9 0,1 16984,4 100 

2016 10391,8 62,44 5420,7 32,57 1647,7 30,40 500,3 3,01 312,5 1,88 17,3 0,1 16642,7 100 

2017 10363,4 65,2 4635,8 29,2 1615,9 10,2 524,9 3,3 355,1 2,2 16,6 0,1 15895,8 100 

2018 10388,6 66,88 4263,1 27,44 1604,5 37,64 516,2 3,32 349,6 2,25 16,4 0,11 15533,9 100 

4
7
6
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Площа 
ріллі, 
тис. га 

2007 9367,0 60,54 3773,0 24,39 722,3 19,14 1119,2 7,23 782,6 5,06 429,6 2,78 15471,4 100 

2008 9963,4 58,62 4602,2 27,08 1384,8 30,09 1023,6 6,02 890,3 5,24 516,0 3,04 16995,5 100 

2009 10131,8 59,09 4703,6 27,43 1492,8 31,74 927,8 5,41 868,0 5,06 515,2 3,01 17146,5 100 

2010 10522,3 60,35 4729,6 27,13 1548,7 32,74 855,2 4,91 847,1 4,86 481,0 2,75 17435,2 100 

2011 10626,7 60,69 4760,9 27,19 1581,4 33,22 723,9 4,13 875,6 5,0 523,3 2,99 17510,4 100 

2012 10851,4 61,54 4872,5 27,63 1610,7 33,06 651,6 3,7 765,6 4,34 491,4 2,79 17632,6 100 

2013 11060,7 62,45 4871,0 27,5 1643,2 33,73 616,8 3,48 648,6 3,66 515,3 2,91 17712,4 100 

2014 10527,5 61,36 5054,1 29,46 2027,8 40,12 538,5 3,14 554,3 3,23 483,8 2,81 17158,3 100 

2015 10238,2 63,33 4616,8 28,56 1623,7 35,17 512,1 3,17 360,5 2,23 438,5 2,71 16166,1 100 

2016 10103,6 61,13 5275,8 31,92 1633,6 30,96 473,9 2,87 309,7 1,87 365,7 2,21 16528,7 100 

2017 10136,0 63,3 4570,8 28,6 1607,5 10,0 508,3 3,2 355,6 2,2 434,1 2,7 16004,9 100 

2018 10130,9 64,89 4203,3 26,92 1596,2 37,97 499,9 3,20 350,1 2,24 429,2 2,75 15613,4 100 

Площа 
ріллі, 

взята в 
оренду, 
тис. га 

2007 9110,2 62,51 3718,5 25,52 704,9 18,96 1089,4 7,48 640,8 4,39 14,3 0,1 14573,1 100 

2008 9780,9 60,67 4490,5 27,85 1352,4 30,12 994,2 6,17 839,6 5,21 16,9 0,1 16122,2 100 

2009 9961,1 60,94 4647,4 28,43 1467,6 31,58 913,2 5,59 805,5 4,93 18,2 0,11 16345,4 100 

2010 10371,1 62,26 4641,6 27,87 1520,7 32,76 833,5 5 790,9 4,75 19,5 0,12 16656,6 100 

2011 10446,5 62,52 4704,9 28,16 1557,6 33,11 710 4,25 813 4,87 33,7 0,2 16708,1 100 

2012 10698,0 63,64 4751,9 28,27 1586,4 33,38 644,9 3,83 699,9 4,16 15,4 0,10 16810,0 100 

2013 10928,5 64,46 4814,1 28,4 1611,1 33,47 607,2 3,58 587 3,46 17,0 0,10 16953,7 100 

2014 10320,7 63,09 4957,2 30,3 1956,9 39,48 530,2 3,24 532,4 3,26 17,3 0,11 16357,8 100 

2015 10085,6 65,04 4554 29,37 1598,5 35,10 503,5 3,24 349,1 2,25 14,9 0,1 15507,2 100 

2016 9945,0 62,39 5211,3 32,69 1596,6 30,64 469,9 2,95 299,3 1,88 14 0,09 15939,6 100 

2017 9985,0 65,0 4508,6 29,4 1582,6 10,3 499,8 3,3 344,3 2,2 14,8 0,1 15352,5 100 

2018 9909,7 68,61 3661,5 25,35 1542,8 42,14 477,8 3,31 377,7 2,61 16,9 0,12 14443,6 100 

 

* Джерело: розраховано на основі даних: [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. 
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Додаток Б 

Результативні показники діяльності сільськогосподарських підприємств  
за організаційно-правовими формами господарювання України за 2007-2018 рр. * 

Показни-

ки 
Роки 

Господарські това-
риства 

Приватні підприємства, 

у т. ч. фермерські гос-
подарства 

Фермерські госпо-
дарства 

Сільськогоспода-

рські виробничі 
кооперативи 

Інші підприєм-
ства 

Державні 
підприємства 

Сільсько-

господарські 
підприємства 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Кількість 
прибут-

кових 
підпри-

ємств 

2007 2902 57,92 1588 31,70 282 17,76 308 6,15 135 2,69 77 1,54 5010 100 

2008 3113 52,84 2092 35,51 600 28,68 386 6,55 185 3,14 115 1,95 5891 100 

2009 3051 52,44 2171 37,32 669 30,81 288 4,95 179 3,08 129 2,22 5818 100 

2010 3466 51,9 2526 37,83 748 29,61 333 4,99 210 3,14 143 2,14 6678 100 

2011 3889 52,2 2771 37,19 801 28,91 327 4,39 276 3,7 187 2,51 7450 100 

2012 3618 52,95 2519 36,87 748 29,69 259 3,79 267 3,91 170 2,49 6833 100 

2013 3167 52,65 2262 37,61 699  30,90 216 3,59 214 3,56 156 2,59 6015 100 

2014 3635 55,13 2293 34,78 694 30,27 235 3,56 189 2,87 150 2,28 6593 100 

2015 4293 56,38 2737 35,95 812 29,67 292 3,84 152 2,00 140 1,84 7614 100 

2016 4137 55,74 2730 36,78 817 29,93 279 3,76 142 1,91 134 1,81 7422 100 

2017 3970 55,30 2681 37,40 811 30,25 266 3,7 136 1,9 124 1,7 7178 100 

2018 4063 57,18 2577 36,26 760 10,7 207 2,91 135 1,9 124 1,75 7106 100 

Одержа-

но прибу-
тку, млн 

грн 

2007 3854,0 66,61 1450,5 25,07 308,0 21,23 180,4 3,12 263,5 4,55 37,6 0,65 5786,0 100 

2008 5430,5 66,89 1867,3 23,0 664,0 35,56 300,9 3,71 431,9 5,32 87,4 1,08 8118,0 100 

2009 7326,1 69,32 2294,1 21,71 771,8 33,64 234,7 2,22 650,7 6,16 62,6 0,59 10568,2 100 

2010 10413,7 66,68 3977,6 25,47 1454,7 36,57 341,7 2,19 779,7 4,99 103,7 0,66 15616,4 100 

2011 15398,3 68,28 5554,4 24,63 1859,4 33,48 405,9 1,8 1037,5 4,60 156,2 0,69 22552,3 100 

2012 16593,3 68,98 5862,0 24,37 1869,0 31,88 285,5 1,19 1175,8 4,89 138,3 0,57 24054,9 100 

2013 13661,6 72,09 4045,4 21,35 1384,0 34,21 214,6 1,13 922,3 4,87 106,9 0,56 18950,8 100 

2014 19666,8 72,27 6543,5 24,04 1510,1 23,08 297,0 1,09 605,0 2,22 101,5 0,37 27213,9 100 

2015 67268,1 72,19 22370,6 24,01 7321,3 32,73 1719,4 1,85 1428,1 1,53 391,8 0,42 93178,0 100 

2016 53618,7 66,44 22904,6 28,38 8238,5 35,97 1981,9 2,46 1766,1 2,19 433,9 0,54 80705,2 100 

2017 50142,0 65,7 22345,0 29,3 8225,0 36,81 1927,0 2,5 1704 2,2 244 0,3 76362,0 100 

2018 58550,0 70,95 19306 23,39 8604 44,57 2315 2,81 2042 2,47 314 0,38 82527,0 100 
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Продовження додатку Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Кількість 
збитко-

вих 

підпри-

ємств 

2007 1804 55,51 770 23,69 89 11,56 431 13,3 113 3,48 132 4,06 3250 100 

2008 1921 57,34 827 24,69 124 14,99 321 9,58 128 3,82 153 4,57 3350 100 

2009 1934 57,24 843 24,95 124 14,71 338 10,0 121 3,58 143 4,23 3379 100 

2010 1459 59,55 552 22,53 66 11,96 216 8,82 92 3,76 131 5,35 2450 100 

2011 1182 58,72 438 21,76 45 10,27 181 8,99 92 4,57 120 5,96 2013 100 

2012 1311 58,4 561 24,99 99 17,65 172 7,66 89 3,96 112 4,99 2245 100 

2013 1829 60,56 800 26,49 158 19,75 191 6,32 90 2,98 110 3,64 3020 100 

2014 1194 55,59 627 31,86 110 17,54 114 6,05 53 2,69 71 3,81 1968 100 

2015 513 63,49 190 23,51 21 11,05 43 5,32 23 2,85 39 4,83 808 100 

2016 557 68,34 162 19,88 20 12,35 42 5,15 21 2,58 33 4,05 815 100 

2017 724 68,3 211 19,9 26 12,32 55 5,2 27 2,6 43 4,0 1060 100 

2018 677 56,56 326 27,23 78 6,52 119 9,94 29 2,42 46 3,84 1197 100 

Одержа-

но збит-
ку, млн 

грн 

2007 998,4 63,42 182,6 11,6 24,3 13,28 99,2 6,3 233,4 14,8 60,6 3,85 1574,2 100 

2008 1778,1 71,13 313,0 12,52 28,5 9,11 71,0 2,84 256,0 10,2 81,6 3,27 2499,9 100 

2009 2444,5 72,81 474,6 14,14 50,7 10,68 102,6 3,06 257,2 7,66 78,3 2,33 3357,2 100 

2010 1950,1 74,03 352,2 13,37 24,0 6,81 76,7 2,91 162,6 6,17 92,7 3,52 2634,3 100 

2011 1747,0 75,54 194,1 8,391 24,5 12,64 51,8 2,25 209,8 9,07 109,9 4,75 2312,6 100 

2012 2682,5 76,07 413,8 11,74 109,2 26,39 113,2 3,21 184,4 5,23 132,4 3,76 3526,3 100 

2013 5127,0 79,7 748,8 11,64 140,2 18,72 123,9 1,93 327,7 5,09 105,6 1,64 6433,0 100 

2014 5289,7 65,16 2295,8 28,28 1367,9 16,85 179,1 2,21 321,0 3,96 31,8 0,39 8117,4 100 

2015 3255,7 88,24 356,8 9,67 34,9 9,78 24,0 0,65 13,3 0,36 39,8 1,08 3689,6 100 

2016 2515,4 89,05 213,0 7,54 21,7 10,18 29,1 1,03 23,4 0,83 43,9 1,55 2824,8 100 

2017 3270,0 89,0 277,0 7,5 28,0 10,11 38,0 1,0 30,0 0,8 57,0 1,6 3672,0 100 

2018 5391 67,47 1851 23,17 256 13,83 242 3,03 198 2,48 308 3,85 7990,0 100 
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Продовження додатку Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Прибуток 
(збиток), 
млн грн 

2007 2855,6 67,8 1268,0 30,11 283,8 22,38 81,2 1,93 30,1 0,71 -23,1 -0,55 4211,8 100 

2008 3652,3 65,01 1554,4 27,67 635,5 40,89 229,8 4,09 175,9 3,13 5,7 0,1 5618,1 100 

2009 4881,5 67,7 1819,5 25,23 721,1 39,63 132,1 1,83 393,5 5,46 -15,7 -0,22 7210,9 100 

2010 8463,6 65,19 3625,3 27,93 1430,7 39,46 265,0 2,04 617,1 4,75 11,1 0,09 12982,1 100 

2011 13651,4 67,45 5360,4 26,48 1834,9 34,23 353,9 1,75 827,7 4,09 46,3 0,23 20239,7 100 

2012 13910,8 67,76 5448,2 26,54 1759,7 32,3 172,4 0,84 991,4 4,83 5,9 0,03 20528,7 100 

2013 8534,6 68,18 3296,7 26,34 1243,8 37,73 90,7 0,72 594,6 4,75 1,3 0,01 12517,9 100 

2014 24956,5 3,928 8839,3 1,39 2877,9 32,56 476,1 0,07 926,1 0,15 133,3 0,02 35331,3 100 

2015 64012,4 71,53 22013,8 24,6 7286,4 33,10 1695,4 1,89 1414,8 1,58 352,0 0,39 89488,4 100 

2016 51103,3 65,62 22691,7 29,14 8216,8 36,21 1952,8 2,51 1742,6 2,24 390,0 0,5 77880,4 100 

2017 46304,9 65,37 20750,1 29,30 7585,8 36,56 1893,7 2,67 1742,1 2,46 140,4 0,2 70831,2 100 

2018 53159,0 71,32 17455,0 23,42 8348,0 47,83 2073,0 2,78 1844,0 2,47 6,0 0,01 74537,0 100 

 

* Джерело: розраховано на основі даних: [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. 
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Додаток В 

Валовий збір сільськогосподарської продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах  
України за 2007–2018 рр., тис. т.* 

Показни-

ки 
Роки 

Господарські 
товариства 

Приватні підп-
риємства у т. ч. 
фермерські гос-

подарства 

Фермерські госпо-
дарства 

Сільськогоспо-

дарські коопе-
ративи 

Інші підприєм-
ства 

Державні підп-
риємства 

Сільсько-

господарські 
підприємства 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Зернові та 
зернобо-

бові 

2007 11873,1 63,77 4164,2 22,36 841,1 20,20 1170,3 6,28 1057,1 5,68 354,9 1,91 18619,6 100 

2008 22149,3 62,09 8923,0 25,01 2214,9 24,82 1871,5 5,25 1969,1 5,52 761,4 2,13 35674,3 100 

2009 19275,1 63,06 7645,6 25,01 2312 30,24 1366,4 4,47 1670,3 5,47 608,0 1,99 30565,4 100 

2010 16764,2 64,18 6536,8 25,02 2078,7 31,80 1130,0 4,33 1261,1 4,83 429,3 1,64 26121,4 100 

2011 25878,9 66,16 9569,7 24,46 3048,1 31,85 1230,9 3,15 1779,2 4,55 658 1,68 39116,7 100 

2012 21898,8 68,6 7709,2 24,15 2274,4 29,50 814,0 2,55 1058 3,31 442,4 1,39 31922,4 100 

2013 30590,4 69,0 10752,6 24,25 3333,5 31,00 1133,8 2,56 1209,1 2,72 651,2 1,47 44337,1 100 

2014 30695,4 67,77 11558,6 25,52 3711,2 32,11 1118,9 2,47 1212,7 2,68 707 1,56 45292,6 100 

2015 27869,9 68,28 10562,1 25,88 3416,7 32,35 1100,2 2,7 714,7 1,75 568,8 1,39 40815,7 100 

2016 30438,5 68,24 11688 26,20 3886 33,25 1164,9 2,61 764,6 1,72 547,8 1,23 44603,8 100 

2017 28030,0 68,24 10763,0 26,21 3578,0 33,24 1073,0 2,61 704,0 1,71 504,0 1,23 41074,0 100 

2018 33234,9 69,08 12168,5 25,29 4424,9 36,36 1202,4 2,5 913,8 1,9 591,4 1,23 48111,0 100 

Цукрові 
буряки 

2007 9410,1 70,66 2852,6 21,42 472,7 16,50 480,8 3,61 523,8 3,93 50,6 0,38 13317,8 100 

2008 8555,9 75,55 2175,7 19,21 515,0 23,67 256,4 2,27 275,2 2,43 61,3 0,54 11324,5 100 

2009 6319,0 77,28 1522,2 18,61 236,1 15,51 166,0 2,03 124,3 1,52 45,4 0,56 8176,9 100 

2010 8395,6 70,23 2973,3 24,87 642,5 21,61 260,6 2,18 235,2 1,97 89,3 0,75 11954,0 100 

2011 11509,6 70,78 4030,9 24,79 727,6 18,05 247,3 1,52 359,6 2,21 114,3 0,7 16261,7 100 

2012 11478,8 71,58 3803 23,71 679,9 17,88 208,6 1,3 411,3 2,56 135,5 0,85 16037,2 100 

2013 6270,9 71,55 2291,7 26,15 337,8 14,74 103,6 1,18 54,1 0,62 43,6 0,5 8763,9 100 

2014 9788,1 68,7 3958,9 27,78 443,4 11,20 184,9 1,3 206,9 1,45 109,2 0,77 14248,0 100 

2015 6219,3 67,3 2778,5 30,06 302,4 10,88 105,7 1,14 63,3 0,69 74,9 0,81 9241,7 100 

2016 8641,6 67,84 3543,1 27,81 508,2 14,34 172,4 1,35 136,3 1,07 245,4 1,93 12738,8 100 

2017 9210,3 67,84 3776,2 27,81 542,2 14,36 184,0 1,35 145,4 1,08 261,1 1,92 13577,0 100 

2018 8692,3 68,40 3532,8 27,80 495,6 14,03 190,6 1,50 114,4 0,90 177,9 1,40 12708,0 100 
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Продовження додатку В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Насіння 

соняшни-

ку 

2007 1658,4 63,41 709,4 27,13 153,3 21,61 118,5 4,53 91,0 3,48 37,9 1,45 2615,2 100 

2008 2605 59,61 1354,5 31,0 493 36,40 179,8 4,11 158,2 3,62 72,6 1,66 4370,1 100 

2009 2642,2 60,87 1331,8 30,68 515,2 38,68 154,9 3,57 138,1 3,18 73,9 1,7 4340,9 100 

2010 2957,3 60,60 1513,2 31,01 564,8 37,32 165,2 3,38 173,8 3,56 70,7 1,45 4880,2 100 

2011 3832,8 61,63 1906,9 30,67 749,9 39,32 161,7 2,6 234,8 3,78 82,3 1,32 6218,5 100 

2012 3783,2 61,24 1939,6 31,39 745,6 38,44 138,85 2,25 240,4 3,89 76,15 1,23 6178,2 100 

2013 5089,2 62,17 2528,1 30,88 956,1 37,82 202 2,47 248,7 3,04 118,1 1,44 8186,1 100 

2014 4758,8 62,29 2366,8 30,98 1001,4 42,31 183,1 2,4 228,8 2,99 102,3 1,34 7639,8 100 

2015 5248,2 63,38 2570,2 31,04 1074,9 41,82 202,5 2,45 158,7 1,92 100,3 1,21 8279,9 100 

2016 6302,4 64,67 2919,8 29,96 1168,1 40,00 234,8 2,41 195,4 2,0 93,2 0,96 9745,6 100 

2017 5693,0 64,66 2638,0 29,97 1055,0 39,99 212,0 2,41 176,0 2,0 84,0 0,96 8804,0 100 

2018 6595,1 65,10 3221,6 31,80 1235,9 38,36 141,8 1,40 81 0,80 91,2 0,90 10130,7 100 

Соя 2007 381,4 73,52 100,1 19,3 11,3 11,25 12,6 2,43 16,0 3,08 8,7 1,67 518,8 100 

2008 464,1 70,5 140,1 21,29 28,5 20,36 13,4 2,04 28,0 4,25 12,6 1,92 658,2 100 

2009 594,4 68,94 186,2 21,6 46,1 24,74 14,9 1,73 53,7 6,22 13 1,51 862,2 100 

2010 955,9 70,65 308,7 22,82 73,56 23,82 28,9 2,14 31,1 2,3 28,2 2,09 1352,8 100 

2011 1270,7 71,29 391,4 21,96 96,5 24,65 32,7 1,83 49,9 2,8 37,7 2,12 1782,4 100 

2012 1360,1 72,15 407,2 21,6 106,35 26,12 29,1 1,55 50,5 2,68 38,1 2,02 1885,0 100 

2013 1614,7 72,88 481 21,70 131,2 27,27 30,4 1,37 48,6 2,2 41 1,85 2215,7 100 

2014 2317,9 73,38 696,7 22,06 175,2 25,14 44,7 1,42 62,5 1,98 36,7 1,16 3158,6 100 

2015 2135,8 73,03 673,5 23,03 184,0 27,32 42,7 1,46 43,2 1,48 29,2 1,0 2924,4 100 

2016 2301,0 71,84 770,4 24,05 197,6 25,66 56,8 1,77 39,2 1,23 35,5 1,11 3202,9 100 

2017 2098,0 71,8 702,0 24,1 180,0 25,64 52,0 1,8 36,0 1,2 32,0 1,1 2921,0 100 

2018 2329,1 70,90 834,4 25,40 213,5 25,59 52,6 1,60 42,7 1,30 26,3 0,80 3285,1 100 

4
8
2

 



483 

Продовження додатку В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ріпак 2007 524,5 63,51 208,8 25,29 57,3 27,45 51,4 6,22 27,6 3,34 13,5 1,64 825,8 100 

2008 1502,1 63,85 642 27,29 213,4 33,25 105,7 4,49 75,0 3,19 27,8 1,18 2352,6 100 

2009 1078,7 67,53 381,2 23,86 124 32,52 67,9 4,25 57,2 3,58 12,4 0,78 1597,4 100 

2010 804,8 65,07 333,4 26,96 126,2 37,85 55,6 4,5 31,5 2,55 11,4 0,92 1236,7 100 

2011 803,0 64,9 339,9 27,47 137,4 40,44 44,4 3,59 43,2 3,49 6,9 0,55 1237,4 100 

2012 767,8 70,83 266,9 24,62 82,8 31,02 14,1 1,3 29,4 2,72 5,8 0,53 1084 100 

2013 1351,0 64,75 611,3 29,3 235 38,44 53,5 2,56 57,9 2,78 12,8 0,61 2086,5 100 

2014 1250,1 64,44 580 29,9 236,3 40,74 54,4 2,81 42 2,16 13,3 0,69 1939,8 100 

2015 1031,0 67,37 431,4 28,19 166,7 38,64 43,9 2,87 17,6 1,15 6,4 0,42 1530,3 100 

