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та попутно видобутої продукції, а також відходів,
що використовуються у виробництві.

Результативність використання еколого�еко�
номічного потенціалу вимірюється за двома кри�
теріями: економія витрат та створення додатко�
вих інших операційних доходів.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація. У статті розглядаються економічні показники та результати фінансової діяльності сільсько^
господарських підприємств Запорізької області в період проведення аграрної реформи.
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Summary. The article examines the economic indicators and results of agricultural enterprises financial activity
in Zaporozhia region during the leadthrough of agrarian reform.
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Постановка проблеми. Україна, як і кожна
інша країна, проходить період драматичних со�
ціально�економічних трансформацій, без яких
неможливе підвищення конкурентоспроможності
і забезпечення продовольством населення. Голов�
ною метою аграрної реформи було і є формуван�
ня власника — господаря на землі, здатного ра�
ціонально й ефективно її використовувати. Пе�
рехід від великих сільськогосподарських під�
приємств до дрібних господарств знищили індус�
тріальну основу галузі, відкинувши в епоху давно�
минулої ручної праці. Надії на особисті господар�
ства населення не справдилися, стали міражем.
Сільське населення намагається власною тяжкою

працею забезпечити себе основними видами про�
довольства. І лише частка їхньої продукції стає
товарною, не завжди відповідаючи необхідній
якості і стандартам. Ми здійснимо спробу проана�
лізувати господарську діяльність діючих сільсько�
господарських підприємств Запорізької області.

Метою статті є обґрунтування економічної
ефективності сільськогосподарського виробництва
суспільним сектором економіки Запорізької області.

Виклад основного матеріалу. Для порівняння
результатів сільськогосподарського виробництва з
витратами використовують такі види ефектив�
ності: економічну, організаційну, соціальну, еколо�
гічну тощо. Економічна ефективність передбачає
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досягнення максимального ефекту від фінансово�
господарської діяльності підприємств за міні�
мальних витрат ресурсів, вона відображає вплив
сукупності факторів, що формують її рівень і зу�
мовлюють тенденції розвитку галузі. Система по�
казників економічної ефективності сільськогоспо�
дарського виробництва формується на даних про
вартість валової продукції, прибутку, собівартості,
рівня рентабельності виробництва й норми при�
бутку, продуктивності праці й трудомісткості, уро�
жайності сільськогосподарських культур, продук�
тивності тварин і птиці тощо.

Дослідження провідних вчених�аграріїв В. Ан�
дрійчука, В. Месель�Веселяка, О. Онищенка, П. Саб�
лука, В. Терещенка, В. Юрчишина та інших при�
свячені обґрунтуванню напрямів, заходів і методів
підвищення результативності ведення агропро�
мислового виробництва. Проте останнім часом
мало уваги приділяється дослідженню впливу
факторів на економічну ефективність господарю�
вання в сільському господарстві, що й буде роз�
глянуто в даній статті.

Перед аграрним сектором економіки ставить�
ся загальнодержавне завдання — розвиток вироб�
ництва та підвищення його ефективності, по�
ліпшення економіко�соціальних показників. Як
відомо, ефективність виробництва — складне ба�
гатогранне явище і як економічна категорія відоб�
ражає співвідношення між одержаними результа�
тами й витраченими ресурсами.

Ефективність використання всіх ресурсів не в
останню чергу залежить від того, у чиїй власності
вони знаходяться. В умовах становлення ринкових
відносин у сільському господарстві України всі
ресурси переважно перейшли у приватну власність,
що не є правильними заходами. Сільськогоспо�
дарські підприємства створені головним чином
шляхом передачі земельних і майнових паїв в орен�
ду, з організаційно�економічними особливостями
формування статутного фонду, характером управ�
ління діяльністю, розподіленням результатів вироб�
ництва та типу організації праці. Трудові ресурси в
усіх формуваннях використовуються у вигляді най�
маної праці, за винятком сільськогосподарських
кооперативів, учасники яких повинні брати обо�
в’язкову трудову участь у процесі виробництва.