2016 665,1 66,4 301,3 30,08 110,7 36,74 23,65 2,36 8,2 0,82 3,45 0,34 1001,7 100 

2017 1280,0 66,4 580,0 30,1 213,0 36,72 46,0 2,4 16,0 0,8 7,0 0,3 1928,0 100 

2018 1601,6 66 751,3 30,96 303,35 40,32 48,54 2 17 0,7 8,36 0,34 2426,8 100 

Насіння 
льону 

2007 1,15 70,21 0,3 19,02 0,03 10 0,05 2,6 0,1 8,07 0 0,1 1,6 100 

2008 1,18 57,78 0,59 28,4 - - 0,03 1,52 0,25 12,19 0 0,11 2,05 100 

2009 0,7 65,42 0,29 27,10 - - 0 0 0,08 7,39 0 0,1 1,07 100 

2010 0,9 81,82 0,15 13,63 - - 0 - 0,05 4,55 - - 1,1 100 

2011 1,5 93,75 0,01 0,63 - - 0,01 0,62 0,08 5,0 0 0 1,6 100 

2012 0,8 88,89 0,01 1,11 - - - - 0,07 7,78 0,02 2,22 0,9 100 

2013 0,5 46,73 0 0 - - - - 0,54 50,47 0,03 2,8 1,07 100 

2014 4,15 87,46 0,4 9,31 0,4 91,03 - - - - 0,15 3,23 4,7 100 

2015 1,05 59,56 0,4 22,87 0,1 24,79 - - - - 0,31 17,57 1,76 100 

2016 1,0 66,67 0,5 33,33 - - - - - - 0 0 1,5 100 

2017 1,0 67,1 0 32,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,1 1,0 100 

2018 0,5 62,50 0,3 37,50   0,00   0,00   0,00 0 0,00 0,8 100 

Картопля 2007 149,5 58,71 81,2 31,90 48,8 60,08 13,9 5,46 6,1 2,4 3,9 1,53 254,6 100 

2008 191,6 62,4 76,1 24,78 48,2 63,33 19,3 6,29 14,5 4,71 5,6 1,82 307,1 100 

2009 249,1 66,11 95,9 25,46 54,2 56,53 14,8 3,94 10,8 2,87 6,1 1,62 376,7 100 

2010 211,1 59,49 127,2 35,86 79,3 62,32 8,1 2,28 3,3 0,94 5,1 1,43 354,8 100 

2011 304,5 55,13 208,5 37,75 132,7 63,67 25,0 4,53 7,9 1,44 6,4 1,15 552,3 100 

2012 329 54,59 224,6 37,27 132,5 59,00 13,3 2,21 7,4 1,23 28,3 4,7 602,6 100 

2013 250,9 47,01 267,1 50,05 189,2 70,84 5,9 1,11 5,7 1,08 4,0 0,75 533,65 100 

2014 467,8 72,04 140,7 21,66 63,5 45,16 2,3 0,36 34,4 5,29 4,2 0,65 649,4 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Картопля 2015 257,6 72,25 88 24,67 45,3 51,46 2,9 0,8 5,4 1,51 2,7 0,77 356,6 100 

2016 259,9 71,33 93,3 25,62 47,8 51,20 1,6 0,42 5,9 1,63 3,6 1,0 364,3 100 

2017 238,0 71,3 86,0 25,6 44,0 51,16 1,0 0,4 5,0 1,6 3,0 1,0 334,0 100 

2018 227,1 70,09 86,8 26,79 47 54,15 1,4 0,43 5,3 1,64 3,4 1,05 324 100 

Баштанні 
продово-

льчі 

2007 11 32,78 11,2 33,29 2,4 21,20 5,6 16,88 1,9 5,79 3,8 11,26 33,5 100 

2008 16,2 41,78 13,3 34,2 5,4 40,40 3,3 8,58 2,5 6,49 3,5 8,95 38,8 100 

2009 17,5 37,03 16,1 34,20 4,8 29,79 10,5 22,24 1,5 3,07 1,6 3,46 47,2 100 

2010 14,5 35,18 12,7 30,92 2,8 22,33 8,3 20,1 2,1 5,07 3,6 8,73 41,2 100 

2011 15,9 41,17 12,7 32,88 3,3 25,83 7,8 20,27 0,8 2,14 1,4 3,54 38,6 100 

2012 11,6 34,02 11,9 35,04 2,8 23,58 8,5 24,93 0,3 0,86 1,7 5,15 34,0 100 

2013 9,7 32,81 11,6 38,96 3,5 30,22 7,2 24,44 0,3 0,96 0,8 2,83 29,6 100 

2014 7,5 30,36 10,3 41,99 5,05 48,94 5,0 20,34 1,2 4,73 0,6 2,58 24,6 100 

2015 12,8 36,64 13,8 39,61 8,5 61,41 4,7 13,38 0,3 0,77 3,3 9,6 34,9 100 

2016 10,8 38,18 11,1 39,36 6,5 58,23 4,4 15,52 0,6 2,17 1,3 4,77 28,2 100 

2017 5,2 38,2 5,2 39,4 3,0 57,69 2,3 15,5 0 0 1,3 9,29 14 100 

2018 6,2 35,40 6,8 38,50 4,0 59,22 3,2 18,20 0,4 2,50 1,0 5,40 17,6 100 

Виноград 2007 144,8 67,21 2,4 1,10 1,4 58,47 8,2 3,8 14,8 6,89 45,2 21 215,4 100 

2008 167,9 66,53 1,5 0,60 0,5 36,65 7,3 2,89 34,3 13,59 41,3 16,39 252,3 100 

2009 201,2 72,95 2,9 1,05 1,5 53,04 7,4 2,7 27 9,78 37,3 13,52 275,8 100 

2010 162,3 71,79 9,1 4,02 0,6 6,729 2,1 0,93 18,9 8,36 33,7 14,9 226,1 100 

2011 196,6 65,88 27,8 9,32 2,7 9,86 3,3 1,11 32,9 11,01 37,8 12,68 298,4 100 

2012 175,7 66,12 35,9 13,51 9,0 24,95 2,8 1,05 24,8 9,33 26,5 9,99 265,7 100 

2013 224,3 61,5 60,6 16,61 8,8 14,58 3,9 1,07 42,5 11,65 33,4 9,17 364,7 100 

2014 137,7 63,09 32,3 14,78 7,7 23,97 2,9 1,34 37,6 17,23 7,8 3,56 218,3 100 

2015 121,9 65,37 27,1 14,55 7,9 28,97 1,9 1 32,2 17,28 3,4 1,8 186,5 100 

2016 140,9 69,63 27,8 13,75 8,8 31,72 1,4 0,69 25,4 12,58 6,8 3,35 202,3 100 

2017 153,0 69,6 30,0 13,8 10,0 33,0 2,0 0,7 28,0 12,6 7,0 3,4 220,0 100 

2018 164,0 68,20 30,1 12,50 11,1 36,80 4,1 1,70 31,7 13,20 10,6 4,40 240,5 100 

Овочі відк-
рито-го 
ґрунту 

2007 188,1 58,37 94,4 29,3 21,8 23,12 16,6 5,16 15,2 4,74 7,8 2,43 322,1 100 

2008 327,1 52,08 190,7 30,36 23,9 12,54 26,4 4,2 56,5 9,0 27,3 4,36 628,0 100 

2009 315,7 45,61 304,6 44,01 43,9 14,41 22,1 3,2 40,7 5,88 9,0 1,3 692,1 100 

2010 289,0 49,69 240,4 41,33 30,8 12,80 16,5 2,83 32,5 5,59 3,3 0,56 581,7 100 

2011 356,6 38,15 509,5 54,51 73,8 14,49 21,8 2,34 36,9 3,94 9,9 1,06 934,7 100 
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Овочі відк-
ритого ґру-

нту 

2012 436,7 41,65 565 53,88 76,8 13,60 13,7 1,31 26,7 2,55 6,4 0,61 1048,5 100 

2013 259,3 36,24 428,9 59,92 65,1 15,18 11,5 1,61 13,9 1,94 2,1 0,29 715,7 100 

2014 297,0 33,63 549,5 62,21 62,8 11,43 3,9 0,44 20,3 2,3 12,5 1,42 883,2 100 

2015 269,0 31,31 574,6 66,87 65,0 11,31 1,9 0,22 4,0 0,47 9,8 1,13 859,3 100 

2016 287,6 32,2 595,7 66,7 69,1 11,59 2,3 0,25 0,6 0,07 7,0 0,78 893,2 100 

2017 291,0 32,2 603,0 66,7 70,0  2,0 0,3 1,0 0,1 7,0 0,8 904,0 100 

2018 304,9 33,4 600,2 65,74 72,1 12,01 1,8 0,2 0,6 0,06 5,5 0,6 913 100 

Овочі за-
критого 
ґрунту 

2007 94,8 71,61 24,7 18,69 0,01 0,05 1,2 0,93 0,2 0,16 11,4 8,61 132,3 100 

2008 96,7 69,97 28,4 20,57 0,09 0,03 1,1 0,82 0,5 0,32 11,5 8,32 138,2 100 

2009 97,2 70,21 29,5 21,3 0,04 0,13 0,9 0,66 1,1 0,84 9,7 6,99 138,4 100 

2010 89,6 72,68 25,4 20,62 0,09 0,36 0,5 0,36 0,3 0,26 7,5 6,08 123,3 100 

2011 101,9 75,32 27,3 20,16 0,1 0,39 - - 1,9 1,44 4,2 3,08 135,3 100 

2012 95,9 74,44 29 22,49 0,06 0,21 - - 2,4 1,83 1,6 1,24 128,9 100 

2013 93,0 76,23 26,9 22,09 0,04 0,13 - - 2,0 1,65 0,1 0,07 122,0 100 

2014 89,9 77,28 22,9 19,59 0,01 0,06 - - 3,6 3,13 - - 116,4 100 

2015 71,8 73,99 22,7 23,33 0 - -  2,6 2,68 - - 97,1 100 

2016 68,8 74,05 20,1 21,67 -  - - - - 4,0 4,28 92,9 100 

2017 73,7 74,0 21,2 21,7 - - - - - - 4,1 4,3 99,0 100 

2018 75,1 75,10 20,9 20,90 0,0 0,00 0,0   0,0   4,0 4,00 100,0 100 

Плоди, 
ягоди 

2007 115,3 72,01 13,3 8,32 1,5 11,52 6,2 3,88 9,8 6,11 15,5 9,68 160,1 100 

2008 154,9 74,95 13,2 6,36 2,2 16,96 2,9 1,4 17,9 8,65 17,8 8,64 206,7 100 

2009 138,7 77,89 14,4 8,10 2,4 16,42 2,6 1,43 9,7 5,47 12,7 7,11 178,1 100 

2010 172,1 74,41 18,9 8,18 2,2 11,68 2,9 1,24 23 9,94 14,4 6,23 231,3 100 

2011 188,4 68,3 53,2 19,27 3,4 6,369 2,3 0,85 19,7 7,13 12,3 4,45 275,9 100 

2012 221,2 76,34 35,9 12,38 5,4 15,04 3,2 1,12 15,1 5,2 14,4 4,96 289,8 100 

2013 951,4 92,91 40,2 3,92 8,3 20,74 2,6 0,26 15,6 1,53 14,2 1,38 1024,0 100 

2014 1131,9 95,45 29,4 2,48 8,5 28,85 1,4 0,12 14,6 1,23 8,5 0,72 1185,8 100 

2015 202,7 73,2 50,9 18,38 22,7 44,63 0,6 0,2 12,8 4,63 10 3,59 277,0 100 

2016 178,1 68,61 56 21,55 27,2 48,55 0,8 0,3 17,1 6,58 7,7 2,96 259,6 100 

2017 160 68,6 50 21,6 24 48,0 1,0 0,3 15,4 6,6 7,6 3,0 234,0 100 

2018 262,5 67,31 89,3 22,9 47,2 52,85 1,2 0,31 25,7 6,59 11,3 2,89 390 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Кормові 
корене-

плоди і 
кормові 

баштанні 

2007 104,8 48,99 53,1 24,85 10,4 19,67 34,9 16,31 14,2 6,64 6,8 3,21 213,8 100 

2008 68,2 37,53 43,8 24,08 11,6 26,56 37,7 20,71 20,8 11,47 11,3 6,21 181,8 100 

2009 49,2 41,3 29,3 24,55 6,65 22,72 22,3 18,72 8,3 6,92 10,1 8,51 119,2 100 

2010 34,0 41,8 18,4 22,57 5,7 31,09 19,5 23,98 4,5 5,5 5,0 6,15 81,4 100 

2011 44,6 46,65 26,6 27,82 5,5 20,66 13,2 13,85 5,4 5,68 5,7 6,00 95,5 100 

2012 24,3 37,38 22,4 34,57 6,8 30,18 9,0 13,89 0,9 1,38 8,3 12,78 64,9 100 

2013 20,7 42,48 17,2 35,23 4,8 27,84 7,3 15,00 0,7 1,49 2,9 5,80 48,8 100 

2014 23,7 46,37 14,8 28,9 5,7 38,78 7,5 14,66 0,4 0,71 4,8 9,36 51,2 100 

2015 23,7 43,02 18,8 34,06 6,6 34,92 7,3 13,18 0,1 0,15 5,3 9,59 55,2 100 

2016 25,7 51,19 13,9 27,75 7,0 50,44 5,6 11,07 0,1 0,19 4,9 9,80 50,2 100 

2017 16,0 51,2 9,0 27,7 4,0 44,44 4,0 11,1 0 0,2 3,0 9,8 32,0 100 

2018 7,5 50,90 4,2 28,10 2,2 53,38 1,5 9,90 0,0 0,30 1,6 10,80 14,8 100 

Силос 2007 3087,6 55,35 1341,5 24,05 177 13,19 686,8 12,31 243,1 4,36 219,4 3,93 5578,4 100 

2008 3481,3 57,62 1267,2 20,98 203,7 16,07 684,8 11,33 292,9 4,85 315,5 5,22 6041,7 100 

2009 3408,7 57,23 1314,1 22,06 221,8 16,88 657,9 11,05 300,9 5,05 274,7 4,61 5956,3 100 

2010 2939,7 57,29 1103,2 21,5 189,4 17,17 556,8 10,85 283,6 5,53 247,6 4,83 5130,9 100 

2011 4214,5 59,78 1573,5 22,32 279,4 17,76 553,2 7,84 375,0 5,32 334,3 4,74 7050,5 100 

2012 3641,6 61,25 1356,5 22,81 252,1 18,58 472,9 7,95 212,0 3,57 262,9 4,42 5945,9 100 

2013 3890,8 61,43 1410,1 22,26 254,1 18,02 482,7 7,62 288,6 4,56 261,4 4,13 6333,6 100 

2014 3472,8 61,86 1291,8 23,01 253,8 19,65 394,0 7,02 209,9 3,74 245,0 4,37 5613,5 100 

2015 3283,6 63,61 1194,8 23,15 237,85 19,91 339,5 6,58 126,0 2,44 217,7 4,22 5161,6 100 

2016 3348,9 64 1200,1 22,94 282,1 23,51 361,8 6,92 120,0 2,29 201,5 3,85 5232,3 100 

2017 3126,0 64,0 1120,0 22,9 263,0 23,48 338,0 6,9 112,0 2,3 188,0 3,9 4885,0 100 

2018 2740,0 60,50 1050,7 23,20 29,7 2,82 371,4 8,20 149,5 3,30 217,4 4,80 4529,0 100 
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Продовження додатку В 

 

* Джерело: розраховано на основі даних: [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. 

Сінаж 2007 643,9 53,41 275,0 22,81 39,65 14,42 165,3 13,71 64,1 5,31 57,4 4,76 1205,7 100 

2008 899,0 53,84 348,2 20,86 43,8 12,57 204,8 12,26 116,2 6,96 101,5 6,08 1669,7 100 

2009 843,3 54,46 357,5 23,08 48,5 13,56 178,6 11,53 86,7 5,6 82,5 5,33 1548,6 100 

2010 887,1 58,44 261,4 17,22 30,2 11,56 155,7 10,26 133,9 8,82 80 5,26 1518,1 100 

2011 1065,2 63,24 310,7 18,44 38,7 12,47 119,7 7,1 109,2 6,49 79,7 4,73 1684,5 100 

2012 1011,9 63,99 324,5 20,52 43,7 13,46 80,5 5,09 98,7 6,24 65,8 4,16 1581,4 100 

2013 1158,7 65,46 370,1 20,91 41,0 11,08 93,6 5,29 74,6 4,22 73,0 4,12 1770,0 100 

2014 1300,7 66,54 412,2 21,09 45, 11,09 84,5 4,32 76,1 3,89 81,3 4,16 1954,8 100 

2015 1060,0 67,55 345,8 22,04 39,15 11,32 68,2 4,34 43,1 2,75 52,1 3,32 1569,2 100 

2016 1331,4 66,66 440,9 22,07 56,8 12,89 95,2 4,77 51,3 2,57 78,4 3,93 1997,2 100 

2017 959,0 66,7 318,0 22,1 41,0 12,89 69,0 4,8 37,0 2,6 56,0 3,9 1438,0 100 

2018 847,1 65,3 311,3 24 44,1 14,17 61 4,7 35 2,7 42,8 3,3 1297,2 100 
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Додаток Д 

Площа, з якої зібрано врожай культур та їх структура в сільськогосподарських 

 підприємствах України за 2007–2018 рр., тис. га* 

Назва 
продук-

ції 
Роки 

Господарські то-
вариства 

Приватні підприєм-
ства, у т. ч.  фер-

мерські господарс-
тва 

Фермерські гос-
подарства 

Сільськогоспо-

дарські коопера-
тиви 

Інші підприємс-
тва 

Державні підпри-
ємства 

Сільськогоспо-

дарські підпри-
ємства 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Зібрана 
площа, у 
т. ч. зер-
нові та 

зернобо-

бові 

2007 4661,5 60,2 1887,5 24,38 383,8 20,33 562,3 7,26 472,4 6,1 159,4 2,06 7743,1 100 

2008 5667,8 58,99 2566,4 26,71 773,6 30,14 579,6 6,03 564,3 5,88 229,7 2,39 9607,8 100 

2009 5672,8 59,25 2649,2 27,67 834,2 31,49 516,5 5,39 509,5 5,32 227,0 2,37 9575,0 100 

2010 5438,7 60,21 2462,0 27,25 802,0 32,57 458,0 5,07 492,2 5,45 182,1 2,02 9033,0 100 

2011 5881,0 61,46 2580,5 26,97 872,6 33,81 391,9 4,09 506,8 5,3 209,1 2,18 9569,3 100 

2012 5758,9 63,23 2465,6 27,07 826,55 33,52 333,5 3,66 378,0 4,15 171,8 1,89 9107,8 100 

2013 6289,7 63,92 2683,3 27,27 916,5 34,15 337,2 3,43 326,2 3,31 203,5 2,07 9839,9 100 

2014 5710,2 63,26 2552,9 28,28 922,1 36,12 292,0 3,24 272,7 3,02 198,4 2,2 9026,2 100 

2015 5790,4 64,26 2567,2 28,49 911,3 35,50 296,2 3,29 174,5 1,93 182,7 2,03 9011,0 100 

2016 5454,4 63,92 2478,2 29,04 878,7 35,46 273,6 3,21 175,9 2,06 150,5 1,77 8532,6 100 

2017 5507,9 63,94 2500,3 29,02 887,7 35,5 276,1 3,20 177,5 2,06 152,0 1,77 8613,8 100 

2018 5705,1 64,82 2469,4 28,06 958,9 38,83 270,4 3,07 201,2 2,29 155,4 1,77 8801,5 100 

Насіння 
соняш-

нику 

2007 1154,8 62,25 499,7 26,94 102,1 20,44 101,8 5,49 66,6 3,59 32,1 1,73 1855,0 100 

2008 1485,1 57,93 820,7 32,02 296,5 36,13 113,7 4,44 91,6 3,57 52,3 2,04 2563,4 100 

2009 1522,8 56,23 939,3 34,69 312,0 33,21 101,7 3,76 91,8 3,39 52,4 1,93 2708,0 100 

2010 1757,7 59,04 947,1 31,81 357,3 37,72 102,3 3,43 117,5 3,95 52,5 1,77 2977,1 100 

2011 2018,2 61,94 942,2 28,92 366,0 38,84 101,9 3,13 136,9 4,2 59,1 1,81 3258,3 100 

2012 2016,4 59,5 1040,7 30,71 415,0 39,87 105,5 3,11 162,8 4,8 63,5 1,88 3388,9 100 

2013 2092,6 61,29 1024,7 30,01 392,4 38,29 94,9 2,78 128,6 3,76 73,7 2,16 3414,5 100 

2014 2129,4 58,13 1224,6 33,43 476,6 38,92 104,4 2,85 124,9 3,41 79,7 2,18 3663,0 100 

2015 2100,7 61,18 1083,0 31,54 445,8 41,16 96,6 2,81 82,8 2,41 70,7 2,06 3433,8 100 

2016 2536,3 63,05 1214,2 30,19 487,5 40,15 105,5 2,62 105,5 2,62 61,0 1,52 4022,5 100 

2017 2522,7 62,98 1207,5 30,21 485,1 40,01 104,9 2,61 105,3 2,64 60,7 1,56 4013,7 100 

2018 2582,7 63,79 1303,5 32,19 502,2 38,52 62,0 1,53 42,7 1,06 58,1 1,44 4049,0 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цукрові 
буряки 

(фабрич-

ні) 

2007 286,5 68,37 92,1 21,99 17,8 19,27 17,1 4,08 20,6 4,92 2,7 0,64 419,0 100 

2008 222,1 73,26 62,7 20,7 15,15 24,16 9,3 3,07 7,1 2,35 1,9 0,62 303,1 100 

2009 193,3 74,06 55,85 21,4 10,3 18,38 6,7 2,59 3,4 1,28 1,75 0,67 261,0 100 

2010 287,8 69,53 104,9 25,35 25,2 24,01 10,1 2,43 7,0 1,7 4,1 0,99 413,9 100 

2011 303,0 69,88 109,7 25,3 20,7 18,85 8,0 1,84 8,8 2,02 4,2 0,96 433,7 100 

2012 278,5 73,08 84,2 22,1 16,7 19,8 5,6 1,47 9,1 2,4 3,6 0,95 381,1 100 

2013 149,8 71,91 53,5 25,7 9,2 17,20 2,7 1,31 1,1 0,51 1,2 0,57 208,3 100 

2014 202,3 70,96 71,8 25,16 9,0 12,53 3,8 1,33 4,1 1,44 3,2 1,11 285,2 100 

2015 137,0 67,97 57,7 28,65 7,1 12,28 2,8 1,37 1,4 0,71 2,6 1,3 201,5 100 

2016 174,0 69,28 65,3 26,02 9,9 15,12 3,3 1,31 2,5 1,01 6,0 2,38 251,1 100 

2017 189,2 69,44 71,1 25,4 10,7 15,42 3,6 1,43 2,8 1,2 6,5 2,53 273,1 100 

2018 166,6 69,91 62 26,02 9,2 14,83 3,6 1,51 2 0,84 4,1 1,72 238,3 100 

Соя 2007 292,8 71,71 86,2 21,11 10,5 12,15 10,5 2,57 12,8 3,14 6,0 1,47 408,3 100 

2008 302,4 69,52 96,7 22,24 22,4 23,14 8,1 1,87 19,7 4,52 8,0 1,85 434,9 100 

2009 349,8 69,23 115,8 22,91 32,9 28,45 10,15 2,01 22,0 4,36 7,55 1,49 505,3 100 

2010 592,3 70,57 196,2 23,38 52,35 26,68 16,6 1,98 19,4 2,31 14,8 1,76 839,3 100 

2011 638,2 72,5 188,3 21,39 47,7 25,31 14,7 1,67 22,9 2,61 16,1 1,83 880,2 100 

2012 780,6 71,92 238,6 21,98 68,3 28,63 18,3 1,68 28,5 2,63 19,4 1,79 1085,4 100 

2013 771,6 72,76 231,3 21,81 65,3 28,22 15,8 1,49 23,6 2,22 18,2 1,72 1060,5 100 

2014 1024,0 73,13 308,3 22,02 82,6 26,8 21,2 1,52 27,0 1,93 19,7 1,4 1400,2 100 

2015 1127,6 71,28 388,2 24,54 99,9 25,73 24,7 1,57 22,2 1,4 19,2 1,21 1581,9 100 

2016 934,4 70,60 330,1 24,94 86,2 26,11 24,6 1,86 17,1 1,29 17,3 1,31 1323,5 100 

2017 997,8 70,66 352,8 24,98 92 26,08 25,8 1,83 17,8 1,26 17,9 1,27 1412,1 100 

2018 839,2 69,66 317,4 26,35 82,6 26,04 20,2 1,68 16,5 1,37 11,4 0,94 1204,7 100 

Ріпак 2007 391,4 61,9 166,6 26,34 43,8 26,30 40,7 6,44 22,7 3,58 11,0 1,74 632,4 100 

2008 672,6 61,04 318,3 28,89 105,1 33,02 59,3 5,38 33,1 3,01 18,6 1,68 1101,9 100 

2009 542,8 64,50 215,7 25,63 70,5 32,7 44,5 5,29 30,3 3,59 8,3 0,99 841,6 100 

2010 453,3 63,36 196,5 27,47 72,9 37,07 39,4 5,5 19,0 2,66 7,2 1,01 715,4 100 

2011 450,8 62,81 202,5 28,22 81,3 40,16 32,7 4,56 26,9 3,74 4,8 0,67 717,7 100 

2012 340,5 69,78 121,7 24,95 41,8 34,32 8,8 1,79 13,3 2,72 3,7 0,76 488,0 100 

2013 554,7 63,47 259,2 29,67 98,9 38,16 26,5 3,03 25,0 2,86 8,5 0,97 873,9 100 

2014 485,3 63,33 232,1 30,28 96,9 41,78 26,8 3,5 15,2 1,98 7,0 0,91 766,4 100 

2015 376,7 64,84 174,2 29,98 69,4 39,87 18,8 3,24 7,7 1,33 3,5 0,61 580,9 100 

4
8
9
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ріпак 2016 256,1 65,71 116,9 30,00 43,34 37,08 10,9 2,8 3,9 1,01 1,9 0,48 389,7 100 

2017 452,6 65,49 208,1 30,11 77 37,0 19,6 2,84 7,2 1,04 3,6 0,52 691,1 100 

2018 599,7 65,35 283,9 30,94 115,8 40,79 21,8 2,37 7,9 0,86 4,4 0,48 917,7 100 

Насіння 

льону 

2007 5,5 62,5 2,2 25 0,1 4,55 0,2 2,27 0,9 10,23 0 - 8,8 100 

2008 2,9 50,88 1,7 29,82 - - 0,1 1,75 1 17,55 0 - 5,7 100 

2009 1,7 65,38 0,5 19,23 - - 0 0 0,4 15,39 0 - 2,6 100 

2010 1,3 72,22 0,2 11,11 - - 0 0 0,3 16,67 0 - 1,8 100 

2011 1,9 79,17 0,05 2,08 - - - - 0,4 16,67 0,05 2,08 2,4 100 

2012 0,9 69,23 0,01 0,77 - - - - 0,34 26,15 0,05 3,85 1,3 100 

2013 1,2 70,59 0,05 2,94 - - - - 0,4 23,53 0,05 2,94 1,7 100 

2014 4,2 84,0 0,66 13,2 0,6 90,9 - - - - 0,14 2,8 5 100 

2015 1,2 48,0 0,7 28,0 0,4 57,1 - - - - 0,6 24 2,5 100 

2016 1,14 76,0 0,35 23,33 - - - - - - 0,01 0,67 1,5 100 

2017 0,7 77,78 0,2 22,22 - - - - - - 0 - 0,9 100 

2018 0,5 74,43 0,2 25,57             0 0 0,7 100 

Картопля 2007 7,4 56,92 4 30,77 2,2 55 0,9 6,92 0,4 3,08 0,3 2,31 7,4 100 

2008 9 58,44 4,3 27,92 2,2 51,16 1 6,49 0,7 4,55 0,4 2,6 9 100 

2009 10,8 59,67 5,5 30,39 3,1 56,36 0,8 4,42 0,6 3,31 0,4 2,21 10,8 100 

2010 11,6 58,58 6,8 34,34 3,8 55,88 0,7 3,54 0,4 2,02 0,3 1,52 11,6 100 

2011 13,1 49,06 11,6 43,45 5,95 51,29 1,3 4,87 0,4 1,5 0,3 1,12 13,1 100 

2012 15,7 53,58 11,1 37,89 6,6 59,46 0,8 2,73 0,3 1,02 1,4 4,78 15,7 100 

2013 10,7 47,98 10,7 47,98 6,9 64,49 0,3 1,34 0,3 1,35 0,3 1,35 10,7 100 

2014 16,3 67,63 6,3 26,14 3 47,62 0,1 0,42 1,1 4,56 0,3 1,25 16,3 100 

2015 10,6 64,24 5,2 31,52 2,8 53,85 0,2 1,21 0,2 1,21 0,3 1,82 10,6 100 

2016 10,3 66,45 4,7 30,32 2,4 51,06 0,1 0,65 0,2 1,29 0,2 1,29 10,3 100 

2017 8,4 66,14 3,8 29,92 2 52,63 0,1 0,79 0,2 1,58 0,2 1,57 8,4 100 

2018 7,6 64,96 3,7 31,62 2 54,05 0,1 0,85 0,2 1,71 0,1 0,86 11,7 100 

Баштанні 
продово-

льчі 

2007 2,8 45,16 1,6 25,81 0,3 18,75 0,7 11,29 0,5 8,06 0,6 9,68 6,2 100 

2008 3,6 43,37 3,1 37,35 1,1 35,48 0,6 7,23 0,6 7,23 0,4 4,82 8,3 100 

2009 2,7 42,86 2,4 38,1 0,9 37,5 0,7 11,11 0,2 3,17 0,3 4,76 6,3 100 

2010 2,4 43,64 1,9 34,55 0,6 31,58 0,5 9,09 0,4 7,27 0,3 5,45 5,5 100 

2011 2 40 2,2 44 0,9 40,91 0,5 10 0,1 2 0,2 4 5 100 

2012 1,8 39,13 2 43,48 0,7 35 0,5 10,87 0,1 2,17 0,2 4,35 4,6 100 4
9
0
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Баштанні 
продово-

льчі 

2013 1,7 38,64 1,8 40,91 0,5 27,78 0,5 11,36 0,1 2,27 0,3 6,82 4,4 100 

2014 1,4 40 1,6 45,71 0,9 56,25 0,3 8,57 0,1 2,86 0,1 2,86 3,5 100 

2015 1,6 43,24 1,3 35,14 0,8 61,54 0,2 5,41 0,1 2,7 0,5 13,51 3,7 100 

2016 1,2 48 0,8 32 0,4 50 0,3 12 0 0 0,2 8 2,5 100 

2017 0,9 47,37 0,6 31,58 0,3 50 0,2 10,53 0 0 0,2 10,52 1,9 100 

2018 0,7 43,75 0,5 31,25 0,3 60 0,2 12,5 0 0 0,2 12,5 1,6 100 

Виноград 2007 31 62,88 1,5 3,04 0,6 40 4,9 9,94 2 4,06 9,9 20,08 49,3 100 

2008 31,4 64,48 1,0 2,05 0,2 20 4,5 9,24 3,3 6,78 8,5 17,45 48,7 100 

2009 34,1 66,6 1,1 2,15 0,4 36,36 4,1 8,01 3,6 7,03 8,3 16,21 51,2 100 

2010 30,5 66,74 1,5 3,28 0,4 26,67 2,6 5,69 3,2 7 7,9 17,29 45,7 100 

2011 31,9 68,16 3,0 6,41 0,7 23,33 1,4 2,99 3,0 6,41 7,5 16,03 46,8 100 

2012 30,6 66,09 3,7 7,99 1,5 40,54 0,9 1,94 3,8 8,21 7,3 15,77 46,3 100 

2013 27,3 58,33 7,9 16,89 1,3 16,46 0,9 1,92 3,9 8,33 6,8 14,53 46,8 100 

2014 17,1 67,06 3,2 12,5 0,9 28,13 0,9 3,53 3,1 12,2 1,2 4,71 25,5 100 

2015 16,1 67,08 3,1 12,9 1,1 35,48 0,7 2,92 2,9 12,1 1,2 5,0 24 100 

2016 16,4 68,91 2,9 12,19 1,0 34,48 0,7 2,94 2,6 10,92 1,2 5,04 23,8 100 

2017 15,6 69,03 2,7 11,9 0,9 33,33 0,7 3,1 2,5 11,1 1,1 4,87 22,6 100 

2018 15 65,22 2,4 10,43 1 41,67 1,6 6,96 2,5 10,87 1,5 6,52 23 100 

Овочі 
відкри-

того 

ґрунту 

2007 13,8 56,79 8,0 32,92 1,2 15 1,2 4,94 0,6 2,47 0,7 2,88 24,3 100 

2008 17,3 49,43 10,8 30,86 1,9 17,59 1,3 3,71 4,5 12,86 1,1 3,14 35,0 100 

2009 13,9 46,03 10,9 36,09 2,2 20,18 0,9 2,98 4,0 13,24 0,5 1,66 30,2 100 

2010 17,3 54,92 11,3 35,87 2,4 21,24 1,0 3,18 1,5 4,76 0,4 1,27 31,5 100 

2011 17,1 49,42 14,2 41,04 3,1 21,83 1,2 3,47 1,3 3,76 0,8 2,31 34,6 100 

2012 14,8 50,17 12,7 43,05 2,3 18,11 0,8 2,71 0,7 2,37 0,5 1,7 29,5 100 

2013 11,8 49,37 10,8 45,19 1,8 16,67 0,6 2,51 0,5 2,09 0,2 0,84 23,9 100 

2014 13,7 50 12,3 44,89 2,05 16,67 0,2 0,73 0,5 1,83 0,7 2,55 27,4 100 

2015 11,9 52,66 9,8 43,36 1,8 18,37 0,2 0,88 0,1 0,44 0,6 2,66 22,6 100 

2016 11,4 53,77 9,1 42,93 1,9 20,88 0,2 0,94 0 0 0,5 2,36 21,2 100 

2017 11,9 53,85 9,5 42,99 2,0 21,05 0,2 0,9 0 0 0,5 2,26 22,1 100 

2018 12,3 55,91 9,4 42,73 2 21,28 0,1 0,45   0 0,2 0,91 22 100 

Овочі 
закрито-

го ґрунту 

2007 0,31 68,89 0,08 17,78 0,01 12,5 0,01 2,22 0,01 2,22 0,04 8,89 0,45 100 

2008 0,33 68,75 0,09 18,75 0,01 11,11 0,01 2,08 0,01 2,08 0,04 8,34 0,48 100 

2009 0,32 66,67 0,08 16,67 0,01 12,5 0,01 2,08 0,04 8,33 0,03 6,25 0,48 100 

4
9
1
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Овочі 
закрито-

го ґрунту 

2010 0,3 71,43 0,08 19,05 0,01 12,5 0,01 2,38 0,01 2,38 0,02 4,76 0,42 100 

2011 0,34 75,56 0,07 15,56 0,01 14,29 0 0 0,02 4,44 0,02 4,44 0,45 100 

2012 0,36 78,26 0,06 13,04 0,01 16,67 0,01 2,17 0,02 4,35 0,01 2,18 0,46 100 

2013 0,34 80,95 0,05 11,91 0,01 20 - - 0,03 7,14 - - 0,42 100 

2014 0,32 78,05 0,06 14,63 0,01 16,67 - - 0,03 7,32 - - 0,41 100 

2015 0,3 78,95 0,06 15,79 0,01 16,67 - - 0,02 5,26 - - 0,38 100 

2016 0,28 82,35 0,04 11,77 - - - - - - 0,02 5,88 0,34 100 

2017 0,29 82,86 0,04 11,43 - - - - - - 0,02 5,71 0,35 100 

2018 0,3 96,77           0   0 0,01 3,23 0,31 100 

Плоди 2007 30,1 67,34 5 11,19 0,8 16 2,9 6,49 1,9 4,25 4,8 10,73 44,7 100 

2008 27,9 65,34 4,5 10,54 0,6 13,33 2,4 5,62 2,9 6,79 5 11,71 42,7 100 

2009 24,8 65,09 4,5 11,81 0,6 13,33 2,1 5,51 2,3 6,04 4,4 11,55 38,1 100 

2010 25,5 63,12 4,7 11,63 0,6 12,77 1,8 4,46 4,4 10,89 4 9,9 40,4 100 

2011 24,1 65,31 5,6 15,18 0,7 12,5 1,2 3,25 2,3 6,23 3,7 10,03 36,9 100 

2012 22,6 67,06 4,7 13,95 0,8 17,02 1,1 3,26 1,6 4,75 3,7 10,98 33,7 100 

2013 45 76,27 7 11,86 1 14,29 1,1 1,87 1,4 2,37 4,5 7,63 59 100 

2014 48,5 83,62 5,1 8,79 1,1 21,57 0,5 0,86 1,2 2,07 2,7 4,66 58 100 

2015 17,7 67,82 5 19,15 1,35 27 0,7 2,68 0,9 3,45 1,8 6,9 26,1 100 

2016 17 69,39 4,8 19,59 1,5 31,25 0,4 1,63 0,8 3,27 1,5 6,12 24,5 100 

2017 17,8 69,53 5 19,53 1,5 30 0,4 1,56 0,8 3,13 1,6 6,25 25,6 100 

2018 17,8 68,46 5,4 20,77 1,8 33,33 0,4 1,54 0,9 3,46 1,5 5,77 26 100 

4
9
2
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Продовження додатку Д 

 

* Джерело: розраховано на основі даних: [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. 

Кормові 
корене-

плоди і 
кормові 

баштанні 

2018 5,6 48,27 2,7 23,28 0,4 14,81 1,9 16,38 0,8 6,9 0,6 5,17 11,6 100 

2008 4,0 38,84 1,9 18,45 0,5 26,32 1,4 13,59 2,4 23,3 0,6 5,82 10,3 100 

2009 3,7 49,33 1,2 16 0,3 25 1,2 16 0,6 8 0,8 10,7 7,5 100 

2010 3,3 50 1,2 18,18 0,4 33,33 1,1 16,67 0,3 4,54 0,7 10,6 6,6 100 

2011 3,6 52,94 1,6 23,53 0,5 31,25 0,6 8,83 0,5 7,35 0,5 7,35 6,8 100 

2012 1,9 46,34 1,3 31,71 0,4 30,77 0,4 9,75 0,1 2,44 0,4 9,76 4,1 100 

2013 1,9 51,35 1,0 27,03 0,4 40 0,4 10,81 0,1 2,7 0,3 8,11 3,7 100 

2014 1,3 38,24 1,1 32,35 0,4 36,36 0,3 8,82 0,1 2,94 0,6 17,7 3,4 100 

2015 2,5 55,56 0,9 20 0,4 44,44 0,5 11,11 0 0 0,6 13,3 4,5 100 

2016 1,5 50 0,8 26,67 0,4 50 0,3 10 0 0 0,4 13,3 3,0 100 

2017 1,0 52,63 0,5 26,31 0,2 40 0,2 10,53 0 0 0,2 10,5 1,9 100 

2018 0,4 49,96 0,2 25,23 0,1 51,93 0,1 9,52 0,0 0,31 0,1 14,98 0,8 100 

4
9
3
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Додаток E 

Урожайність сільськогосподарських культур на сільськогосподарських 
підприємствах України, ц/га * 

Назва 
продук-

ції 

Роки Госпо-

дарські 
товари-

ства 

Приватні підп-
риємства у т. ч. 

фермерські 
господарства 

Ферме-

рські 
госпо-

дарства 

Сільсько-

господа-

рські 
коопера-

тиви 

Інші 
під-

при-

ємства 

Дер-

жавні 
під-

при-

ємства 

Сільсько-

господа-

рські підп-
ри-ємства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зернові 
та зерно-

бобові  

2007 25,5 22,1 21,9 20,8 22,4 22,3 24,1 

2008 39,1 34,8 34,6 32,3 34,9 33,1 37,1 

2009 34,0 28,9 27,7 26,5 32,8 26,8 31,9 

2010 30,8 26,6 25,9 24,7 25,6 23,6 28,9 

2011 44,0 37,1 34,9 31,4 35,1 31,5 40,9 

2012 38,0 31,3 27,5 24,4 28,0 25,8 35,1 

2013 48,6 40,1 36,4 33,6 37,1 32,0 45,1 

2014 53,8 45,3 40,3 38,3 44,5 35,6 50,2 

2015 48,1 41,1 37,5 37,1 41,0 31,1 45,3 

2016 55,8 47,2 44,2 42,6 43,5 36,4 52,3 

2017 50,9 43,0 40,3 38,9 39,7 33,2 47,7 

2018 58,3 49,3 46,1 44,5 45,4 38,0 54,6 

Насіння 
соняш-

нику 

2007 14,4 14,2 15,0 11,6 13,7 11,8 14,1 

2008 17,5 16,5 16,6 15,8 17,3 13,9 17,1 

2009 17,4 14,2 16,5 15,2 15,0 14,1 16,0 

2010 16,8 16,0 15,8 16,2 14,8 13,5 16,4 

2011 19,0 20,2 20,5 15,9 17,2 13,9 19,1 

2012 18,8 18,6 18,0 13,2 14,8 12,0 18,2 

2013 24,3 24,7 24,4 21,3 19,3 16,0 24,0 

2014 22,4 19,3 21,0 17,5 18,3 12,9 20,9 

2015 25,0 23,7 24,1 21,0 19,2 14,2 24,1 

2016 24,9 24,1 24,0 22,3 18,5 15,3 24,2 

2017 22,6 21,8 21,8 20,2 16,8 13,9 21,9 

2018 25,5 24,7 24,6 22,9 19,0 15,7 24,8 
Цукрові 
буряки 
(фаб-

ричні) 

2007 328,5 309,6 266,2 281,0 254,0 189,8 317,8 

2008 385,2 346,8 339,8 275,6 385,9 326,2 373,6 

2009 326,9 272,5 230,0 246,3 371,4 259,4 313,3 

2010 291,7 283,4 255,0 258,6 334,6 218,9 288,8 

2011 379,8 367,4 351,8 311,2 409,9 274,1 375,0 

2012 412,2 451,6 407,8 372,6 450,5 374,2 420,9 

2013 418,7 428,2 366,9 379,8 503,8 368,3 420,8 

2014 483,7 551,7 493,1 489,2 503,1 345,5 499,6 

2015 454,1 481,2 426,6 382,5 441,2 286,6 458,6 

2016 496,8 542,3 514,6 523,6 537,4 410,2 507,3 

2017 486,8 531,4 504,3 513,1 526,6 402,0 497,1 

2018 521,7 569,5 540,4 549,9 564,4 430,8 532,8 

Соя 2007 13,0 11,6 10,8 12,0 12,5 14,5 12,7 

2008 15,4 14,5 12,7 16,5 14,2 15,7 15,1 

2009 17,0 16,1 14,0 14,7 24,4 17,2 17,1 

2010 16,1 15,7 14,1 17,3 16,1 19,1 16,1 

2011 19,9 20,8 20,2 22,3 21,8 23,4 20,3 

2012 17,4 17,1 15,6 16,0 17,7 19,7 17,4 

2013 20,9 20,8 20,1 19,3 20,6 22,5 20,9 

2014 22,6 22,6 21,2 21,0 23,1 18,7 22,6 
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Продовження додатку Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Соя 2015 18,9 17,4 18,4 17,3 19,5 15,2 18,5 