На кінець 2009 р. у Запорізькій області нара�
ховувалось 2974 агроформувань ринкового типу
(табл. 1). З них майже 70 % становлять фермерські
господарства, господарські товариства 15,5 %,
приватні підприємства 8,7 %. Аналізуючи 2007–
2009 роки, слід зазначити, що загальна кількість
підприємств за цей період зменшилася на 52 гос�
подарства; чисельність господарських товариств
і приватних підприємств збільшилась відповідно
на 40 і 46 господарств, а по фермерах, виробни�
чих кооперативах і інших підприємствах зменши�
лась на 34 агроформування. Однак забезпечення
ефективності їх функціонування потребує певних
теоретичних і практичних обґрунтувань.

Таблиця 1
Кількість сільськогосподарських підприємств за організаційно>правовими формами господарювання*

* Джерело: [1, 2].

Аграрні перетворення вже мають певну істо�
рію, але навколо них і зараз продовжується дис�
кусія щодо того, чи були вони потрібні. Відповідь
на ці запитання треба шукати шляхом досліджен�
ня використання одного з головних ресурсів —
землі суб’єктами господарювання.

Враховуючи високу питому вагу сільськогос�
подарських підприємств у землекористуванні та
наявність значних потенційних можливостей
збільшення виробництва сільськогосподарської
продукції, підвищену увагу ми приділяємо саме
цій категорії господарств. Вони мають більшу
можливість щодо використання ресурсного по�
тенціалу, застосовуючи сучасну техніку і прогре�
сивну технологію. З метою визначення ефектив�

ності діяльності створених господарських струк�
тур нами проведено аналіз використання ними
земельних ресурсів (табл. 2).

Дані таблиці 2 свідчать про те, що майже 50 %
від загальної кількості сільськогосподарських під�
приємств області займають агроформування з
площею землекористування до 50 га, 12 і 19 % з
площею від 51–500 га. Можна стверджувати, що
відбулося подрібнення площі земель в обробітку
до неприпустимого рівня. Оптимальним розміром
сільськогосподарського підприємства зони Сте�
пу є агроформування з площею землі в обробітку
4000–5000 тис. га сільськогосподарських угідь,
при якому з найвищою ефективністю використову�
ються земельні, матеріальні і трудові ресурси. За
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Таблиця 2
Розподіл сільськогосподарських підприємств за розміром сільськогосподарських угідь у 2009 році*

* Джерело: [2].

2009 рік крупномаштабне виробництво сільсько�
господарської продукції проводилось у 77 під�
приємствах, що становить 2,8 % від загальної
чисельності підприємств.

У результаті проведення господарської діяль�
ності в області землекористування між категоріями
господарств за 2009 р. було таким: у сільськогоспо�

дарських підприємств знаходилось 1379,8 тис. га
(64,9 %) землі і у господарств населення 747,5 тис.
га (35,1 %). Порівняно з 1990 р. відбувся перероз�
поділ площі сільськогосподарських угідь між кате�
горіями господарств: зменшилась у сільськогоспо�
дарських підприємств на 32,6 %, у господарств на�
селення збільшилась в 9,5 раза (табл. 3).

Таблиця 3
Площа сільськогосподарських угідь і виробництво валової продукції по категоріях господарств

Запорізької області* (у порівняльних цінах 2005 р.; млн. грн.)

* Джерело: [2, 3].

Виробництво валової продукції всього в 2009
році порівняно з 1990 роком зменшилось на
42,3 %, в тому числі продукції рослинництва на
11,2 %, а валової продукції тваринництва на
65 %. Якщо у 1990 році 78,3 % продукції вироб�
ляли сільськогосподарські підприємства, а гос�
подарства населення 21,7 %, то у 2009 році відпо�
відно 55,3 % і 44,7 %. Сьогодні значну роль у ви�
робництві продукції тваринництва займають
господарства населення (54,5 %).

У 2009 році в середньому розрахунку на 100
га сільськогосподарських угідь по області ви�
роблено 164,2 тис. грн. валової продукції, у т. ч.
господарствами населення — 205,9 тис. грн.,
сільськогосподарськими підприємствами —
141,1 тис. грн., в тому числі валової продукції
рослинництва відповідно 105,9 тис., 116,8 тис.,

99,9 тис. грн., тваринництва 58,3 тис., 89,1 тис.,
41,2 тис. грн.

Цікавими є дослідження посівних площ під
основними сільськогосподарськими культурами в
період з 1913–2009 роки (табл. 4).