2016 24,6 23,3 22,9 23,1 22,9 20,5 24,2 

2017 21,0 19,9 19,6 19,7 19,6 17,5 20,7 

2018 27,8 26,3 25,8 26,1 25,8 23,1 27,3 

Ріпак 2007 13,4 12,5 13,1 12,6 12,2 12,2 13,1 

2008 22,3 20,2 20,3 17,8 22,6 15,0 21,4 

2009 19,9 17,7 17,6 15,2 18,9 15,0 19,0 

2010 17,8 17,0 17,3 14,1 16,5 15,8 17,3 

2011 17,8 16,8 16,9 13,6 16,1 14,3 17,2 

2012 22,6 21,9 19,8 16,1 22,2 15,5 22,2 

2013 24,4 23,6 23,8 20,2 23,2 15,0 23,9 

2014 25,8 25,0 24,4 20,3 27,6 25,4 25,3 

2015 27,4 24,8 24,0 23,3 22,8 18,2 26,3 

2016 26,0 25,8 25,5 21,7 20,9 18,6 25,7 

2017 28,2 28,0 27,7 23,6 22,7 20,2 27,9 

2018 26,7 26,5 26,2 22,3 21,5 19,1 26,4 

Насіння 
льону 

2007 2,1 1,4 2,9 2,0 1,5 5,3 1,9 

2008 4,0 3,4 - 4,4 2,5 5,8 3,6 

2009 4,1 5,1 - 2,9 2,2 5,5 4,0 

2010 6,7 7,7 - 3,7 1,9 - 6,0 

2011 7,7 0,8 - - 1,9 1,4 6,4 

2012 9,2 0,6 - - 2,1 4,7 7,1 

2013 4,1 8,3 - - 13,4 5,0 6,4 

2014 9,9 6,7 6,7 - - 8,2 9,4 

2015 8,9 5,6 2,5 - - 5,5 7,1 

2016 8,7 14,1 - - - 1,3 9,9 

2017 8,7 14,1 - - - 1,3 9,9 

2018 9,6 15,5       1,4 10,9 

Картопля 2007 201,3 203,4 224,9 150,6 148,8 138,9 195,3 

2008 213,2 176,4 221,5 191,3 205,3 149,2 199,5 

2009 231,5 174,4 176,6 174 191,4 143,5 208,1 

2010 182,1 185,1 205,7 121,5 85,0 169,9 179,0 

2011 232,2 179,7 223,1 194,1 205,4 188,5 206,7 

2012 209,5 201,7 200,5 176,4 217,0 200,9 205,3 

2013 235,8 249,0 274,1 177,4 209,6 125,3 239,4 

2014 286,0 224,5 211,7 207,3 319,1 154,1 269,6 

2015 242,5 169,7 163,3 193,0 323,0 78,4 216,5 

2016 253,7 196,7 195,8 122,6 259,6 184,4 234,4 

2017 285,2 221,1 220,1 137,8 291,8 207,3 263,5 

2018 301,4 233,7 232,6 145,7 308,4 219,1 278,5 

Баштанні 
продово-

льчі 

2007 39,1 68,3 95,3 82,8 39,0 67,4 54,2 

2008 44,5 43,4 48,4 53,0 43,2 79,5 46,5 

2009 65 66,3 52,5 158,2 60,9 58,3 74,8 

2010 59,0 66,6 44,7 156,8 57,5 132,6 74,5 

2011 78,4 59,2 38,4 154,7 59,6 93,6 77,8 

2012 62,7 59,3 40,0 169,4 25,2 102,4 73,3 

2013 56,8 63,7 64,6 135,5 34,8 33,5 67,5 

2014 52,5 63,8 59,6 152,7 204,0 50,3 69,3 

2015 82,3 104,2 106,5 191,5 93,2 67,8 95,7 

2016 91,2 134,1 154,4 168,1 203,9 70,3 113,2 

2017 59,2 87,0 100,2 109,1 132,3 45,6 73,5 

2018 87,1 128,1 147,4 160,5 194,7 67,1 108,1 
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Продовження додатку Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Виноград 2007 46,8 16,0 21,8 16,6 73,1 45,8 43,7 

2008 53,5 15,5 23,2 16,1 103,6 48,6 51,8 

2009 59,0 26,1 38,7 18,2 73,8 45,0 53,8 

2010 53,2 59,3 14,3 8,1 58,7 42,8 49,5 

2011 61,6 91,3 41,4 24,5 110,4 50,3 63,7 

2012 57,4 98,6 59,4 29,6 65,2 36,5 57,4 

2013 82,1 76,6 69,8 44,2 110,2 49,1 77,9 

2014 80,7 100,7 87,3 34,7 119,6 64,2 85,7 

2015 75,5 88,4 71,4 26,5 110,6 29,0 77,7 

2016 85,7 96,0 88,6 20,3 97,2 56,8 84,9 

2017 98,2 110,0 101,5 23,3 111,4 65,1 97,3 

2018 109,4 122,6 113,1 25,9 124,1 72,5 108,4 

Овочі 
відкри-

того 
ґрунту 

2007 135,9 117,6 182,0 143,4 264,7 117,8 132,8 

2008 193,1 177,6 125,4 203,0 125,5 272,3 182,1 

2009 227,2 278,2 199,0 241,0 102,2 181,6 228,9 

2010 167,5 212,9 130,3 155,8 208,7 87,9 184,4 

2011 208,7 357,8 236,3 189,0 281,6 122,1 270,1 

2012 230,4 423,2 330,6 169,9 325,7 102,6 311,9 

2013 219,3 395,6 354,0 205,4 274,1 98,6 298,9 

2014 216,3 446,6 306,8 217,1 392,9 182,9 322,1 

2015 278,7 604,4 359,6 135,5 416,3 164,8 415,8 

2016 251,5 655,3 365,2 151,9 144,4 138,7 420,9 

2017 244,4 636,8 354,9 147,6 140,3 134,8 409,0 

2018 247,0 643,6 358,7 149,2 141,8 136,2 413,4 

Овочі 
закрито-

го ґрунту 

2007 2869,6 3280,8 228 1899,2 2074,0 3026,9 2935,7 

2008 2855,3 3230,3 174,0 1748,5 710,7 3055,6 2897,8 

2009 3007,0 3884,8 754,0 1407,9 270,9 3480,5 2905,7 

2010 2890,1 3309,5 605,3 813,3 953,3 3286,4 2946,1 

2011 2961,7 3794,3 702,0 120,0 1107,5 2713,0 3013,6 

2012 2632,8 4761,3 402,7 - 1152,2 1216,6 2808,6 

2013 2683,6 5225,3 203,4 - 760,9 229,8 2869,6 

2014 2797,5 3670,5 232,2 - 1516,9 196,1 2855,1 

2015 2389,0 3787,5 124,0 - 1082,4 560,0 2524,7 

2016 2422,3 5664,1 - - - 1859,8 2725,1 

2017 2478,6 5795,8 - - - 1903,1 2788,5 

2018 2606,8 6095,4 - - - 2001,4 2932,6 

Плоди 2007 37,2 26,1 18,7 21,0 51,4 32,0 34,9 

2008 53,8 28,9 33,7 11,6 61,2 35,1 47,1 

2009 54,5 30,8 38,2 12,1 42,7 27,9 45,5 

2010 65,9 36,9 32,4 16,1 52,0 35,1 55,8 

2011 76,6 93,1 45,9 19,7 86,0 32,3 73,4 

2012 96,0 74,5 70,0 27,9 94,6 38,0 84,2 

2013 210,3 55,5 81,9 22,7 106,6 31,1 172,2 

2014 232,0 56,3 75,2 26,7 119,3 30,3 203,0 

2015 110,2 98,1 167,1 7,8 146,5 54,1 102,4 

2016 100,9 113,1 184,0 20,6 204,2 48,0 102,2 

2017 90,3 101,2 164,7 18,4 182,8 43,0 91,5 

2018 147,8 165,7 269,5 30,2 299,1 70,3 149,7 
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Продовження додатку Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кормові 
корене-

плоди і 
кормові 
башта-

нні 

2007 185,6 196,1 289,4 187,4 178,2 119,0 184,5 

2008 172,2 229,5 237,4 266,0 87,4 170,9 176,0 

2009 131,6 236,7 202,8 191,5 137,3 130,4 158,5 

2010 102,6 150,5 132,9 178,1 137,0 80,0 123,6 

2011 123,8 169,2 107,2 224,6 100,3 125,4 141,4 

2012 129,2 174,6 155,4 204,5 157,5 188,6 158,3 

2013 108,4 180,0 104,9 187,3 58,0 93,7 132,4 

2014 182,8 128,7 144,1 230,1 34,3 78,5 146,6 

2015 94,8 202,1 169,7 147,3 141,3 90,0 122,0 

2016 170,8 186,7 191,9 174,3 161,3 120,9 168,3 

2017 169,1 184,8 190,0 172,6 159,7 119,7 166,6 

2018 182,6 199,6 205,2 186,4 172,5 129,3 179,9 

 

* Джерело: розраховано на основі даних: [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], 

[23], [24], [25]. 
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Додаток Ж 

Поголів’я худоби і птиці в сільськогосподарських підприємствах України за 2007–2018 рр., тис. гол * 

Назва 
продукції Роки 

Господарські това-
риства 

Приватні підприємст-
ва, у т. ч. фермерські 

господарства 

Фермерські гос-
подарства 

Сільськогоспо-

дарські коопера-
тиви 

Інші підприємства 
Державні 

підприємства 

Сільсько-

господарські 
підприємства 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Серед-

ньорічне 
поголів’я  

корів на 
початок 

року, тис. 
гол. 

2007 337,8 53,26 153,9 24,26 22,7 14,75 90,8 14,31 27,6 4,35 24,2 3,82 634,3 100 

2008 315,8 53,45 139,5 23,61 20,2 14,48 75,5 12,78 34,8 5,89 25,2 4,27 590,8 100 

2009 295,4 54,14 129,7 23,77 21,1 16,27 63,1 11,57 33,6 6,16 23,8 4,36 545,6 100 

2010 294,4 55,28 122,6 23,02 19,8 16,15 57,1 10,72 35,8 6,72 22,7 4,26 532,6 100 

2011 299,9 57,14 116,8 22,26 20,2 17,29 47,6 9,07 37,5 7,15 23 4,38 524,8 100 

2012 311,2 59,55 115,4 22,08 22,7 19,67 43,5 8,33 31,0 5,93 21,5 4,11 522,6 100 

2013 309,1 60,44 119,7 23,41 26,3 21,97 36,8 7,19 24,6 4,81 21,2 4,15 511,4 100 

2014 303,7 58,34 112,7 21,65 20,9 18,55 61,0 11,72 23,6 4,53 19,6 3,76 520,6 100 

2015 291,5 59,61 105,8 21,63 20,1 19,0 61,2 12,52 13,0 2,66 17,5 3,58 489,0 100 

2016 293,5 63,21 101,9 21,95 20,4 20,02 37,0 7,97 15,9 3,42 16,0 3,45 464,3 100 

2017 283,0 63,24 98,0 21,9 20,0 20,41 36,2 8,09 15,2 3,4 15,1 3,37 447,5 100 

2018 285,5 63,3 98,7 21,89 20,5 20,77 35,7 7,92 15,9 3,52 15,2 3,37 451 100 

Середньо-

річне по-
голів’я  

ВРХ,  тис. 
гол. 

2007 714,9 53,89 313,8 23,65 52,7 16,79 188,5 14,21 63,3 4,77 46,1 3,48 1326,6 100 

2008 637,2 55 264,4 22,82 41,5 15,7 147,3 12,72 63,3 5,46 46,3 4,0 1158,5 100 

2009 579,7 55,14 241,8 23,0 43,5 17,99 130,9 12,45 55,6 5,29 43,3 4,12 1051,3 100 

2010 556,0 56,4 218,8 22,19 38,3 17,5 115,5 11,71 55,9 5,67 39,7 4,03 985,9 100 

2011 532,0 57,4 209,3 22,59 39,0 18,63 94,0 10,14 53,6 5,78 37,9 4,09 926,8 100 

2012 532,6 59,46 200,1 22,34 38,9 19,44 84,3 9,41 42,5 4,75 36,2 4,04 895,7 100 

2013 550,5 61,7 200,7 22,49 39,6 19,73 71,0 7,96 35,8 4,01 34,3 3,84 892,3 100 

2014 482,9 61,1 188,9 23,9 37,6 19,9 61,5 7,78 26,3 3,33 30,7 3,89 790,3 100 

2015 455,4 61,37 182,7 24,62 39,2 21,46 58,7 7,91 18,7 2,52 26,6 3,58 742,1 100 

2016 452,6 62,48 176,5 24,37 38,1 21,59 56,8 7,84 13,2 1,82 25,3 3,49 724,4 100 

2017 434,1 62,33 170,1 24,43 37,2 21,87 55,0 7,89 13,0 1,87 24,2 3,48 696,4 100 

2018 420,1 62,58 163,3 24,32 37,1 22,72 52,3 7,79 12,9 1,92 22,8 3,39 671,3 100 

4
9
8
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Продовження додатку Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Середньо-

річне по-
голів’я  
свиней, 
тис. гол. 

2007 1518,30 67,33 397,4 17,63 115,4 29,04 156,8 6,95 117,9 5,23 64,5 2,86 2255,0 100 

2008 1362,4 69,03 326,7 16,55 69,8 21,35 107,5 5,45 127,35 6,45 49,7 2,52 1973,7 100 

2009 1598,8 70,45 374,1 16,49 100,4 26,83 111,25 4,9 133,8 5,89 51,4 2,27 2269,4 100 

2010 1906,0 71,65 439,3 16,51 115,2 26,22 119,6 4,5 138,6 5,21 56,7 2,13 2660,2 100 

2011 2072,7 74,29 408,7 14,65 114,7 28,06 100,1 3,59 143,6 5,15 64,8 2,32 2789,8 100 

2012 2136,2 78,03 374,9 13,69 94,8 25,30 82,35 3,01 97,2 3,55 47,2 1,72 2737,8 100 

2013 2549,7 78,96 443,0 13,72 101,1 22,82 76,4 2,37 114,5 3,54 45,4 1,41 3229,0 100 

2014 2453,9 77,81 498,8 15,81 108,4 21,73 75,0 2,38 82,8 2,63 43,3 1,37 3153,8 100 

2015 2492,3 77,44 550,5 17,11 118,9 21,60 70,95 2,2 67,2 2,09 37,3 1,16 3218,25 100 

2016 2298,5 76,31 542,65 18,01 136,1 25,08 67,2 2,23 66,05 2,19 37,8 1,26 3012,2 100 

2017 2129,1 76,3 503,2 18,0 126,0 4,5 62,0 2,2 61,5 2,2 35,0 1,3 2791 100 

2018 2365,6 76,41 556,2 17,96 139,9 25,15 67,5 2,18 71,0 2,29 35,8 1,16 3096,1 100 

Середньо-

річне по-
голів’я  
овець,  

тис. гол. 

2007 1518,3 67,33 397,5 17,63 115,4 29,03 156,8 6,95 117,9 5,23 64,5 2,86 2255 100 

2008 1362,4 69,03 326,7 16,55 69,8 21,37 107,5 5,45 127,4 6,45 49,7 2,52 1973,7 100 

2009 1598,8 70,45 374,1 16,49 100,4 26,84 111,3 4,9 133,8 5,9 51,4 2,26 2269,4 100 

2010 1906,0 71,65 439,3 16,51 115,2 26,22 119,6 4,5 138,6 5,21 56,7 2,13 2660,2 100 

2011 2072,7 74,3 408,7 14,65 114,7 28,06 100 3,58 143,6 5,15 64,8 2,32 2789,8 100 

2012 2136,2 78,03 374,9 13,69 94,8 25,29 82,3 3,01 97,2 3,55 47,2 1,72 2737,8 100 

2013 2549,7 78,96 443 13,72 101,1 22,82 76,4 2,37 114,5 3,54 45,4 1,41 3229,0 100 

2014 2453,9 77,81 498,8 15,81 108,4 21,73 75 2,38 82,8 2,63 43,3 1,37 3153,8 100 

2015 2492,3 77,44 550,5 17,11 118,9 21,6 70,9 2,2 67,2 2,09 37,3 1,16 3218,2 100 

2016 2298,5 76,31 542,7 18,02 136,1 25,08 67,2 2,23 66,0 2,19 37,8 1,25 3012,2 100 

2017 2129,1 76,29 503,2 18,03 126,0 25,04 62,0 2,22 61,5 2,2 35,2 1,26 2791,0 100 

2018 61125 53,84 34570 30,45 13635 39,44 10490 9,24 477 0,42 6869 6,05 113531 100 

Середньо-
річне пого-
лів’я  птиці, 

тис. гол. 

2007 56940,3 88,12 2910,2 4,5 1049,5 36,06 147,0 0,23 4509,1 6,98 110,8 0,17 64617,4 100 

2008 76831,2 90,07 3245,9 3,81 1085,2 33,43 118,9 0,14 4973,1 5,83 130,5 0,15 85299,6 100 

2009 81210,4 89,76 4223,3 4,67 1823,3 43,17 103,2 0,11 4792,6 5,3 142,7 0,16 90472,2 100 

2010 89940,7 88,68 3786,8 3,73 1649,5 43,56 78,5 0,08 7468,8 7,37 144,2 0,14 101419 100 

2011 88217,3 88,49 3223,7 3,23 1589,0 49,29 48,4 0,05 8097,4 8,12 109,1 0,11 99695,9 100 

2012 98843,5 89,3 5929,0 5,36 3260,3 54,99 68,7 0,06 5697,0 5,15 147,0 0,13 110685 100 

2013 115068,5 90,8 6465,5 5,1 4146,8 64,14 34,9 0,03 5054,0 3,99 97,7 0,08 126721 100 

2014 109258,3 85,24 5520,3 4,31 3805,1 68,93 36,5 0,03 13347,9 10,41 16,7 0,01 128180 100 

2015 112166,2 93,78 5966,6 4,99 3664,7 61,42 31,8 0,03 1432,1 1,19 11,9 0,01 119609 100 

4
9
9
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Продовження додатку Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 2016 101410,8 93,40 5957,4 5,49 4184,0 70,23 38,9 0,03 1163,7 1,07 7,9 0,01 108579 100 

2017 103895,2 93,40 6103,0 5,49 4286,0 70,23 40,3 0,03 1192,3 1,07 8,1 0,01 111239 100 

2018 106975 93,3 6405,7 5,59 4418,3 68,97 41,2 0,03 1228,8 1,07 8,3 0,01 114659 100 

Серед-

ньорічне 
поголів'я 
курки- 

несучки, 
тис. гол. 

2007 20713,4 81,61 1938 7,63 195,8 10,1 88,5 0,35 2528,5 9,96 113,8 0,45 25382,2 100 

2008 25092,6 86,33 1569,2 5,4 109,8 7,0 55,9 0,19 2196,5 7,56 152,4 0,52 29066,6 100 

2009 27779,6 86,23 2024,2 6,28 161,4 7,97 67,7 0,21 2198,4 6,82 147,7 0,46 32217,6 100 

2010 30148,7 85,57 2404,4 6,82 165,3 6,87 66 0,19 2471 7,01 143,6 0,41 35233,7 100 

2011 33970,5 86,04 2562,8 6,49 145,2 5,67 52,9 0,14 2756,7 6,98 138,5 0,35 39481,4 100 

2012 33999,9 85,91 2512 6,35 128,3 5,11 25 0,06 2913,7 7,36 124,8 0,32 39575,4 100 

2013 37467 90,37 1523,3 3,67 80,6 5,29 8,6 0,02 2346,4 5,66 113,7 0,28 41459 100 

2014 37732,9 92,7 1076,6 2,65 227 21,08 10 0,02 1879,2 4,62 4,4 0,01 40703,1 100 

2015 31836,1 92,74 1954,4 5,69 30,3 1,55 9 0,03 526,9 1,53 3,2 0,01 34329,6 100 

2016 31282,1 95,1 1363,6 4,15 130,4 9,57 19 0,06 224,9 0,68 3,2 0,01 32892,8 100 

2017 32221,2 95,1 1405,1 4,15 134 9,54 20,1 0,06 232,4 0,68 3 0,01 33881,8 100 

2018 33138,0 95,40 1405,3 4,05 137,8 9,80 20,0 0,06 168,1 0,48 3,3 0,01 34734,7 100 

Рибни-

цтво, 
площа 

водного 
дзеркала, 

тис. га 

2007 -    -  -  -  -  - - 

2008 5,5 35,71 2,8 18,18 1,1 39,3 6,8 44,16 0,1 0,65 0,2 1,3 15,4 100 

2009 4,3 24,71 3,1 17,82 1,3 41,9 9,6 55,17 0,2 1,15 0,2 1,15 17,4 100 

2010 6,8 33,17 3,1 15,12 1,9 61,3 10 48,78 0,4 1,95 0,2 0,98 20,5 100 

2011 9,7 46,41 2,9 13,87 1,25 43,1 7,5 35,89 0,5 2,39 0,3 1,44 20,9 100 

2012 3,0 20 3,4 22,67 2,0 58,8 7,9 52,67 0,5 3,33 0,2 1,33 15,0 100 

2013 254,1 98,18 2,8 1,08 1,3 46,4 1,3 0,5 0,4 0,16 0,2 0,08 258,8 100 

2014 259,1 96,07 2,9 1,08 1,5 53,4 7,3 2,71 0,2 0,07 0,2 0,07 269,7 100 

2015 2,9 20,57 3,2 22,69 1,1 34,4 7,8 55,32 0 0 0,2 1,42 14,1 100 

2016 2,9 23,2 2,1 16,8 0,6 28,6 7,4 59,2 0 0 0,1 0,8 12,5 100 

2017 2,9 23,02 2,2 17,46 0,6 27,3 7,4 58,73 0 0 0,1 0,79 12,6 100 

2018 2,9 22,74 2,2 17,14 1,0 28,39 7,4 59,08 0,0 0,25 0,1 0,79 12,6 100 

Кількі-
сть 

бджоло-

сімей, 
тис. од. 

2007 53,2 56,9 19,8 21,18 4,3 21,72 11,2 11,98 4,8 5,13 4,5 4,81 93,5 100 

2008 47,2 55,07 18,4 21,47 4,5 24,18 9,2 10,74 6,4 7,47 4,5 5,25 85,7 100 

2009 41,9 55,79 16,1 21,44 4,0 24,84 7,5 9,99 4,5 5,99 5,1 6,79 75,1 100 

2010 36,5 56,15 13,4 20,62 3,8 28,36 6,1 9,38 4,3 6,62 4,7 7,23 65,0 100 

2011 33,8 56,62 12,5 20,94 3,2 25,6 5,1 8,54 4,4 7,37 3,9 6,53 59,7 100 

2012 32,1 60,57 10,7 20,19 2,9 27,1 4,3 8,11 2,6 4,9 3,3 6,23 53,0 100 

5
0
0
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Продовження додатку Ж 

 

* Джерело: розраховано на основі даних: [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Кількі-
сть 

бджоло-

сімей, 
тис. од. 

2013 28,7 58,93 10,8 22,18 2,9 26,85 3,9 8,01 1,9 3,9 3,4 6,98 48,7 100 

2014 27,3 62,76 8,6 19,77 2,4 27,91 3,4 7,81 1,4 3,22 2,8 6,44 43,5 100 

2015 24,8 64,42 7,7 20,0 2,3 29,87 2,9 7,53 0,8 2,08 2,3 5,97 38,5 100 

2016 22,9 50,89 16,7 37,11 11,6 69,46 2,9 6,45 0,5 1,11 2,0 4,44 45,0 100 

2017 22,4 50,91 16,4 37,27 11,5 70,12 2,8 6,36 0,5 1,14 1,9 4,32 44,0 100 

2018 23,3 50,76 17,1 37,25 12 70,17 2,9 6,32 0,7 1,53 1,9 4,14 45,9 100 

5
0
1
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Додаток З 

Виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах України за 2007–2017 рр. * 

Назва 
продук-

ції 
Роки 

Господарські то-
вариства 

Приватні підприємства, у 
т. ч. фермерські госпо-

дарства 

Фермерські гос-
подарства 

Сільськогоспо-

дарські коопера-
тиви 

Інші підпри-
єм-ства 

Державні підп-
риємства 

Сільськогоспо-

дарські підпри-
ємства 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Надоєно 

молока 
всього,  
тис. ц 

2007 11008,3 54,88 4711,0 23,48 655,6 13,92 2458,2 12,26 1045,2 5,21 836,7 4,17 20059,4 100 

2008 11136,3 56,00 4368,8 21,97 629,15 14,40 2157,9 10,85 1317,8 6,63 903,8 4,55 19884,6 100 

2009 12025,7 56,67 4713,6 22,21 734,6 15,58 2136,9 10,07 1344,6 6,34 998,4 4,7, 21219,2 100 

2010 12367,8 58,2 4607,7 21,68 758,0 16,45 1957,5 9,21 1377,3 6,48 940,4 4,43 21250,7 100 

2011 13185,9 60,92 4596,9 21,24 803,5 17,48 1594,9 7,36 1330,5 6,15 937,2 4,33 21645,4 100 

2012 15144,6 63,02 5054,7 21,04 898,2 17,77 1671,4 6,96 1166,0 4,85 992,9 4,13 24029,6 100 

2013 15901,3 64,12 5422,5 21,87 974,5 17,97 1475,4 5,95 1025,7 4,14 973,2 3,92 24798,1 100 

2014 16530,6 62,76 5628,2 21,37 996,7 17,71 2183,55 8,29 1070,3 4,07 925,1 3,51 26337,8 100 

2015 16795,3 64,19 5692,6 21,76 1060,6 18,63 2217,6 8,47 654,1 2,5 805,4 3,08 26164,9 100 

2016 17047,4 65,47 5810,8 22,32 1134,0 19,51 1648,7 6,33 736,4 2,83 795,3 3,05 26038,6 100 

2017 17426,0 65,47 5940,0 22,32 1159,0 19,51 1685,0 6,33 753,0 2,83 813,0 3,05 26617,0 100 

2018 17388,4 65,57 5904,7 22,27 1154,9 19,56 1665,7 6,28 764,4 2,88 795,6 3 26518,8 100 

Приріст 
усього 
ВРХ, 
тис. ц 

2007 1082,0 56,05 435,8 22,58 73,5 16,87 238,0 12,33 106,7 5,53 67,8 3,51 1930,3 100 

2008 1028,6 57,55 382,9 21,42 61,3 16,00 194,7 10,89 107,4 6,01 73,7 4,13 1787,3 100 

2009 964,0 57,32 368,9 21,93 69,1 18,73 179,3 10,66 95,3 5,67 74,3 4,42 1681,8 100 

2010 930,4 59,32 327,6 20,89 60,1 18,35 156,4 9,97 88,4 5,64 65,6 4,18 1568,4 100 

2011 913,5 59,9 323,9 21,24 65,4 20,19 138,1 9,05 87,0 5,71 62,5 4,1 1525,0 100 

2012 966,6 61,85 343,1 21,96 66,3 19,33 126,5 8,10 65,2 4,17 61,3 3,92 1562,7 100 

2013 975,2 63,43 346,5 22,54 70,0 20,21 104,3 6,79 51,4 3,34 60,0 3,9, 1537,4 100 

2014 953,8 64,32 328,5 22,15 65,6 19,97 95,0 6,41 50,1 3,38 55,5 3,74 1482,9 100 

2015 877,3 63,8 325,4 23,66 65,8 20,22 90,6 6,59 32,9 2,39 48,9 3,56 1375,1 100 

2016 983,9 67,61 315,4 21,67 68,2 21,63 83,3 5,72 26,3 1,81 46,4 3,18 1455,3 100 

2017 960,3 67,58 308,1 21,68 67,0 21,75 81,2 5,71 26,4 1,86 45,0 3,17 1421,0 100 

2018 922,5 67,71 294,6 21,62 63,9 21,68 77,4 5,68 25,8 1,89 42,2 3,10 1362,5 100 

5
0
2
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Продовження додатку З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приріст  
усього 
свиней, 
тис. ц 

2007 1773,1 71,26 398,3 16,01 121,9 30,60 121,6 4,89 137,4 5,52 57,7 2,32 2488,1 100 

2008 1957,0 74,6 367,9 14,03 70,8 19,23 97,4 3,71 149,3 5,69 51,6 1,97 2623,2 100 

2009 2325,8 76,00 408,0 13,33 104,2 25,54 107,8 3,52 162,4 5,31 56,1 1,84 3060,1 100 

2010 2864,4 77,79 473,0 12,84 131,7 27,84 116,2 3,15 164,8 4,48 64,0 1,74 3682,4 100 

2011 3324,4 79,93 477,7 11,48 141,3 29,58 93,0 2,23 195,35 4,7 68,9 1,66 4159,3 100 

2012 3713,45 84,23 433,35 9,83 114,2 26,35 80,0 1,81 127,9 2,9 54,1 1,23 4408,8 100 

2013 4401,0 84,37 533,6 10,23 131,4 24,62 77,9 1,49 151,3 2,9 52,3 1,01 5216,1 100 

2014 4382,0 82,82 650,0 12,29 153,8 23,66 80,6 1,52 129,0 2,44 49,1 0,93 5290,7 100 

2015 4487,7 83,07 693,95 12,84 148,9 21,45 75,25 1,39 103,2 1,91 42,5 0,79 5402,6 100 

2016 4441,3 83,73 673,0 12,69 172,6 25,64 74,2 1,40 68,1 1,28 47,6 0,9 5304,2 100 

2017 4066,9 83,71 616,5 12,69 158 25,63 68,3 1,41 62,2 1,28 44,2 0,91 4858,1 100 

2018 4058,1 83,83 611,8 12,64 157,5 25,74 65,3 1,35 66,9 1,38 38,7 0,80 4840,8 100 

Приріст  
усього 
овець і 

кіз, 
тис. ц 

2007 9,6 40,85 7,1 30,21 3,2 45,07 3,5 14,90 1,6 6,81 1,7 7,23 23,5 100 

2008 11,2 46,28 5,9 24,38 0,8 13,56 3,1 12,81 1,7 7,03 2,3 9,50 24,2 100 

2009 11,9 45,77 6,6 25,38 1,3 19,7 3,7 14,23 1,7 6,54 2,1 8,08 26,0 100 

2010 11,8 44,53 7,8 29,43 1,8 23,72 3,1 11,70 1,6 6,04 2,2 8,30 26,5 100 

2011 10,5 43,57 6,3 26,14 1,6 25,40 2,6 10,79 2,3 9,54 2,4 9,96 24,1 100 

2012 11,1 49,12 5,6 24,78 1,5 26,79 1,9 8,41 1,6 7,08 2,4 10,61 22,6 100 

2013 10,6 49,53 5,6 26,17 1,9 33,93 2,0 9,35 0,7 3,27 2,5 11,68 21,4 100 

2014 9,4 37,60 5,5 22 1,6 29,09 1,5 6,00 6,3 25,20 2,3 9,20 25,0 100 

2015 11,4 55,34 5,5 26,7 1,9 34,55 1,5 7,28 0,2 0,97 2,0 9,71 20,6 100 

2016 10,6 58,56 4,4 24,59 1,5 33,71 1,3 7,18 0,1 0,55 1,7 9,12 18,1 100 

2017 12,0 57,14 5,0 23,81 2,0 13,56 2,0 9,52 0,1 0,48 1,9 9,05 21,0 100 

2018 13,7 58,3 5,8 24,68 1,9 32,76 1,7 7,23 0,2 0,85 2,1 8,94 23,5 100 

Виро-

щування 
молод-

няку та 
відгоді-
вля пти-
ці, тис. ц 

2007 6039,7 89,20 269,3 3,98 171,4 63,65 2,1 0,03 455,4 6,72 4,8 0,07 6771,3 100 

2008 7062,6 87,12 396,6 4,89 210,2 53,00 2,4 0,03 639,9 7,89 5,6 0,07 8107,1 100 

2009 8348,2 89,32 421,6 4,51 255,8 60,67 2,6 0,03 568,6 6,08 5,3 0,06 9346,3 100 

2010 9299,0 90,42 386,3 3,76 268,7 69,54 2,4 0,02 590,2 5,74 6,3 0,06 10284,2 100 

2011 9733,3 90,77 360,5 3,36 289,5 80,31 1,2 0,01 623,6 5,82 4,2 0,04 10722,8 100 

2012 10206,5 90,56 522,6 4,64 356,7 68,25 1,6 0,01 535,0 4,75 5,0 0,04 11270,7 100 

2013 10263,6 90,39 582,3 5,13 405,7 69,67 0,9 0,01 504,7 4,44 3,1 0,03 11354,6 100 

5
0
3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Виро-

щування 
молод-

няку та 
відгоді-

вля птиці, 
тис. ц 

2014 11991,2 93,87 400,7 3,14 311,4 77,71 0,7 0,01 381,3 2,98 0,3 0 12774,2 100 

2015 12409,7 96,95 338,9 2,65 285,2 84,17 0,8 0,01 50,2 0,39 0,2 0 12799,8 100 

2016 13649,6 97,45 327,4 2,34 278,2 84,97 1,0 0,01 28,7 0,20 0,2 0 14006,9 100 

2017 14260,0 97,45 341,8 2,34 291,0 2,00 1,0 0,0 30,0 0,21 0,2 0,0 14633,0 100 

2018 16028,7 97,35 401,3 2,44 327,1 81,50 1,2 0,01 33,7 0,20 0,2 0,00 16465,1 100 

Одержа-

но яєць 
курячих 

млн 
штук 

2007 5827,0 82,36 474,1 6,70 43,5 9,18 19,8 0,28 720 10,18 33,9 0,48 7074,8 100 

2008 7060,5 86,99 384,8 4,74 22,9 5,95 14,1 0,17 612,0 7,54 45,0 0,56 8116,4 100 

2009 7906,1 86,78 514,7 5,65 30,3 5,90 17,9 0,20 627,0 6,88 44,3 0,49 9110,0 100 

2010 8226,5 85,84 625,8 6,53 33,8 5,40 17,3 0,18 668,8 6,98 44,7 0,47 9583,1 100 

2011 9536,0 85,73 706,6 6,36 25,5 3,61 11,4 0,10 827,6 7,44 41,1 0,37 11122,7 100 

2012 9845,1 86,38 653,7 5,73 18,0 2,75 4,5 0,04 855,8 7,51 38,4 0,34 11397,5 100 

2013 10537,0 90,56 358,9 3,08 6,8 1,90 1,3 0,01 703,8 6,05 34,8 0,3 11635,8 100 

2014 10299,3 92,19 268,4 2,40 12,0 4,47 1,3 0,01 602,3 5,39 0,2 0,01 11171,5 100 

2015 7088,3 93,81 403,1 5,33 5,3 1,32 1,35 0,02 62,95 0,83 0,2 0,01 7555,9 100 

2016 6873,6 93,21 367,4 4,98 26,4 7,19 1,5 0,02 131,9 1,79 0,2 0,0 7374,6 100 

2017 7127,0 93,20 381,0 4,98 27,0 7,09 1,8 0,02 137,0 1,79 0,2 0,01 7647,0 100 

2018 7607,4 93,51 397,2 4,88 29,2 7,35 1,7 0,02 129,3 1,59 0,2 0,00 8135,8 100 

Вироб-

ництво 
вовни, 
тис. ц 

2007 2,6 43,33 1,5 25,0 0,6 40,00 0,9 15,0 0,5 8,33 0,5 8,34 6,0 100 

2008 3,1 47,69 1,4 21,54 0,2 14,29 0,9 13,85 0,5 7,69 0,6 9,23 6,5 100 

2009 3,0 44,12 1,8 26,47 0,3 16,67 0,9 13,24 0,5 7,35 0,6 8,82 6,8 100 

2010 2,3 39,66 1,6 27,59 0,4 25,0 0,8 13,79 0,5 8,62 0,6 10,34 5,8 100 

2011 2,1 41,18 1,3 25,49 0,3 23,08 0,7 13,73 0,5 9,80 0,5 9,80 5,1 100 

2012 2,1 47,73 1,0 22,73 0,2 20,0 0,5 11,36 0,3 6,82 0,5 11,36 4,4 100 

2013 1,6 44,44 0,9 25,0 0,1 11,11 0,5 13,89 0,1 2,78 0,5 13,89 3,6 100 

2014 1,3 41,94 1 32,26 0,2 20,00 0,3 9,67 0,1 3,23 0,4 12,9 3,1 100 

2015 1,1 42,31 0,8 30,77 0,3 37,5 0,3 11,54 0 0 0,4 15,38 2,6 100 

2016 0,9 42,86 0,6 28,57 0,2 33,33 0,2 9,52 0 0 0,4 19,05 2,1 100 

2017 0,9 42,86 0,6 28,57 0,2 33,33 0,2 9,52 0 0 0,4 19,05 2,1 100 

2018 0,8 42,1 0,5 26,32 0,2 40 0,2 10,53 0 0 0,4 21,05 1,9 100 

5
0
4
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* Джерело: розраховано на основі даних: [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вироб-

ництво 
меду, 
тис. ц 

2007 6443,7 54,40 2390,0 20,17 470,5 19,69 1433,1 12,1 914,3 7,72 664,7 5,61 11845,8 100 

2008 6663,0 53,24 2659,3 21,25 568,4 21,37 1358,0 10,85 1165,2 9,31 669,5 5,35 12515 100 

2009 6643,4 55,47 2409,5 20,12 517,6 21,48 1129,1 9,42 1109,8 9,27 685,7 5,72 11977,5 100 

2010 5962,8 54,35 2279,6 20,78 601,0 26,36 1038,6 9,46 1097,4 10,00 593,6 5,41 10972 100 

2011 5865,8 56,88 1869,3 18,13 429,2 22,96 979,1 9,49 1018,1 9,87 580,1 5,63 10312,4 100 

2012 5671,7 59,01 1897,0 19,74 449,8 23,71 901,0 9,37 571,2 5,94 570,9 5,94 9611,8 100 

2013 5173,4 58,37 1730,6 19,53 399,8 23,10 887,6 10,02 409,7 4,62 661 7,46 8862,3 100 

2014 4785,8 61,49 1526,9 19,62 411,6 26,95 677,7 8,71 284,6 3,66 507,7 6,52 7782,7 100 

2015 5012,8 64,07 1473,1 18,83 378,5 25,69 769,0 9,83 150,3 1,92 418,3 5,35 7823,5 100 

2016 4657,5 66,47 1338,4 19,10 423,1 31,61 622,6 8,89 85,0 1,21 303,3 4,33 7006,8 100 

2017 4378,2 66,47 1258 19,10 398,3 31,66 585,3 8,88 80,2 1,22 285,3 4,33 6587,0 100 

2018 4586,8 66,27 1329 19,2 417,9 31,44 611,6 8,84 103,2 1,49 290,7 4,2 6921,3 100 

5
0
5
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Додаток Й  
Продуктивність продукції тваринництва в сільськогосподарських підп-

риємствах України за 2007–2018 рр. * 

Показни-

ки 

Ро-

ки 

Госпо-

дарські 
това-

риства 

Приватні 
підприєм-

ства, у т. ч. 
фермерські 
господар-

ства 

Фермер-

ські гос-
по-

дарства 

Сільсько-

господа-

рські виро-
бничі коо-
перативи 

Інші 
під-

приє-

мства 

Держа-

вні під-
приємс-

тва 

Сіль-

сько-

госпо-

дарські 
підпри-

ємства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Надоєно в 
серед-

ньому на 
одну ко-
рову, кг 

2007 3258 3060 2885 2709 3789 3459 3162 

2008 3527 3132 3116 2855 3790 3586 3365 

2009 4071 3634 3489 3385 4003 4198 3889 

2010 4201 3758 3832 3427 3844 4147 3990 

2011 4396 3934 3982 3353 3552 4074 4124 

2012 4867 4380 3929 3840 3757 4623 4598 

2013 5144 4529 3710 4003 4160 4621 4849 

2014 5442 4996 4757 3578 4543 4725 5060 

2015 5762 5382 5274 3624 5025 4593 5351 

2016 5808 5703 5559 4453 4633 4963 5607 

2017 6201 6089 5935 4754 4947 5299 5987 
2018 6371 6256 6098 4885 5082 5444 6151 

Серед-

ньодобо-

вий при-
ріст ВРХ, 

грам 

2007 415 380 382 346 461 403 399 

2008 442 397 404 362 465 436 423 

2009 456 418 436 375 469 470 438 

2010 458 410 430 371 434 452 436 

2011 470 424 459 403 445 452 451 

2012 497 470 467 411 420 465 478 

2013 485 473 484 402 393 480 472 

2014 541 476 478 423 522 494 514 

2015 528 488 459 423 482 504 508 

2016 596 490 491 402 549 502 550 

2017 602 495 496 406 554 507 556 
2018 608 500 501 410 560 512 561 

Серед-

ньодобо-

вий при-
ріст сви-
ней, грам 

2007 320 275 289 213 319 245 302 

2008 394 309 278 248 321 284 364 

2009 399 299 284 265 333 299 369 

2010 412 295 313 266 326 309 379 

2011 439 320 338 255 373 291 408 

2012 476 317 330 266 360 314 441 

2013 473 330 356 279 362 316 443 

2014 489 357 389 295 427 310 460 

2015 493 345 343 291 421 312 460 

2016 529 340 347 303 282 345 482 

2017 540 347 354 309 288 352 492 
2018 553 355 363 317 295 361 504 

Серед-

ньодобо-

вий при-
ріст птиці, 

грам 

2007 29 25 45 4 28 12 29 

2008 25 33 53 6 35 12 26 

2009 28 27 38 7 33 10 28 

2010 28 28 45 8 22 12 28 

2011 30 31 50 7 21 10 29 

2012 28 24 30 6 26 9 28 

2013 24 25 27 7 27 9 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Серед-

ньодобо-

вий приріст 
птиці, грам 

2014 30 20 22 5 8 5 27 

2015 30 16 21 7 10 5 29 

2016 37 15 18 7 7 7 35 

2017 38 15 18 7 7 7 36 
2018 38 15 19 7 7 7 36 

Середньо-
добовий 
приріст 
овець, 
грам 

2007 38 40 41 35 39 63 39 

2008 37 39 29 33 45 46 38 

2009 42 39 35 44 42 52 42 

2010 41 44 42 37 35 59 42 

2011 38 39 41 33 52 70 41 

2012 38 37 42 34 53 59 40 

2013 41 38 46 41 30 77 42 

2014 48 42 42 36 43 66 61 

2015 53 38 37 37 53 63 47 

2016 45 31 23 33 47 53 40 

2017 44 30 23 32 46 52 39 
2018 43 30 22 32 45 51 38 

Настри-

жено вовни 
в середньо-

му на одну 
голову, кг 

2007 4 3 3 3 5 7 4 

2008 4 4 3 3 5 5 4 

2009 4 4 3 4 4 5 4 

2010 3 3 3 3 4 5 3 

2011 3 3 3 3 5 5 3 

2012 3 2 2 3 4 4 3 

2013 2 2 1 4 2 5 3 

2014 2 3 2 3 2 5 3 

2015 2 2 2 3 1 4 2 

2016 1 2 1 2 1 4 2 

2017 1 2 1 2 1 4 2 
2018 1 2 1 2 1 4 2 

Одержа-

но яєць в 
серед-

ньому на 
одну кур-
ку - несу-
чку, штук 

2007 281 245 222 224 285 298 279 

2008 281 245 208 252 279 295 279 

2009 285 254 188 265 285 300 283 

2010 273 260 204 262 271 312 272 

2011 281 276 176 217 300 297 282 

2012 290 260 140 181 294 308 288 

2013 281 236 85 153 300 306 281 

2014 273 249 53 135 320 44 274 

2015 223 206 176 150 119 57 220 

2016 220 269 203 80 587 64 224 

2017 224 274 207 82 599 65 228 
2018 231 283 213 84 617 67 235 

Одержано 
меду в се-
редньо-му 

на одну 
бджоло-

сім'ю, кг 

2007 12 12 11 13 19 15 13 

2008 14 14 13 15 18 15 15 

2009 16 15 13 15 25 13 16 

2010 16 17 16 17 25 13 17 

2011 17 15 13 19 23 15 17 

2012 18 18 15 21 22 18 18 

2013 18 16 14 23 22 20 18 

2014 18 18 17 20 20 18 18 

2015 20 19 17 27 18 18 20 

2016 20 8 4 22 15 15 16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2017 20 8 4 22 15 15 16 
2018 21 8 4 23 16 16 17 

 

* Джерело:  розраховано на основі даних: [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], 

[23], [24], [25]. 
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Додаток К 
АНКЕТА 

опитування працівників об’єднаних територіальних громад  
Івано-Франківської області * 

 

1. Назва об`єднаної територіальної громади (ОТГ**) ______________________________ 

2. Район, адреса, контактний телефон_________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать           чоловік             жінка 

4. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік            від 20 до 30 років   
                                                            від 31 до 40 років  
                                                            від 41 до 50 років   
                                                            від 51 до 60 років   
                                                            від 61 року і більше   

5. Чи провадять на вашій території ОТГ свою діяльність сільськогосподарські підпри-
ємства?   

     так           ні 
   Якщо ні, то чому                 немає потреби в них                 
                                                  немає вільних сільськогосподарських площ 

                                                  немає бажаючих займатися сільськогосподарською пі-
дприємницькою діяльністю  

6. Чи здійснюють сільськогосподарські підприємства  підтримку культурних традицій гро-
мади? 

               так         ні          
7. Чи здійснюється проведення сільськогосподарськими підприємствами  ярмарків та масових 

свят для залучення в дану територіальну громаду гостей з різних областей.  
Яка частка ___ (%)?  