Посівна площа сільськогосподарських під�
приємств області найбільшою була в 1980 р. і ста�
новила 1 млн. 902 тис. га сільськогосподарських
угідь. Під зерновими культурами поступово пло�
ща в обробітку зменшується, проте зернові куль�
тури (в т. ч. озима і яра пшениця) залишаються
провідними культурами, що вирощуються всіма
категоріями господарств. Площа під посівами со�
няшнику поступово збільшується і досягла рівня
у 2009 році 558 тис. га сільськогосподарських угідь
і зросла порівняно з 1990 роком в 2,9 раза, а по�
рівняно з довоєнним 1940 роком у 10 разів. Роз�
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Таблиця 4
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у 1913–2009 роках* (господарства усіх категорій тис. га)

* Джерело: [2, 3].

ширення посівів відбувається у всіх категоріях
господарств. В останні роки йде необґрунтоване
розширення посівів площ соняшнику під впли�
вом стабільного попиту на насіння на внутріш�
ньому і зовнішньому ринках.

Валовий збір зернових культур у 2007 році
порівняно з 1990 роком (табл. 5) зменшився в 2,4
раза, а в 2009 році в 1,4 раза (2009 рік характери�
зувався сприятливими природно�кліматичними
умовами для виробництва продукції рослинниц�

тва). Зернові культури як були, так і залишають�
ся провідною групою. Виробництво насіння со�
няшнику є одним з основних напрямків сільсько�
господарського виробництва області. Збільшен�
ня валового збору досягається не підвищенням
урожайності, а розширенням посівних площ, не�
зважаючи на спад родючості ґрунтів. Всі ці зміни
спрямовані на те, щоб посилювати експорт тієї
продукції рослинництва, яка має перевагу за кор�
доном та приносить дохід.

Таблиця 5
Валовий збір основних сільськогосподарських культур у 1913–2009 роках*

(господарства усіх категорій тис. тонн)

* Джерело: [2, 3].

Запорізька область — найменш продуктивна зона
для вирощування картоплі. Валовий збір картоплі в
сільськогосподарських підприємствах області змен�
шився у 2007 році порівняно з 1990 роком у 14 разів,
овочів у 9 разів, плодів і ягід у 12 разів. І в господар�
ствах населення виробництво картоплі зменшилось в
1,7 раза, проте вирощування овочів збільшилось у 2
рази, плодів і ягід залишилось на рівні 1990 року.

Негативною тенденцією, яка стає правилом, є
те, що зростає імпорт трудомісткої продукції —
овочів, картоплі, ягід та фруктів, при цьому власне
виробництво скорочується. Кількість магазинів роз�
дрібної торгівлі овочами і картоплею, а також мо�
лочною продукцією скоротилась у 5–6 разів. Їх за�
мінили великі супермаркети, які переповнені ово�
чевою і садовою імпортною продукцією. За 2006–
2008 роки імпорт овочів зріс у 2 рази, картоплі — в
4 рази. Асортимент цієї продукції став ширшим, а

ціни не знизилися. Виробництво ж власних овочів,
картоплі, ягід, фруктів, винограду значно скороти�
лось, бо стало невигідним, збитковим. Внаслідок
того, що в країні відсутні овочеві та фруктосховища,
в зимовий період наші магазини торгують морквою,
цибулею, капустою, томатами, огірками, картоплею,
вирощеними і завезеними із Польщі, Угорщини, Ту�
реччини, Єгипту та Росії, а ціни на завезені овочі й
фрукти нижчі за вироблені вдома.

Площі посівів під зерновими культурами,
садами скорочуються, натомість збільшуються
під соняшником та ріпаком, вирощування яких
здійснюється на екстенсивній основі, що ви�
снажує землю, а тому знижується в динаміці й
урожайність (табл. 6).

Довідково: середня урожайність сільськогоспо�
дарських культур зони Степу за часів планової еко�
номіки становила: озимої пшениці — 32–40 ц/га,
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Таблиця 6
Урожайність сільськогосподарських культур в господарствах усіх категорій Запорізької області

(ц/га зібраної площі)*

* Джерело: [2, 3].

соняшнику — 16–20 ц/га, цукрових буряків — 240–
260 ц/га, кукурудзи на зерно — 30–45 ц/га, картоп�
лі — 120 ц/га. Отже, сільськогосподарські підпри�
ємства у зв’язку зі розукрупненням крупнотовар�
ного виробництва не дотримуються 7 та 9�польової
системи сівозміни, а тому грунт виснажується і
зменшується урожайність сільськогосподарських
культур. Сівозміна — основний закон землеробства.