               так             ні 
8. Чи сприяє Ваша ОТГ в інформаційно-консультативному супроводі підприємницької 

діяльності сільськогосподарських підприємств? 

               так         ні         не знаю                                              
9. Чи є потреба в забезпеченні навчальних закладів сільськогосподарською продукцією 

місцевого виробництва?                                             так             ні 
Якщо так, то який % і скільки вона складає? 

               забезпечення власно виготовленою сільськогосподарською продукцією на-
вчальних закладів є  незначним ___% 

                 високим   ___%  

                    не здійснюється взагалі 
10. Чи отримує підприємство допомогу від ОТГ  на свій розвиток?             так                ні 
11. Чи вважаєте Ви доцільним створення у Вашій ОТГ нового сільськогосподарського 

підприємства?                                                                    так                 ні 
12. Чи є потреба у функціонуванні сільськогосподарських підприємств у Вашій ОТГ?  
               так         ні         не знаю                               
13. Чи забезпечує сільськогосподарське підприємство нові робочі місця для жителів ОТГ? 

               так         ні         не знаю                                              
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14. Чи надають Вам сільськогосподарські підприємства, які функціонують в ОТГ, послу-
ги? 

     так           ні 
 Якщо так, то в чому      Допомога в проведенні ремонту закладів культури, медичних 
установ, бібліотек 

                                          Допомога в обробітку приватних земельних ділянок тех-
нікою сільськогосподарських підприємств 
                                         Впровадження альтернативних видів опалення об’єктів соціальної 
сфери  
                                         Забезпечення навчальних закладів продукцією власного виробницт-
ва  

                                         Інше_________________________________ 

15. Чи сприяє закріпленню трудових ресурсів у територіальній громаді поліпшення соці-
альної інфраструктури? 

               так         ні         частково                                              
16. Чи мають матеріальну зацікавленість жителі громади, які працевлаштовані в сільсько-

господарському підприємстві?                                      так             ні 
17. Чи спрямовують сільськогосподарські підприємства  60 % податку з доходів фізичних осіб 

до бюджету обєднаної територіальної громади? 
               так         ні, вони тут не зареєстровані                                              
18. Чи будете Ви віддавати перевагу купівлі органічно чистої продукції за дорожчу ціну в 

сільськогосподарському підприємстві, яке розташовано на Вашій ОТГ?   
     так           ні 
   Якщо ні, то чому               немає потреби у виробництві органічно чистої продукції  
                                                   дорого 

                                                  мені не важливо, де знаходиться сільськогосподарське 
підприємство 

                                                   продукцію продають оптом  
19. Чи здійснюються інвестиції в аграрне виробництво? 

               так         ні         не знаю                                              
20. Чи є на Вашій ОТГ екологічні порушення (забруднення водойм, ґрунтів, повітря) з 

боку сільськогосподарських підприємств?  
     так           ні                   можливо 

 Якщо так, то в чому це проявляється          виснаження ґрунтів за рахунок вирощування 
монокультур  
                                                                               втручання в стан атмосфери, шляхом ви-
киду спеціальних хімічних речовин 
                                                                               зловживання засобами хімічного обробітку 
ґрунтів 

                                                                              інше___________________________ 

21. Вкажіть, чи організаційно-правові форми господарювання мають позитивну репута-
цію в кредитних установах?                                   так               ні 

Якщо ні, то який % вона складає?  
               недосконалість і слабка співпраця з кредитними установами за рахунок ви-
соких відсотків за кредитами та нестабільних валютних коливань ___% 

                 відсутня взагалі   ___%. 
22. Чи мають організаційно-правові форми господарювання позитивну репутацію серед 

територіальної громади?                                             так             ні 
Якщо ні, то який % вона складає?  
               селяни та потенційні інвестори не завжди довіряють керівникам організа-
ційно-правових форм господарювання ___% 
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                 відсутня взагалі   ___%.  

23. Чи стримує, обмежує і чи є справедливою фіскальна політика щодо діяльності органі-
заційно-правових форм?                                          так               ні 

Якщо ні, то який % вона складає? 

              фіскальна політика не є справедливою, а деякою мірою і високою ___% 

                   відсутня взагалі   ___%. 
24. Чи сприяє Ваша ОТГ у реалізації сільськогосподарської продукції? 

               так         ні         не знаю                                              
25. Чи присутнє зниження платоспроможності населення ОТГ через відсутність на даній терито-

рії сільськогосподарських підприємств? 

               так         ні         частково                                              
 

Дякуємо за співпрацю, для нас важлива Ваша думка! 
 

* Джерело: власна розробка автора. 
** ОТГ –  об’єднані територіальні громади 
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Додаток Л 

Результати опитування працівників об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ) Івано-Франківської області (середні значення) 

№ 
п/п 

Питання анкети Показники 

1 Назва об’єднаної територіальної громади (ОТГ**) 
2 Район, адреса, контактний телефон  

3 
Стать (%): 

жін. 66 

 чол. 44 

 вік (років) 46 

4 

Вкажіть, будь ласка, Ваш вік (%) 

від 20 до 30 років 14 

від 31 до 40 років  36 

від 41 до 50 років 31 

від 51 до 60 років 16 

від 61 року і більше 3 

5 

Чи провадять у вашій ОТГ діяльність сільськогосподарські  
підприємства? (%)  

так 92 

ні 8 

у тому 
числі 

Якщо ні, то чому? (%) 
– немає потреби в них   2 

– немає вільних сільськогосподарських площ 5 

– немає бажаючих займатися сільськогосподарською підп-
риємницькою діяльністю 

1 

 
Чи здійснюють сільськогосподарські підприємства підтримку  

культурних традицій громади? (%) 

6 так 64 

 ні 36 

 

Чи здійснюється проведення сільськогосподарськими підприємствами   
ярмарків та масових свят для залучення в дану територіальну громаду 

 гостей із різних областей? (%) 

7 так 25 

 ні 75 

 
Чи сприяє Ваша ОТГ у інформаційно-консультативному супроводі  

підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств? (%) 

8 так 48 

 ні 43 

 не знаю 9 

 
Чи є потреба в забезпеченні сільськогосподарською продукцією 

комунальних закладів територіальної громади? (%) 
 

 так 71 

 ні 29 

9 

у тому 
числі 

Якщо так, то дайте відповіді на питання: 

 
забезпечення власно виготовленою сільськогосподарською  
продукцією комунальних закладів є незначним 

8 

 високим 3 

 не здійснюється взагалі 18 
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10 Чи отримує сільськогосподарське підприємство допомогу  
від ОТГ  на свій розвиток? (%) 

так 64 

ні 36 

11 Чи вважаєте Ви доцільним створення у Вашій ОТГ нового  
сільськогосподарського підприємства? (%) 

так 23 

ні 77 

12 Чи є потреба у функціонуванні сільськогосподарських підприємств  
у Вашій ОТГ? (%) 

так 60 

ні 25 

не знаю 15 

13 Чи забезпечує сільськогосподарське підприємство  
нові робочі місця для жителів ОТГ? (%) 

так 25 

ні 65 

не знаю 10 

14 Чи надають Вам сільськогосподарські підприємства,  
які функціонують в ОТГ, послуги? (%) 

 

так 35 

ні 65 

у то-
му чи-

слі 

Якщо так, то в чому ?(%) 

– допомога в проведенні ремонту закладів  культури, ме-
дичних установ, бібліотек, клубів 

5 

– допомога в обробітку приватних земельних ділянок тех-
нікою сільськогосподарських підприємств 

20 

– впровадження альтернативних видів опалення об’єктів 
соціальної сфери 

0 

– забезпечення навчальних закладів продукцією власного 
виробництва 

10 

15 Чи сприяє закріпленню трудових ресурсів на територіальній громаді  
поліпшення соціальної інфраструктури? (%) 

так 52 

ні 23 

частково 25 

16 Чи мають матеріальну зацікавленість жителі громади, які працевлаштовані 
у сільськогосподарському підприємстві? (%) 

так 71 

ні 29 

17 Чи спрямовують сільськогосподарські підприємства  60 % податку з доходів 
фізичних осіб до бюджету територіальної громади? (%) 

так 65 

ні, вони тут не зареєстровані 35 
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18 Чи будете Ви віддавати перевагу купівлі органічно чистої продукції за доро-
жчу ціну в сільськогосподарському підприємстві,  

яке розташоване на Вашій ОТГ? (%) 

так 62 

ні 38 

у тому 
числі 

Якщо ні, то чому? (%) 

немає потреби у виробництві органічно чистої продукції 4 

дорого 7 

мені не важливо, де знаходиться сільськогосподарське  
підприємство 

4 

продукцію продають оптом 23 

19 Чи здійснюються інвестиції в аграрне виробництво? (%) 

так 18 

ні 62 

не знаю 20 

20 Чи є на Вашій ОТГ екологічні порушення (забруднення водойм, 
ґрунтів, повітря) з боку сільськогосподарських підприємств? (%) 

так 35 

ні 39 

можливо 26 

у тому 
числі 

Якщо так, то в чому це проявляється? (%) 

виснаження ґрунтів за рахунок вирощування монокультур 14 

втручання в стан атмосфери шляхом розстрілювання 
хмар із гармат чи викиду спеціальних хімічних речовин 

4 

зловживання засобами хімічного обробітку ґрунтів 15 

інше 2 

21 Вкажіть, чи організаційно-правові форми господарювання мають позитивну 
репутацію в кредитних установах (%) 

так 43 

ні 57 

у тому 
числі 

Якщо ні, то дайте, відповіді на питання (%):  

недосконалість і слабка співпраця із кредитними устано-
вами за рахунок високих відсотків за кредитами та неста-
більних валютних коливань 

 

36 

відсутня взагалі    21 

22 Чи мають організаційно-правові форми господарювання позитивну  
репутацію серед територіальної громади? (%) 

так 57 

ні 43 

у тому 
числі 

Якщо ні, то дайте відповіді на питання (%):  

селяни та потенційні інвестори не завжди довіряють кері-
вникам організаційно-правових форм господарювання 

22 

відсутня взагалі 21 
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23 Чи стримує, обмежує і чи є справедливою фіскальна політика щодо 

 діяльності організаційно-правових форм? (%)  

так 44 

ні 37 

у тому 
числі 

Якщо ні, то дайте відповіді на питання (%):  

фіскальна політика не є справедливою, а деякою мірою і 
високою 

18 

відсутня взагалі    19 

24 Чи сприяє Ваша ОТГ в реалізації сільськогосподарської продукції? (%) 

так 13 

ні 67 

не знаю 20 

25 Чи витрачають жителі ОТГ  більше коштів на закупівлю продукції через 

 відсутність на даній території сільськогосподарських підприємств? (%) 

так 51 

ні 31 

частково 18 

  
* Джерело: сформовано на основі власного соціологічного дослідження. 
** ОТГ – об’єднані територіальні громади. 
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Додаток М 
АНКЕТА 

опитування працівників сільськогосподарських підприємств  
Івано-Франківської області * 

 

1. Назва сільськогосподарського підприємства ____________________________________ 

2. Район, адреса, контактний телефон_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать         чоловік             жінка 

4. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік               від 20 до 30 років   
                                                            від 31 до 40 років  
                                                            від 41 до 50 років   
                                                            від 51 до 60 років   
                                                            від 61 року і більше   

5. Чи є на Вашому підприємстві молоді люди віком до 25 років?   
     так           ні 
   Якщо ні, то чому                 не вбачаєте потреби в молодих людях                 
                                                  немає достойної заробітної плати 

                                                  молодь виїхала в міста або за кордон 

                                                  інше_________________________________ 

6. Чи є на підприємстві працівники з вищою освітою?   
  так           ні 

  Якщо так, то скільки ______ і які посади вони займають (вкажіть)? 
__________________  

7. Чи проводилось навчання, підвищення кваліфікації та підготовка персоналу підприємс-
тва? 

                        так           ні  
    Якщо так, то яким чином?            
               власними силами                                              
               міжнародний досвід 

               стажування, конференції, з’їзди    
                центри підвищення кваліфікації 

8. Чи забезпечується мотивація працівників сільськогосподарських підприємств? 

                 так (високий)          середній             низький            ні (відсутній) 

9. Чи залучаються до роботи на підприємстві тимчасові й сезонні працівники?     
          так            ні   
 Якщо так, то на який термін _____________і які існують способи для їхнього залу-
чення?          

 засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса – потрібне підкресліть)   
плакати-оголошення у сільських населених пунктах поблизу підприємства  

            інше 

_________________________________________________________________ 

10. Чи мають місце на підприємстві присутні звільнення кваліфікованої робочої сили?     

   так            ні   
 Якщо так, то з яких причин?  

 низький рівень заробітної плати  
 немає кар’єрного росту 

            інші причини ________________________________________________________ 

11. Чи зростає частка % кваліфікованих працівників на сільськогосподарському підприєм-
стві?                     так           ні 

12. Який рівень заробітної плати в сільськогосподарському підприємстві? 

                   високий рівень            середній рівень                    порівняно низький  
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13. Чи плануєте підвищувати ефективність праці (використання) персоналу Вашого підп-
риємства?       так               ні 
Якщо так, то якими методами?   

  підвищення оплати праці    
       преміювання та винагородження кращих працівників   
       моральна мотивація працівників у вигляді похвал та грамот кращим праців-

никам 

  автоматизація й механізація виробництва  
 інше______________________________________________________________ 

Якщо ні, то чому?  
не вбачаєте потреби  
 відсутня фінансова можливість    
 не вважаєте моральні способи мотивації персоналу дієвими 

14. Чи впливає на діяльність сільськогосподарського підприємства міграція кваліфікованої 
робочої сили.населення ОТГ** за кордон?                      так           ні             частково         

15.  Що приваблює людей до праці на Вашому підприємстві?  
     висока оплата праці  

пільги та привілеї для працівників підприємства (додаткові послуги за рахунок 
підприємства або зі знижкою для працівників, наприклад, технічна допомога в 
обробітку власної земельної ділянки) 
  автоматизація й механізація праці  
 немає інших джерел заробітку, крім СП*** 

16. Яка, на Ваш погляд, частка ______ (%) зайнятості населення ОТГ на Вашому підпри-
ємстві? 

17. Чи має Ваше підприємство можливості для власного розвитку на рівні, який забезпе-
чує ефективне функціонування?           так              ні  

18. Чи впливає на розвиток сільськогосподарського підприємства брак інвестиційного ка-
піталу?                         так              ні      

19. Чи здійснюється на Вашому підприємстві виплата орендної плати за земельні паї влас-
никам?                            так            ні  і яка, на Ваш погляд,  частка: оплати грошима 

______(%), власновиготовленою продукцією ______(%),  

не виплачується взагалі ______(%). 
20. Чи сільськогосподарські товаровиробники добре володіють інформацією про стан ри-
нку та їх конкурентів?             так             ні 

Якщо ні, то який % вона складає  
               значно низький розвиток маркетингових служб ___% 

               СП не мають своїх потенційних клієнтів і місць на ринку ___%  
21. Чи має Ваше підприємство можливості для збільшення обсягів виробництва, 

вдосконалення структури виробництва сільськогосподарської продукції? 

                так           ні  
Виробництво якої продукції планується збільшувати?            

    рослинництва                                             
    тваринництва 

 інше __________________________________________________________ 

Якщо ні (не планується збільшення виробництва), то чому? 

 немає фінансових можливостей і техніки 

брак знань   
не вбачають потреби  

22. Чи планується здійснювати удосконалення виробництва сільськогосподарської проду-
кції?                           так           ні 
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23. Що впливає на рівень реалізації Вашої продукції? 

 дорожнє сполучення між населеними пунктами  ОТГ 

     наявність фірмових магазинів 

   платоспроможність населення ОТГ  
   конкурентне середовище 

   забезпечення транспортними засобами 

24. Чи ваше підприємство впровадило PDO – маркування місця походження продукту? 

                так           ні  
25. Чи Ви  виробляєте органічно чисту продукцію?            так           ні 
26. Чи впливає кількість органічно чистої продукції на прибуток СП? 

               так         ні         частково                                              
27. Чи є на Вашому СП екологічні порушення (забруднення водойм, ґрунтів, повітря) (%)? 

                  високі  
                 помірні 
                 низькі 
28. Чи впливає на рівень безробіття відсутність або мала кількість на даній території сіль-

ськогосподарських підприємств?                             так             ні               частково     
29. Чи вважаєте Ви за доцільне об’єднання ОТГ?                  так            ні 
30. Чи є досвід роботи у кризових умовах?                        так            ні          
 

Дякуємо за співпрацю, для нас важлива Ваша думка! 
 

* Джерело: розроблено авторами. 
** ОТГ –  об’єднані територіальні громади 

*** СП – сільськогосподарські підприємства 
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Додаток  Н 

Результати опитування працівників сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області (середні значення) * 

№ 
п/п 

Питання анкети Показники 

1 2 3 

1 Назва сільськогосподарського підприємства 

2 Район, адреса, контактний телефон  

3 Стать (%): 
жін. 62 

чол. 38 

 вік (років) 47 

4 Вкажіть, будь ласка, Ваш вік (%) 

від 20 до 30 років 21 

від 31 до 40 років  23 

від 41 до 50 років 20 

від 51 до 60 років 17 

від 61 року і більше 19 

Щодо персоналу підприємства 

5 

Чи є на Вашому підприємстві молоді люди віком до 25 років?  (%) 

так 8 

ні 92 

у тому 
числі 

Якщо ні, то чому (%) 

не вбачаєте потреби в молодих людях 0 

немає достойної заробітної плати 30 

молодь виїхала в міста або за кордон 47 

інше 15 

6 

Чи є на підприємстві працівники з вищою освітою? (%) 

так 70 

ні 30 

7 

Чи проводилось навчання, підвищення кваліфікації та підготовка персоналу 
підприємства? (%) 

ні 65 

так 35 

 

у тому 
числі 

Якщо так, то дайте відповіді на запитання: (%)  

власними силами 14 

міжнародний досвід 5 

стажування, конференції, з’їзди 0 

центри підвищення кваліфікації 16 

8 Чи забезпечується мотивація працівників СП**? (%) 

так (високий) 11 

середній 42 

низький 19 

ні (відсутня) 28 
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1 2 3 

9 

Чи залучаються до роботи на підприємстві тимчасові,  
сезонні працівники? (%) 

так 82 

 ні 18 

 Якщо так, то на який термін?  9 

 Які існують способи для їхнього залучення? (%) 
 засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса) 25 

 
плакати-оголошення у сільських населених пунктах поблизу підпри-
ємства 

32 

 знайомі, друзі 25 

10 

Чи мають місце на підприємстві звільнення кваліфікованої робочої сили? (%) 
так 18 

ні 88 

 

у тому 
числі 

Якщо так, то з яких причин? (%) 
низький рівень заробітної плати 12 

немає кар’єрного росту 6 

інші причини - 

11 

Чи зростає частка  кваліфікованих працівників на СП? (%)  
так 15 

ні 85 

12 

Який рівень заробітної плати в СП? (%)  

високий  12 

середній  53 

порівняно низький 35 

13 

Чи плануєте підвищувати ефективність праці СП?  (%) 
так 22 

 

у тому 
числі 

Якщо так, то якими методами? (%) 
підвищення оплати праці 8 

преміювання та винагородження кращих працівників 2 

моральна мотивація працівників у вигляді похвал і грамот 
кращим працівникам 

8 

автоматизація й механізація виробництва 4 

ні 78 

 

у тому 
числі 

Якщо ні, то чому? (%) 
не вбачаєте потреби 7 

відсутня фінансова можливість    53 

не вважаєте моральні способи мотивації персоналу дієви-
ми 

18 

14 

Чи впливає на діяльність СП міграція кваліфікованого  
населення ОТГ*** за кордон? (%) 

так 58 

ні 32 

частково 10 
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15 

Що приваблює людей до праці на Вашому підприємстві? (%) 
висока оплата праці 30 

пільги та привілеї для працівників підприємства (додаткові послуги за 
рахунок підприємства або зі знижкою для працівників, наприклад, те-
хнічна допомога в обробітку власної земельної ділянки) 

13 

автоматизація й механізація праці 25 

немає інших джерел заробітку крім, СП 32 

16 
Яка, на Ваш погляд,  частка зайнятості населення ОТГ на Вашо-

му підприємстві? (%) 85 

Фінансово-економічний розвиток СП 

17 

Чи має Ваше підприємство можливості для власного розвитку на рівні, який 
забезпечує ефективне функціонування? (%) 

так 34 

ні 76 

18 

Чи впливає на розвиток СП брак інвестиційного капіталу? (%)  

так 59 

ні 41 

19 

Чи здійснюється на Вашому підприємстві виплата орендної плати за земельні 
паї власникам і яка, на Ваш погляд,  частка? (%) 

так 75 

 

у тому 
числі 

Якщо так, то дайте, відповіді на запитання: (%)  

оплата грошима 16 

власновиготовленою продукцією 54 

не виплачується взагалі 5 

ні 25 

20 

Чи сільськогосподарські товаровиробники володіють інформаці-
єю про стан ринку та їх конкурентів? (%)  

так 55 

ні 45 

 

у тому 
числі 

Якщо ні, то дайте відповіді на запитання (%): 
значно низький розвиток маркетингових служб 32 

СП не мають своїх потенційних клієнтів і місць на ринку 12 

Виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції 

21 

Чи має Ваше підприємство можливості для збільшення обсягів  
виробництва сільськогосподарської продукції? (%) 

так 45 

 

у тому 
числі 

Виробництво якої продукції планується збільшувати? (%) 

рослинництва 73 

тваринництва 27 

ні 55 

Якщо ні (не планується збільшення виробництва), то чому? (%) 
 

у тому 
числі 

немає фінансових можливостей та техніки 33 

брак знань 10 

не вбачають потреби 12 
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22 

Чи планується здійснювати удосконалення виробництва  
сільськогосподарської продукції? (%) 

так 63 

 ні 37 

23 

Що впливає на рівень реалізації Вашої продукції ? (%) 

незадовільне транспортне сполучення між населеними пунктами  ОТГ 25 

наявність фірмових магазинів 15 

платоспроможність населення ОТГ 24 

конкурентне середовище 20 

забезпечення транспортними засобами 16 

24 

Чи ваше підприємство впровадило PDO – маркування місця  
походження продукту? (%) 

так 82 

 ні 28 

25 

Чи Ви виробляєте органічно чисту продукцію? (%) 

так 40 

ні 60 

26 

Чи впливає кількість органічно чистої продукції на прибуток СП? (%) 

так 33 

ні 42 

частково 25 

Загальні запитання 

27 

Чи є на Вашій ОТГ екологічні порушення (забруднення водойм, ґрунтів,  
повітря) з боку СП? (%) 

високі  24 

помірні 44 

низькі 22 

28 

Чи впливає на рівень безробіття відсутність або мала кількість на даній  
території СП? (%) 

так 45 

ні 33 

 частково 22 

29 
Чи вважаєте Ви доцільним об’єднання ОТГ? (%) 

так 65 

 ні 35 

30 

Чи є досвід роботи у кризових умовах? (%) 
так 88 

ні 12 

 

* Джерело: розроблено авторами. 
**  СП – сільськогосподарські підприємства 

***  ОТГ –  об’єднані територіальні громади 
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Додаток П 

Наявність сільськогосподарської техніки в різних організаційно-правових формах сільськогосподарських підпри-
ємств за 2010-2017 рр. України* 

Показники Роки 

Господарські 
товариства 

Приватні підп-
риємства 

Фермерські гос-
подарства 

Сільськогосподар-

ські кооперативи 

Інші підпри-
ємства 

Державні під-
приємства 

Разом 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Трактори, 
всього, шт 

2010 67724 44,77 23567 15,58 29254 19,34 10355 6,84 15512 10,25 4875 3,22 151287 100 

2011 64080 43,55 22544 15,32 31981 21,74 8604 5,85 15485 10,52 4437 3,02 147131 100 

2012 67043 44,48 23567 15,63 34960 23,19 7663 5,08 13263 8,8 4244 2,82 150740 100 

2013 65452 44,83 23015 15,76 35019 23,98 7006 4,8 11427 7,83 4085 2,8 146004 100 

2014 59777 45,7 21139 16,16 33593 25,68 6087 4,65 6850 5,24 3365 2,57 130811 100 

2015 59422 46,48 21179 16,56 34528 27,01 5495 4,3 4430 3,46 2798 2,19 127852 100 

2016 60075 45,28 21618 16,29 36240 27,31 5239 3,95 6597 4,97 2917 2,2 132686 100 

2017 58713 45,42 21585 16,7 37248 28,82 4956 3,83 4192 3,24 2578 1,99 129272 100 

З ро-
зрахунку 
на 1000 га 
ріллі, шт 

2010 6,4 - 5,0 - 18,9 - 12,1 - 18,3 - 10,1 - 8,7 - 

2011 6,0 - 4,7 - 20,2 - 11,9 - 17,7 - 8,5 - 8,4 - 

2012 6,2 - 4,8 - 21,7 - 11,8 - 17,3 - 8,6 - 8,5 - 

2013 5,9 - 4,7 - 21,3 - 11,4 - 17,6 - 7,9 - 8,2 - 

2014 5,7 - 4,2 - 16,6 - 11,3 - 12,4 - 7,0 - 7,6 - 

2015 5,8 - 4,6 - 21,3 - 10,7 - 12,3 - 6,4 - 7,9 - 

2016 5,9 - 4,1 - 22,2 - 11,1 - 21,3 - 8,0 - 8,0 - 

2017 5,7 - 4,5 - 22,8 - 10,5 - 15,5 - 7,1 - 7,8 - 

Потужні-
сть двигу-
нів тракто-
рів, (тис. 

кВт) 

2010 5843 48,05 1996 16,41 2331 19,17 373 3,07 1244 10,23 373 3,07 12160 100 

2011 5771 45,6 1967 15,54 2627 20,76 657 5,19 1290 10,19 344 2,72 12656 100 

2012 6070 46,9 2058 15,9 2766 21,37 603 4,66 1117 8,63 328 2,54 12942 100 

2013 6145 47,61 2062 15,97 2849 22,07 552 4,28 995 7,71 305 2,36 12908 100 

2014 5775 48,83 1937 16,38 2818 23,83 487 4,12 555 4,69 254 2,15 11826 100 

2015 5970 49,61 2008 16,69 3023 25,12 440 3,66 377 3,13 215 1,79 12033 100 

2016 6147 48,73 2092 16,58 3146 24,94 431 3,42 574 4,55 225 1,78 12615 100 

2017 6079 48,32 2135 16,97 3379 26,86 416 3,30 203 1,61 370 2,94 12582 100 

5
2
3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Середня по-

тужність 
двигуна тра-
ктора, кВт 

2010 86,28 - 84,7 - 79,7 - 36 - 80,2 - 76,5 - 83,0 100 

2011 90,06 - 87,3 - 82,1 - 76,4 - 83,3 - 77,5 - 86,0 100 

2012 90,54 - 87,3 - 79,1 - 78,7 - 84,2 - 77,3 - 85,9 100 

2013 93,89 - 89,6 - 81,4 - 78,8 - 87,1 - 74,7 - 88,4 100 

2014 96,61 - 91,6 - 83,9 - 80 - 81 - 75,5 - 90,4 100 

2015 100,5 - 94,8 - 87,5 - 80,1 - 85,1 - 76,8 - 94,1 100 

2016 102,3 - 96,8 - 86,8 - 82,3 - 87 - 77,1 - 95,1 100 

2017 103,5 - 98,9 - 90,7 - 83,9 - 48,4 - 143,5 - 97,3 100 

Зернозби-
ральні ком-

байни, 
всього, шт 

2010 13627 41,61 5636 17,21 7743 23,64 2484 7,59 2497 7,62 763 2,33 32750 100 

2011 12879 40,17 5377 16,77 8492 26,49 2055 6,41 2569 8,01 690 2,15 32062 100 

2012 13111 40,98 5443 17,01 8974 28,05 1799 5,62 2043 6,38 627 1,96 31997 100 

2013 12499 41,58 5135 17,08 8572 28,51 1619 5,39 1673 5,57 563 1,87 30061 100 

2014 11203 41,19 4696 17,27 8355 30,72 1417 5,21 1040 3,83 485 1,78 27196 100 

2015 10983 41,08 4569 17,09 8774 32,82 1238 4,63 752 2,81 419 1,57 26735 100 

2016 10974 40,1 4687 17,13 9164 33,49 1143 4,18 979 3,57 419 1,53 27366 100 

2017 10831 40,41 4708 17,57 9093 33,93 1061 3,96 721 2,69 387 1,44 26801 100 
З розрахунку 

на 1000 га 
посівної 

площі зерно-
вих (без ку-

курудзи),  шт 

2010 3,2 - 2,7 - 11,2 - 5,9 - 7,3 - 4,7 - 4,6 - 

2011 3,1 - 2,7 - 12,0 - 5,8 - 6,8 - 3,9 - 4,5 - 

2012 3,6 - 3,1 - 14,3 - 6,2 - 7,4 - 4,3 - 5,2 - 

2013 3,3 - 2,7 - 12,2 - 5,7 - 6,9 - 3,4 - 4,7 - 

2014 3,3 - 2,6 - 11,7 - 5,8 - 4,9 - 2,9 - 4,7 - 

2015 2,9 - 2,4 - 12,1 - 5,0 - 5,4 - 2,7 - 4,3 - 

2016 3,1 - 2,6 - 13,4 - 5,0 - 7,4 - 3,4 - 4,7 - 

2017 3,1  2,6  13,3  4,7  5,5  1,9  3,8 - 

5
2

4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Кукурудзо-
збиральні 
комбайни, 
всього,  шт 

2010 1121 44,0 407 15,97 344 13,5 288 11,30 286 11,22 102 4,01 2548 100 

2011 1017 44,31 360 15,69 331 14,42 236 10,29 258 11,24 93 4,05 2295 100 

2012 1004 47,11 345 16,19 309 14,5 208 9,76 79 3,71 186 8,73 2131 100 

2013 928 46,19 319 15,88 341 16,97 191 9,51 156 7,77 74 3,68 2009 100 

2014 827 46,36 280 15,69 340 19,06 168 9,42 107 6,0 62 3,47 1784 100 

2015 756 46,27 282 17,26 321 19,64 148 9,06 73 4,47 54 3,3 1634 100 

2016 731 47,65 258 16,82 280 18,25 121 7,89 98 6,39 46 3,0 1534 100 

2017 667 43,79 259 17,01 358 23,51 114 7,48 81 5,32 44 2,89 1523 100 

З розрахун-
ку на 1000 
га посівної 
площі куку-
рудзи, шт 

2010 0,9 - 1,0 - 3,2 - 7,8 - 1,9 - 5,4 - 1,4 - 

2011 0,6 - 0,6 - 2,0 - 5,8 - 2,0 - 3,0 - 0,9 - 

2012 0,5 - 0,5 - 1,5 - 4,6 - 0,8 - 7,6 - 0,7 - 

2013 0,4 - 0,4 - 1,6 - 3,5 - 1,8 - 2,0 - 0,6 - 

2014 0,4 - 0,4 - 1,6 - 3,4 - 1,7 - 1,8 - 0,5 - 

2015 0,4 - 0,4 - 1,7 - 3,0 - 2,0 - 2,0 - 0,6 - 

2016 0,4 - 0,4 - 1,4 - 2,6 - 2,3 - 1,8 - 0,6 - 

2017 0,4 - 0,4 - 1,8 - 2,4 - 1,9 - 1,7 - 0,4 - 

Картоплез-
биральні й 
картопле-

копачі ком-
байни, 

всього, шт 

2010 650 38,37 268 15,82 365 21,55 172 10,15 196 11,57 43 2,54 1694 100 

2011 601 36,2 229 13,8 469 28,25 152 9,16 175 10,54 34 2,05 1660 100 

2012 589 36,09 229 14,03 518 31,74 123 7,54 133 8,15 40 2,45 1632 100 

2013 548 36,95 216 14,56 480 32,37 91 6,14 115 7,75 33 2,23 1483 100 

2014 491 38,48 181 14,19 417 32,68 73 5,72 84 6,58 30 2,35 1276 100 

2015 455 37,45 172 14,16 434 35,72 58 4,77 68 5,6 28 2,3 1215 100 

2016 442 35,67 166 13,4 460 37,13 57 4,6 88 7,1 26 2,1 1239 100 

2017 397 36,42 164 15,05 403 36,97 49 4,49 56 5,14 21 1,93 1090 100 

З розрахун-
ку на 1000 
га площі 
посадки 
картоплі, 

шт 

2010 56,1 - 39,0 - 94,7 - 257,9 - 498,7 - 144,3 - 85,4 - 

2011 45,8 - 19,7 - 78,8 - 118,0 - 453,4 - 100,6 - 62,1 - 

2012 37,5 - 20,6 - 78,3 - 163,1 - 388,9 - 28,5 - 55,6 - 

2013 51,5 - 20,1 - 69,5 - 273,3 - 419,7 - 103,4 - 66,5 - 

2014 30,0 - 28,9 - 139,0 - 651,8 - 78,0 - 109,9 - 53,0 - 

2015 42,8 - 33,2 - 156,6 - 391,9 - 407,2 - 80,2 - 73,8 - 

2016 43,1 - 35,0 - 188,5 - 452,4 - 384,3 - 132,0 - 79,7 - 

2017 38,7  34,6  165,1  389,0  284,6  106,6  61,2 - 

5
2

5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Бурякозби-
ральні ма-

шини, всьо-
го,  шт 

2010 1939 45,73 829 19,55 766 18,07 320 7,55 300 7,07 86 2,03 4240 100 

2011 1762 45,79 739 19,2 728 18,92 250 6,5 309 8,03 60 1,56 3848 100 

2012 1656 46,56 702 19,74 728 20,47 220 6,18 199 5,59 52 1,46 3557 100 

2013 1432 47,15 599 19,72 625 20,58 205 6,75 129 4,25 47 1,55 3037 100 

2014 1320 48,05 546 19,88 562 20,46 178 6,48 101 3,68 40 1,45 2747 100 

2015 1175 48,41 488 20,11 513 21,14 156 6,43 61 2,51 34 1,4 2427 100 

2016 1096 48,11 463 20,32 474 20,81 140 6,15 71 3,12 34 1,49 2278 100 

2017 977 48,18 440 21,7 401 19,77 115 5,67 62 3,06 33 1,62 2028 100 

З розрахун-
ку на 1000 
га посівної 
площі буря-

ків,  шт 

2010 6,7 - 7,9 - 30,4 - 31,8 - 42,7 - 21,1 - 10,2 - 
2011 5,8 - 6,7 - 35,2 - 31,5 - 35,2 - 14,4 - 8,9 - 
2012 5,9 - 8,3 - 43,7 - 39,3 - 21,8 - 14,4 - 9,3 - 
2013 9,6 - 11,2 - 67,9 - 75,1 - 120,1 - 39,7 - 14,6 - 
2014 6,5 - 7,6 - 62,5 - 47,1 - 24,6 - 12,7 - 9,6 - 
2015 8,6 - 8,4 - 72,9 - 56,4 - 42,5 - 13,0 - 12,0 - 
2016 6,3 - 7,1 - 48,0 - 42,5 - 28,0 - 5,7 - 9,0 - 
2017 5,6 - 6,8 - 41,0 - 34,6 - 24,5 - 5,5 - 6,8 - 

Льонозби-
ральні ком-

байни, 
всього,  шт 

2010 195 42,58 134 29,26 24 5,24 51 11,13 50 10,92 4 0,87 458 100 

2011 141 39,39 112 31,28 25 6,98 43 12,01 34 9,5 3 0,84 358 100 

2012 138 46,31 91 30,54 22 7,38 22 7,38 23 7,72 2 0,67 298 100 

2013 109 42,08 85 32,82 28 10,81 16 6,18 21 8,11 - - 259 100 

2014 98 46,89 73 34,93 9 4,30 15 7,18 14 6,7 - - 209 100 

2015 85 45,45 65 34,76 14 7,49 10 5,35 13 6,95 - - 187 100 

2016 87 45,79 56 29,47 20 10,53 10 5,26 17 8,95 - - 190 100 

2017 71 49,31 46 31,94 6 4,17 9 6,25 12 8,33 - - 144 100 

З розрахун-
ку на 1000 
га посівної 
площі льо-

ну,  шт 

2010 11,1 - 6,8 - - - 4,6 - 1,8 - - - 8,4 - 

2011 9,3 - 8,8 - - - 2,8 - 0,9 - 0,04 - 7,0 - 

2012 9,3 - 9,1 - 2,0 - 2,6 - 0,7 - 0,04 - 6,8 - 

2013 9,1 - 8,9 - 2,6 - 2,6 - 0,5 - - - 5,9 - 

2014 8,3 - 11,1 - 0,9 - 2,5 - 0,3 - - - 6,4 - 

2015 7,2 - 9,0 - 2,8 - 2,3 - 0,3 - - - 3,1 - 

2016 7,6 - 11,3 - 2,8 - 2,3 - 0,3 - - - 2,8 - 

2017 6,2  10,3  0,9  1,9      3,2 - 

5
2

6
 



527 

Продовження додатку П 

 

* Джерело: розраховано на основі джерел [58, с. 15, 42], [59, с. 17], [60, с. 15, 44], [61, с. 16, 44]. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Установки 
та агрегати 
для доїння 
корів, шт 

2010 5644 51,95 2012 18,52 604 5,56 1121 10,31 883 8,13 601 5,53 10865 100 

2011 5619 51,85 2053 18,94 682 6,29 905 8,35 1012 9,34 567 5,23 10838 100 

2012 6057 54,0 2208 19,69 754 6,72 798 7,11 872 7,77 527 4,7 11216 100 

2013 6356 56,78 2047 18,29 736 6,57 725 6,48 801 7,15 530 4,73 11195 100 

2014 6283 59,97 1880 17,95 788 7,52 669 6,39 370 3,53 486 4,64 10476 100 

2015 6118 59,79 1889 18,46 780 7,63 693 6,77 312 3,05 440 4,3 10232 100 

2016 5989 58,12 1862 18,07 747 7,25 704 6,83 529 5,13 474 4,6 10305 100 

2017 5516 57,86 1827 19,17 873 9,16 617 6,47 283 2,97 417 4,37 9533 100 

Інкубатори 
шт 

2010 767 64,51 165 13,88 59 4,96 36 3,03 138 11,6 24 2,02 1189 100 

2011 727 66,09 138 12,54 68 6,18 40 3,64 107 9,73 20 1,82 1100 100 

2012 914 58,74 184 11,82 62 3,99 39 2,51 337 21,66 20 1,28 1556 100 

2013 898 62,15 183 12,66 85 5,88 33 2,29 223 15,43 23 1,59 1445 100 

2014 787 66,08 206 17,3 64 5,37 25 2,1 88 7,39 21 1,76 1191 100 

2015 697 65,45 204 19,15 72 6,76 22 2,07 50 4,69 20 1,88 1065 100 

2016 789 63,22 211 16,91 64 5,13 22 1,76 138 11,06 24 1,92 1248 100 

2017 826 69,76 216 18,24 46 3,89 25 2,11 52 4,39 19 1,61 1184 100 

5
2
7
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Рис. 1. Результати регресійного аналізу, залежні від змінної чистий 
прибуток (збиток) (NET PROFIT) господарських товариствах* 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

 

Рис. 2. Результати регресійного аналізу, залежні від змінної чистий 
прибуток (NET PROFIT) у приватних підприємствах * 

* Джерело: власна розробка автора. 
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Продовження додатку Р 

 

Рис. 3. Результати регресійного аналізу, залежні від змінної чистий 

прибуток (NET PROFIT) у сільськогосподарських кооперативах * 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

 

Рис. 4. Результати регресійного аналізу, залежні від змінної чистий 
прибуток (NET PROFIT) у державних підприємствах * 

* Джерело: власна розробка автора. 
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Додаток С 

Таблиця 1 

Табличний вигляд результатів прогнозування для площі 
сільськогосподарських угідь (AREA) господарських товариств  

в програмі STELLA * 

 
* Джерело: власна розробка автора 
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Таблиця 2 

Табличний вигляд результатів прогнозування для площі 
сільськогосподарських угідь (AREA) у приватних підприємствах в 

програмі STELLA * 

 

* Джерело: власна розробка автора 
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Додаток С 

Таблиця 3 

Табличний вигляд результатів прогнозування для площі 
сільськогосподарських угідь (AREA) у сільськогосподарських 

кооперативах в програмі STELLA * 

 

 

* Джерело: власна розробка автора 
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Додаток С 

Таблиця 4 

Табличний вигляд результатів прогнозування для площі 
сільськогосподарських угідь (AREA) у державних підприємствах в 

програмі STELLA * 

 

 

* Джерело: власна розробка автора 
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Додаток Т 

 

Рис. 1. Графічне представлення прогнозування повної собівартості 
продукції сільського господарства та послуг 

(COST PRICE) у господарських товариствах у програмі STELLA * 
* Джерело: власна розробка автора. 

 

 

Рис. 2. Графічне представлення прогнозування повної собівартості 
продукції сільського господарства та послуг (COST PRICE) у приватних 

підприємствах України в програмі STELLA 
* Джерело: власна розробка автора. 
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Продовження Додатку Т 

 

Рис. 3. Графічне представлення прогнозування повної собівартості 
продукції сільського господарства та послуг (COST PRICE) у 
сільськогосподарських кооперативах в програмі STELLA * 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

 

Рис. 4. Графічне представлення прогнозування повної собівартості 
продукції сільського господарства та послуг (COST PRICE) у державних 

підприємствах в програмі STELLA* 
* Джерело: власна розробка автора. 
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Додаток У 

 

 

Рис. 1. Графічне представлення прогнозування чистого прибутку  
(NET PROFIT) господарських товариств в STELLA * 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

 

Рис. 2. Графічне представлення прогнозування чистого прибутку  
(NET PROFIT) у приватних підприємствах України в STELLA* 

* Джерело: власна розробка автора. 
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Продовження Додатку У 

 

Рис. 3. Графічне представлення прогнозування чистого прибутку  

(NET PROFIT) сільськогосподарських кооперативів у STELLA * 

* Джерело: власна розробка автора. 

 

 

Рис. 4. Графічне представлення прогнозування чистого прибутку 

 (NETPROFIT) у державних підприємствах в STELLA* 

* Джерело: власна розробка автора. 



538 

Додаток Ф 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії і розділи в монографіях: 

1. Шеленко Д. І. Організаційно-правові форми сільськогосподарських 

підприємств в економічному вимірі. Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. 

ун-т ім. В. Стефаника, 2019. 476 с. (28,9 д.а). 

2. Шеленко Д. І. Напрямки підвищення результативності виробничо-

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Соціально-

економічний розвиток регіону: сучасні реалії та перспективи : монографія / 

за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна, 2018. С. 238–250. (0,61 д.а). 

3. Баланюк І. Ф., Копчак Ю. С., Шеленко Д. І. Діяльність фермерських 

господарств в порівнянні з польським досвідом. Соціально-економічні пріо-

ритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. 

Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 

2014. С. 64–71. Особистий внесок (0,15 д.а.): досліджено шляхи розвитку 

фермерських господарств, запропоновано шляхи підвищення результативно-

сті розвитку фермерських господарств (0,44 д.а.). 

4. Шеленко Д. І., Копчак Ю. С. Контроль в умовах підприємництва. 

Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності : монографія / за 

ред. І. Ф. Баланюка, Н. І. Пилипів, В. М. Якубів. Івано-Франківськ : Вид-во : 

Друкарня Фоліант, 2014. C. 236–243. Особистий внесок (0,22 д.а.): обґрунто-

вано доцільність інформаційного забезпечення у сфері підприємництва, за-

пропоновано шляхи забезпечення системи внутрішнього контролю на підп-

риємстві (0,44 д.а.). 

5. Шеленко Д. І. Роль внутрішньогосподарського контролю в системі 

управління підприємством. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: 

галузевий аспект : кол. монографія у 2 т. / за ред. П. Й. Атмаса. Дніпропет-

ровськ : Герда, 2013. Т. 2. С. 391–397. (0,44 д.а.). 
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Статті у наукових фахових виданнях України  

6. Ціжма Ю. І., Шеленко Д. І., Ціжма О. А. Організаційно-правові фор-

ми господарювання як чинник підвищення зайнятості населення сільських 

територій. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. 2018. 

Вип. XІІІ. C. 159–164. Особистий внесок (0,3 д.а.): ідентифіковано пріори-

тети та напрями реалізації ефективних засобів для соціально-економічного 

забезпечення жителів сільських територій (0,9 д.а.). 

7. Матковський П. Є., Сас Л. С., Шеленко Д. І. Модернізація системи 

нормування внутрішнього контролю на сільськогосподарських підприємст-

вах. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. 2017. Вип. XІІ. 