Щодо галузей, то тваринництво в основному
існує для самозабезпечення. Такого занепаду воно
ще ніколи не мало, навіть у тяжкий післявоєн�
ний період. У період з 1990–2009 роки поголів’я
ВРХ у господарствах усіх категорій зменшилось
у 9,5 раза, в тому числі корів у 6 разів. Поголів’я
свиней також зменшилось у 3 рази, птиці всіх
видів у 2, овець та кіз у 16 разів (табл. 7).

Таблиця 7
Поголів’я худоби та птиці у 1915–2009 роках* (господарства усіх категорій; тис. голів)

* Джерело: [2, 3].

У сільськогосподарських підприємствах
області скорочується поголів’я м’ясного і мо�
лочного скотарства, на низькому рівні знахо�
диться продуктивність худоби. Відзначається
певне пожвавлення у свинарстві та птахів�

ництві, що пояснюється швидким нарощуван�
ням тут поголів’я, оборотом капіталу та пооди�
ноким упровадженням сучасних інноваційних
технологій виробництва свинини, курятини і
яєць (табл. 8).

Таблиця 8
Поголів’я та продуктивність худоби й птиці в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області

у 1990–2009 роках*

* Джерело: Розраховано автором за даними [2, 3].
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Подорожчання енергоресурсів, формуван�
ня кормової бази та інші фактори вплинули на
збільшення собівартості тваринницької про�
дукції. А низька купівельна спроможність біль�

шості населення не дає можливості досягти
рентабельності продукції тваринництва агро�
підприємствами Запорізької області та України
в цілому (табл. 9).

Таблиця 9
Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства

у сільськогосподарських підприємствах, %*

* Джерело: [2, 3].

Сільськогосподарські підприємства мають
збиток практично від усіх галузей тваринництва.
Лише продаж яєць курячих залишався рентабель�
ним упродовж періоду, та в 2005 році — молока —
за рахунок державних дотацій. Наслідком цієї еко�
номічної нестабільності в сільському господарстві
й занепаду тваринницької галузі області й Украї�
ни в цілому є зменшення рівня споживання насе�
ленням країни основних продуктів харчування,
зокрема м’яса, молока, плодів, ягід тощо. За 19�
річний період незалежності України споживання
м’яса і м’ясопродуктів на 1 особу зменшилося на
33,3 %, або з 73,3 кг у 1990 році до 48,9 кг у 2009�
му, молока й молокопродуктів — із 370,9 до 176,3
кг, або на 52,5 % (медично рекомендована норма
споживання м’ясних і молочних продуктів на 1
особу становить, відповідно 83 і 380 кг на рік).
Україна відстає від європейського рівня споживан�
ня м’ясопродуктів у 2,1 раза, молока — 1,6, фрук�
тів — у 2,6 раза. Споживання продукції рослинного
походження (хліб, картопля, овочі, цукор, олія)
практично не змінюється [4].

Обсяги, структура та якість харчування на�
селення мають незадовільний стан, що свідчить
про значну ємність внутрішнього ринку продо�
вольства. Такий дефіцит білкового харчування
населення України, проблема неповноцінної
якісної структури харчового раціону мають спо�
нукати сільськогосподарських товаровиробників,
з одного боку, і державу — з іншого, переходити
на інтенсивний розвиток м’ясного й молочного
скотарства, свинарства, садівництва і виноградар�
ства, що разом із загальним підвищенням доходів
населення, його продуктивної зайнятості сприя�
тиме піднесенню аграрного сектора економіки за
рахунок внутрішніх резервів.

Отже, при становленні нової соціально�еко�
номічної системи в Україні особливо великі зміни
відбулися в аграрному секторі. Причиною існу�

ючого стану стали аграрні реформи, через які
змінилася власність на землю і майно, держава
втратила функцію регулювання аграрної еконо�
міки. Не найкраще змінилася структура вироб�
ництва й у цілому інфраструктура соціально�по�
бутового і культурного секторів. Сільське госпо�
дарство зазнало величезних втрат аграрного по�
тенціалу, збитків. У сільському господарстві
структура економіки викривлена, пріоритети на�
лежать обслуговуючим і посередницьким струк�
турам, а не виробничим сферам.

Свого часу в Україні було багато зроблено,
щоб загальнонародна власність могла виявити свої
переваги. Країна виробляла близько тонни зерна
на душу населення, досягла рівня ряду розвину�
тих країн з виробництва продукції тваринництва,
мала значні здобутки в соціальній сфері села. Усе
це належало удосконалювати, розвивати. На жаль,
сталося навпаки. Після проголошення незалеж�
ності в Україні розпочалася суцільна приватизація.

У перші роки аграрних реформ лібералізація
цін і торгівлі, відкритість вітчизняного ринку для
імпорту слугували поштовхом до приватизації та
пограбування великих тваринницьких комп�
лексів, комбінатів, науково�виробничих об’єд�
нань, де умови праці, виробництва та технології
забезпечували одержання конкурентоспроможної
продукції. Приватна власність породила велику
кількість власників, які не готові бути ними.
Відсутність громадянської порядності, прагнен�
ня виключно до власної наживи значної частини
керівників сільськогосподарських підприємств
створили умови безконтрольності, безвідпові�
дальності й просто розтягування та привласнен�
ня народного майна. Ми переконалися, що дріб�
нотоварне виробництво в сільському господарстві
не може бути конкурентоспроможним.

Вітчизняний і світовий досвід переконують, що
сільськогосподарське виробництво не може дієво
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функціонувати в умовах жорсткої конкурентної
боротьби без державного регулювання та фінансо�
вого захисту на державному рівні. Специфіка сіль�
ськогосподарського виробництва вимагає виваже�
ної державної політики протекціонізму для забез�
печення ефективної діяльності за будь�яких умов.

Нині в розвинутих країнах Заходу поширюєть�
ся твердження, що приватна власність на землю
стала перешкодою на шляху до прогресу. Тому її
необхідно замінювати іншою формою власності.

У Німеччині і у Польщі ліквідація колгоспів, а
потім колективних сільськогосподарських підпри�
ємств в Україні викликала велике здивування. У
світі ще такого не спостерігалося, щоб великі інду�
стріальні господарства знищувалися, а майно і зем�
ля розтягувалися. Тому в західних країнах поси�
люється процес укрупнення аграрних господарств,
більше того — держава скуповує землю. У багатьох
країнах значна, а подекуди й переважна частина землі
стала вже державною. Тобто спостерігається об’єк�
тивний процес усуспільнення землі, поступова
трансформація приватної власності на землю у бік
загальнонародної власності, а це і є право кожної
людини на землю. 43 млн. га сільськогосподарських
угідь є одним із головних ресурсів України.

Висновки. Майже десятирічний досвід вилучен�
ня землі у колективних сільськогосподарських
підприємств та її паювання показав помилковість і
неефективність цих заходів. Керівництву держави
слід поступити мудро та проявити мужність і ви�
знати цей факт. Слід прийняти закон про передачу
землі колективам чи сільським громадам, скасував�
ши, таким чином, приватну власність на неї.
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ПЕРЕВАГИ Й ОБМЕЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація. У статті проведено аналіз концентрації виробництва в сільському господарстві, виявлено
основні переваги та обмеження, які спостерігаються в сучасних умовах.

Ключові слова: виробництво, концентрація, сільське господарство, агроструктура, технологія, кон’юнктура.

Summary. In the article the analysis of concentration of production is conducted in agriculture, found out basic
advantages and limitations which are observed in modern terms.

Key words: production, concentration, agriculture, agro structure, technology, state of affairs.

Постановка проблеми. Для більшості малих
і середніх фермерських господарств гостро
стоїть проблема досягнення оптимального
рівня концентрації виробництва, а відповідно
й існує проблема забезпечення та ефективного
використання передової техніки та технологій.
Це під силу великим господарствам. Саме вони
по багатьох параметрах переважають дрібні й
малі аграрні господарства.

В той же час навіть при одночасному зростанні
й удосконаленні всіх чинників виробництва та їх
ефективній комбінації питання про переваги ве�
ликого виробництва слід вирішувати в площині
раціональних масштабів підприємств. Тобто забез�
печення оптимального (раціонального) рівня кон�
центрації виробництва — спільне завдання всіх га�
лузей і сфер господарювання. Підприємство з оп�
тимальним рівнем концентрації виробництва (за
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