C. 101–104. Особистий внесок (0,21 д.а.): досліджено процеси управління на 

сільськогосподарських підприємствах в умовах конкурентного середовища 

(0,62 д.а.). 

8. Баланюк І. Ф. Гой Н. В., Шеленко Д. І. Інноваційні підходи до удо-

сконалення механізму управління підприємством з переробки сільськогоспо-

дарської продукції. Економіка та управління АПК : зб. наук. праць, 2017. 

№ 2 (137). С. 64–70. Особистий внесок (0,28 д.а.): досліджено пріоритетні 

напрямки вдосконалення механізму оперативного управління на підприємст-

вах з переробки сільськогосподарської продукції (0,84 д.а.). 

9. Шеленко Д. І., Матковський П. Є., Баланюк С. І. Основні напрями 

забезпечення системності диверсифікації діяльності аграрних підприємств. 

Інноваційна економіка. 2015. № 2 [57]. С. 82–85. Особистий внесок 

(0,09 д.а.): визначені шляхи впровадження диверсифікаційних процесів на 

сільськогосподарських підприємствах (0,28 д.а.). 

10. Баланюк І. Ф., Ткач О. В., Шеленко Д. І., Баланюк С. І. Земельно-

орендні відносини в сільському господарстві. Інноваційна економіка. 2015. 

№ 3. [58]. С. 5–9. Особистий внесок (0,14 д.а.): досліджено особливості регу-

лювання орендних відносин земельних ділянок (0,54 д.а.). 

11. Шеленко Д. І. Методологічні основи розвитку різноукладності в 

сільському господарстві регіону. Інноваційна економіка. 2015. № 4 [59]. 

С. 128–134. (0,52 д.а.). 
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12. Шеленко Д. І. Передумови становлення і розвитку укладів. Вісник 

Прикарпатського університету. Серія Економіка. 2014. Вип. Х. С. 103–106. 

(0,48 д.а.). 

13. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк С. І. Аналіз розвитку вироб-

ництва продукції рослинництва і тваринництва в особистих селянських гос-

подарствах та аграрних підприємствах регіону. Інноваційна економіка. 2014. 

№ 5 [54]. С. 150–157. Особистий внесок (0,19 д.а.): запропоновано заходи 

щодо зростання обсягів виробництва продукції тваринництва (0,56 д.а.). 

14. Шеленко Д. І., Жук О. І., Мегедин Н. Р., Твердохліб В. В. Підприє-

мництво, як сучасна форма господарювання. Актуальні проблеми розвитку 

економіки регіон. 2013. Вип. 9. Т. 2. С. 103–106. Особистий внесок (0,11 д.а.): 

досліджено функції підприємництва (0,42 д.а.). 

15. Шеленко Д. І., Гловацька В. В., Баланюк С. І. Сільськогосподарські 

підприємства на пореформеному етапі розвитку. Економіка та управління 

АПК : зб. наук. пр. 2013. Вип. 11 (106). С. 165–170. Особистий внесок 

(0,1 д.а.): досліджено причинно-наслідкові зв’язки щодо підвищення ефекти-

вності функціонування сільськогосподарських підприємств (0,35 д.а.). 

16. Баланюк І. Ф., Жук О. І., Шеленко Д. І. Тенденції структурних змін 

виробництва продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємства-

ми. Інноваційна економіка. 2012. № 6. [27]. С. 57–60. Особистий внесок 

(0,11 д.а.): виявлено основні тенденції виробництва продукції тваринництва 

(0,32 д.а.). 

17. Шеленко Д. І., Жук О. І., Проданова І. І. Стратегічні напрями розви-

тку галузі рослинництва в регіоні. Науковий вісник Ужгородського нац. уні-

вер. Серія Економіка. 2012. Вип. 35. Ч. 2. С. 266–269. Особистий внесок 

(0,16 д.а.): досліджено зміни у галузі рослинництва, пов’язані з підвищенням 

урожайності сільськогосподарських культур (0,48 д.а.). 

18. Матковський П. Є., Гловацька В. В., Шеленко Д. І. Шляхи диверси-

фікації діяльності аграрних підприємств регіону. Інноваційна економіка. 

2012. № 7. С. 128–131. Особистий внесок (0,09 д.а.): обґрунтовано пріори-
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тетні напрямки диверсифікації видів діяльності сільськогосподарських підп-

риємств (0,28 д.а.). 

19. Шеленко Д. І. Жук О. І., Матковський П. Є. Завдання та функції 

внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. Актуальні проблеми 

розвитку економіки регіону. 2012. Вип. 8. Т. 2. С. 202–207. Особистий внесок 

(0,24 д.а.): досліджено систему внутрішньогосподарського контролю на пі-

дприємствах (0,72 д.а.). 

20. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк Г. В. Аналіз результативнос-

ті пореформеного розвитку підприємств регіону. Вісник Прикарпатського 

університету. Серія Економіка. 2011. Вип. 8. С. 10–15. Особистий внесок 

(0,22 д.а.): досліджено ефективність розвитку підприємств (0,66 д.а.). 

21. Шеленко Д. І. Проблеми оперативного контролю на підприємствах. 

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної ме-

дицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія “Економічні науки”. 

2011. Т. 13. № 1 (47). Ч. 2. Львів. С. 365–370. (0,54 др. арк.). 

22. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Баланюк С. І. Фінансово-економічна 

результативність пореформеного розвитку агроформувань та господарств на-

селення регіону. Інноваційна економіка. 2010. № 2. С. 189–198. Особистий 

внесок (0,27 д.а.): досліджено фінансово-економічну ефективність розвитку 

підприємств (0,81 д.а.). 

23. Якубів В. М., Шеленко Д. І. Аналітичні можливості звітності підп-

риємств при визначенні ефективності їх інноваційної діяльності. Вісник 

ХНАУ. Серія Економічні науки. 2010. № 8. С. 70–76. Особистий внесок 

(0,36 д.а.): визначено ефективність виробництва інноваційної продукції на 

сільськогосподарських підприємствах (0,72 д.а.).  

24. Баланюк І. Ф., Копчак Ю. С., Шеленко Д. І. Аудит маркетингової 

діяльності на підприємстві. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 

2010. Вип. 7. Т. 2. С. 16–21. Особистий внесок (0,16 д.а.): деталізовано скла-

дові контролю результатів діяльності підприємств (0,48 д.а.). 

25. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Якубів В. М. Теоретичні аспекти кон-

тролю господарської діяльності підприємств. Вісник Прикарпатського уні-
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верситету. Серія Економіка. 2009. Вип. 7. Івано-Франківськ: Плай, С. 86–90. 

Особистий внесок (0,15 д.а.): деталізовано складові контролю результатів 

діяльності аграрних підприємств (0,45 д.а.). 

26. Шеленко Д. І., Мегедин Н. Р. Підвищення системності розвитку 

сільськогосподарських підприємств. Вісник Прикарпатського університету. 

Серія Економіка. 2008. Вип. ІV. С. 93–101. Особистий внесок (0,5 д.а.): дос-

ліджено категорію системності у розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств (0,99 д.а.). 

 

Статті в наукових фахових виданнях України, 

що включені до міжнародних наукометричних баз 

27. Баланюк І. Ф., Козак І. І., Шеленко Д. І. Формування внутрішнього 

економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств. Економіка АПК. № 5. 2019. С. 59–67. DOI: 

https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905059. Видання індексується та рефе-

рується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus (Польща), OAJI / 

Open Academic Journals Index (США), EconBiz (Німеччина), WorldCat (США), 

Vernadsky National library of Ukraine (Україна), Google Scholar (США), 

EBCKOhost (США). Особистий внесок (0,37 д.а.): побудовано внутрішній 

економічний механізм розвитку сільськогосподарських підприємств 

(1,11 д.а.).  

28. Шеленко Д. І. Роль організаційно-правових форм сільськогосподар-

ських підприємств в соціально-економічних процесах у сільських територіях. 

Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 128–132. Видання інде-

ксується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus 

(Польща). (0,54 д.а.). 

29. Шеленко Д. І. Економічна сутність організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. Економіка та су-

спільство. 2018. Вип. 14. С. 569–573. URL: 

http://economyandsociety.in.ua./journal/14_ukr/80.pdf. Видання індексується та 

http://economyandsociety.in.ua./journal/14_ukr/80.pdf
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реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus (Польща). 

(0,6 д.а.). 

30. Шеленко Д. І. Організація матеріально-технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств. Бізнес-навігатор. Херсон. 2018. Вип. 1–

2 (44). С. 17–21. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах 

даних: ІСІ / Index Copernicus (Польща).  (0,55 д.а.). 

31. Шеленко Д. І. Стратегічні пріоритети розвитку основних організа-

ційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Економічний дис-

курс. 2018. Вип. 1. С. 83–88. Видання індексується та реферується в зару-

біжних базах даних: ASI, The Cite Factor, The Global Impact Factor (GIF), 

International Society for Research Activity (ISRAJIF), The Journals Impact 

Factor, The General Impact Factor, DRJI, РІНЦ, ResearchBib, DAIJ, InfoBase 

Index, ІСІ, MIAR, Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, 

Universitätsbibliothek Leipzig (EZB), OAJI, Scientific Indexing Service (SIS), Pak 

Academic Search WZB, WorldCat, EconBiz. (0,48 д.а.). 

32. Шеленко Д. І. Зміст “укладу” як соціально-економічної категорії та 

його характерні риси. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1. С. 80–85. Ви-

дання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index 

Copernicus, Master List, Vernadsky National library of Ukraine (0,45 д.а.). 

33. Шеленко Д. І. Розвиток організаційно-правових форм сільсько-

господарських підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 

2018. № 14. Т. 1. С. 99–106. Видання індексується та реферується в зарубі-

жних базах даних: Vernadsky National library of Ukraine, ІСІ / Index Coperni-

cus, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Research Journals Indexing, 

Google Scholar, ResearchBib, DOAJ.  (0,9 д.а.). 

34. Шеленко Д. І. Сутність категорії “різноукладність”. Ринкова еконо-

міка: сучасна теорія і практика управління. 2018. Т. 17. Вип. 1 (38). С. 104–

117. DOI: 10.18524/2413-9998/2018/1(38).135529. Видання індексується та 

реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus, Vernadsky 

National library of Ukraine, Google Scholar, DOAJ (1,5 д.а.). 



544 

35. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Ефективність розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноук-

ладності. Інфраструктура ринку. 2018. № 22. С. 48–54. URL: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/22-2018. Видання індексується та реферу-

ється в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus.  Особистий внесок 

(0,3 д.а.): визначено концептуальні елементи ефективності розвитку сільсь-

когосподарських підприємств, досліджено проблеми, які стосуються наро-

щення виробничих потужностей модернізації та технологічного оновлення в 

галузях сільського господарства (0,6 д.а.). 

36. Shelenko D. The development of organizational and legal forms of 

agricultural enterprises in united territorial communities. Аграрна економіка. 

2018. № 11. Т. (3–4). С. 41–47. DOI: 10.32317/2221-1055.201905059. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Coperni-

cus, OAJI / Open Academic Journals Index, EBCKOhost, Indian Science, Google 

Scholar, Vernadsky National library of Ukraine, Academic Resource, Cosmos 

Impact Factor.  (0,42 д.а.). 

37. Шеленко Д. І., Баланюк І. Ф., Савка М. В., Костюк Б. А. Система ін-

ституційного забезпечення функціонування організаційно-правових форм на 

сільських територіях. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. 

Вип. 14. Т. 2. С. 8–16. Видання індексується та реферується в зарубіжних 

базах даних: Vernadsky National library of Ukraine, ІСІ / Index Copernicus, 

Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Research Journals Indexing, Google 

Scholar, ResearchBib, DOAJ.   Особистий внесок (0,25 д.а.): визначено взає-

мозв’язок блоків системи інституційного забезпечення функціонування сіль-

ськогосподарських підприємств (1,0 д.а.). 

38. Шеленко Д. І. Напрямки організації виробничо-господарської дія-

льності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2017. 

№ 11–12 [72]. С. 135–139. Видання індексується та реферується в зарубіж-

них базах даних: ІСІ / Index Copernicus.  (0,45 д.а.).  

39. Сас Л., Матковський П., Шеленко Д. Фактори впливу на процес те-

хнологічного оновлення сільськогосподарських підприємств в контексті їх 
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модернізації. Інноваційна економіка. 2017. № 9–10 [71]. С. 63–68. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Coperni-

cus. Особистий внесок (0,18 д.а.): досліджено стан забезпечення сільського-

сподарських підприємств основними засобами (0,54 д.а.). 

40. Шеленко Д., Сас Л., Матковський П. Особливості технології онов-

лення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в 

умовах різноукладності виробництва на селі. Економічний дискурс. 2017. 

Вип. 4. С. 99–109. Видання індексується та реферується в зарубіжних базах 

даних: Advanced Science Index (ASI), The Cite Factor, GIF / The Global Impact 

Factor, ISRAJIF / International Society for Research Activity, The Journals Impact 

Factor, The General Impact Factor, DRJI / Directory of Research Journals 

Indexing, РІНЦ, ResearchBib, DAIJ / Directory of abstract indexing for journals, 

InfoBase Index, ІСІ / Index Copernicus, MIAR, Academia.edu, Scribd, The 

Electronic Journals Library, EZB / Universitätsbibliothek Leipzig, OAJI, SIS, 

I2OR / International Institute of Organized Research  database, Pak Academic 

Search WZB, WorldCat (США), EconBiz. Особистий внесок (0,32 д.а.): дослі-

джено особливості різноукладності та їх вплив на розвиток організаційно-

правових форм сільськогосподарських підприємств  (0,96 д.а.). 

41. Шеленко Д. І. Еволюція організаційно-правових форм сільськогос-

подарських підприємств. Вісник ОНУ ім. О. І. Мечникова “Економіка”. 2017. 

Т. 22. Вип. 12 (65). С. 184–188. Видання індексується та реферується в за-

рубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus. (0,42 д.а.). 

42. Шеленко Д. І., Жук О. І., Баланюк C. І. Роль підприємства у торгі-

вельній діяльності. Інноваційна економіка. 2016. № 3–4. [62]. С. 140–145. Ви-

дання індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index 

Copernicus. Особистий внесок (0,14 д.а.): виокремлено особливості діяльнос-

ті підприємств у різних аспектах (0,4 д.а.). 

43. Якубів В. М., Шеленко Д. І., Сас Л. С. Облік основних засобів : на-

ціональний та міжнародний аспект. Актуальні проблеми економіки. 2015. 

№ 11 [173]. С. 375–379. [Видання включене в міжнародну наукометричну ба-
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зу SCOPUS]. Особистий внесок (0,1 д.а.): досліджено нормативне регулю-

вання основних засобів підприємств (0,32 д.а.). 

44. Шеленко Д. І., Копчак Ю. С., Баланюк С. І. Особливості регулю-

вання земельних відносин. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 

2015. Вип. 11. Т. 1. С. 195–200. Видання індексується та реферується в за-

рубіжних базах даних: Ulrich's Periodicals Directory, Cabell’s Directories 

ABI/Inform by ProQuest. Особистий внесок (0,11 д.а.): досліджено способи 

реалізації державної політики у сфері земельних відносин (0,33 д.а.). 

45. Шеленко Д. І. Особливості проведення інвентаризації на підприєм-

стві. Cталий розвиток економіки. 2015. № 1 [26]. С. 175–180. Видання індек-

сується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Copernicus, 

Journals, Master List, Vernadsky National library of Ukraine. (0,35 д.а.). 

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

46. Balaniuk I., Kozak I., Shelenko D., Balaniuk S., Kozak-Balaniuk I. 

Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case 

study with STELLA software. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 

2019. 28 (5), p. 148–163. [Видання включене в міжнародну наукометричну ба-

зу SCOPUS]. Особистий внесок (0,36 д.а.): здійснено прогнозування кількості 

сільськогосподарських підприємств та їхньої площі сільськогосподарських 

угідь до 2030 р. (1,8 д.а.). URL: https://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-

journal-0 

47. Kozak I., Balaniuk I., Shelenko D., Balaniuk S., Kozak H. Traditional 

village system – case study from the Krempna Commune (Poland). Ekológia (Bra-

tislava). 2019. Vol. 38, No. 1. р. 87–100. DOI:10.2478/eko-2019-0007. [Видання 

включене в міжнародну наукометричну базу SCOPUS]. Особистий внесок 

(0,3 д.а.): досліджено традиційну сільську систему, яка була успішною для 

досягнення загального економічного розвитку села та визначено особливості 

втрати традиційної системи села (1,5 д.а.). 

48. Матковський П., Шеленко Д., Сас Л., Баланюк І. Інноватизація сіль-

ськогосподарських підприємств в умовах модернізації економіки. European 
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Journal of Economics and Management. 2019. Vol. 5, Issue 2. р. 79–85. Видання 

індексується та реферується в зарубіжних базах даних: ІСІ / Index Coperni-

cus, International Journals Master List. Особистий внесок (0,24 д.а.): дослі-

джено систему прийняття управлінських рішень щодо інноваційної діяльно-

сті сільськогосподарських підприємств (0,96 д.а.). 

49. Sas L., Shelenko D., Matkovsky P., Balaniuk I. Innowacyjne technologie 

modernizacji produkcji w przedsiębiorstwach rolnych w Ukrainie. International 

Independent Scientific Journal. 2019. № 7. р. 7–11. Видання індексується та 

реферується в зарубіжних базах даних: eLIBRARY, SlideShares, Issuu, 

Calaméo.  Особистий внесок (0,14 д.а.): досліджено вплив технологій на роз-

виток сільськогосподарських підприємств (0,54 д.а.). 

50. Shelenko D., Sas L., Matkovskyi P., Balaniuk I. Іmproving economic 

mechanism of innovative development of agricultural enterprises and farming 

economies of Ukraine. Sciences of Europen (Praha, Czech Republic). 2019. 

Vol. 2, No. 43. р. 13–20. Видання індексується та реферується в зарубіжних 

базах даних: eLIBRARY, The General Impact Factor (GIF), International 

Scientific Indexing, LinkedInSlideShare, Сервис Issuu, Calaméo. Особистий 

внесок (0,2 д.а.): обґрунтовано підхід до розкриття економічного механізму 

інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств різних організа-

ційно-правових форм (0,78 д.а.). 

 

Публікації в інших виданнях 

51. Демчак І. М., Микитюк Д. М., Свиноус І. В., Шеленко Д. І. та ін. 

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва 

особистих селянських господарств за 2013 р. Київ : НДІ “Украгропромпроду-

ктивністьˮ, 2014. 59 с. Особистий внесок (4,9 д.а.): обґрунтовано економічні 

аспекти реалізації молока та збуту яєць в особистих селянських господарс-

твах (0,35 д.а.) 
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внутрішнього економічного механізму підприємств (0,15 д.а.). 

55. Шеленко Д., Короленко Л., Каліка С. Маркетингове середовище, як 

основа успішного розвитку сільськогосподарських підприємств. Сільські те-

риторії України: стан і перспективи розвитку : матеріали Наук.-практ. 

конф. (м. Львів 16–17 травня 2019 р.). Львів : ЛНУ ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 2019. С. 42–44. Особистий внесок 

(0,06 д.а.): досліджено роль маркетингу у розвитку сільськогосподарських 

підприємств  (0,18 д.а.). 

56. Леськів І. Ю., Шеленко Д. І., Нетреб’як А. В. Класифікація та роль 

підприємств в умовах підприємництва. Наука і освіта в інтелектуально-

інноваційному розвитку суспільства : Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Бережани, 16–17 травня, 2019 р.). Бережани : Бережанський агротехніч-

ний коледж, 2019. С. 138–140. Особистий внесок (0,04 д.а.): досліджено роз-

виток підприємницьких структур (0,12 д.а.). 
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57. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Диверсифікація діяльності сільського-

сподарських підприємств. Перспективні форми організації господарської ді-

яльності на селі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 травня, 

2019 р.). Київ : Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”, 

2019. С. 16–19. Особистий внесок (0,11 д.а.): досліджено напрямки диверси-

фікації діяльності сільськогосподарських підприємств (0,22 д.а.). 

58. Шеленко Д. І., Микитюк М. В. Ресурсний потенціал сільськогоспо-

дарських підприємств. Ефективність функціонування сільськогосподарських 
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досліджено стан ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств 
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59. Шеленко Д. І. Історичні аспекти формування різноукладних відно-

син. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки: 

матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Львів, 14–15 березня, 

2018 р.). Львів : ЛНАУ, 2018. С. 157–159. (0,18 д.а.). 

60. Шеленко Д. І. Вплив організаційно-правових форм сільськогоспо-

дарських підприємств на розвиток сільських територій. Соціально-

економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Бережани, 19–20 квітня, 2018 р.). 

ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”. Тернопіль : 

ФОП В. А. Паляниця, 2018. С. 256–258. (0,18 д.а.). 

61. Шеленко Д. І., Арделан В. І. Ефективність управлінських рішень на 

підприємстві в сучасних умовах глобалізації ринків. Ефективність функціо-

нування сільськогосподарських підприємств. Проблематика 2018 р.: Сільсь-

когосподарські підприємства України в умовах агропромислової інтеграції : 

матеріали VІІ міжнар. наук.-прак. інтернет-конф. (м. Львів, 23–25 травня, 

2018 р). Львів : Ліга-Прес, 2018. С. 95–97. Особистий внесок (0,12 д.а.): дос-

ліджено ступінь впливу управлінських рішень на діяльність підприємств 
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62. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Історичні аспекти розвитку організа-

ційно-правових форм господарювання в Західних областях в період 1939–

1951 рр. Покуття – колиска українського національного державотворення : 

матеріали VII наук.-краєзнав. конф. / за наук. ред. І. Федоришина та 

А. Королька. (м. Тисмениця, 14–15 вересня, 2018 р.). Тисмениця – Івано-

Франківськ : Лілея-НВ, 2018. C. 360–362. Особистий внесок (0,05 д.а.): дос-

ліджено динаміку розвитку організаційно-правових форм господарювання 

(0,1 д.а.). 

63. Шеленко Д. І., Заяць В. Т. Особливості реклами у маркетинговій 

політиці підприємств. Прогнозування та моделювання соціально-економічних 

процесів сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 13–14 

січня, 2017 р.). Київ : ГО “Київський економічний науковий центр”, 2017. 
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