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У статті визначено, що розвиток соціальноMекономічного становища регіону залежить від його функціональноM
го стану, особливо сільського господарства, що розвиває економіку, забезпечує продовольчу безпеку регіону та підвиM
щення життєвого рівня населення. Миколаївська область володіє вагомим природноMресурсним потенціалом для
розвитку сільськогосподарської діяльності.

Проведені розрахунки показали, що в Миколаївській області за останні три роки виробництво сільськогоспоM
дарської продукції в усіх категоріях господарств зменшується. У структурі валової продукції сільськогосподарсьM
ких підприємств рослинництво становить 95%, а тваринництво — 5%, тоді як у господарствах населення ці показниM
ки знаходяться на рівні 65% та 35% відповідно. Також у складі продукції рослинництва найбільша частка належить
зерновим та зернобобовим, друге місце посідають технічні культури, далі картопля, овочі та баштанні продовольчі
культури. В Миколаївській області значна увага приділяється і галузі тваринництва, виробництво якої в основному
зосереджено в господарствах населення.

Обгрунтовано, що на ефективність сільськогосподарського виробництва в Миколаївській області впливає, ряд
визначених зовнішніх та внутрішніх факторів. Нейтралізація їх негативного впливу сприятиме підвищенню ефективM
ності виробництва сільськогосподарської продукції, чого можна досягти шляхом: технічного оновлення сільського
господарства; розширенням та зміцненням маркетингової інфраструктури; вдалого поєднання тваринницької та росM
линницької галузей; розвитку кооперації; впровадженням державної підтримки та вдосконаленням системи кредиM
тування аграрного виробництва.

The article determines that the development of the socioMeconomic status of a region depends on its functional state,
especially agriculture, which develops the economy, provides food security for the region and enhances the standard of
living of the population. The Mykolaiv region possesses considerable naturalMresource potential for development of
agricultural activity. The total land fund of the region is 2 million hectares of agricultural land, of which 1,7 hectares of
arable land, which is 5% of the area of Ukraine.

The calculations showed that in the Mykolaiv region over the last three years, agricultural production in all categories
of farms is decreasing. In the structure of gross output of agricultural enterprises, crop production is 95% and animal
husbandry is 5%, while in households, these figures are at the level of 65% and 35% respectively. In turn, in the crop
production the largest share belongs to cereals and legumes, the second place is occupied by industrial crops, followed
by potatoes, vegetables and melons. In the Mykolaiv region considerable attention is also paid to the livestock industry,
whose production is mainly concentrated in households.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний сектор є важливою стратегічною

галуззю української національної економіки,
оскільки має визначальне значення у досяг"
ненні продовольчої безпеки держави та ваго"
ме місце в загальній структурі валового внут"
рішнього продукту країни. З його базовою скла"
довою, сільським господарством, він формує
продовольчу та у визначених межах економіч"
ну, екологічну та енергетичну безпеку, забез"
печує розвиток технологічно пов'язаних галу"
зей господарського комплексу країни та фор"
мує соціально"економічні основи розвитку
сільських територій.

В умовах сьогодення відбуваються суттєві
перетворення, які спрямовані на підвищення
ефективності функціонування сільського госпо"
дарства як країни загалом, так і окремих регіонів.
Поряд з цим відбувається переорієнтація вироб"
ників на вирощування культур, які економічно
вигідні, спрощується структура посівних площ,
порушуються агротехнічні умови. Усе це змушує
звернути увагу на обгрунтування та введення в
дію механізмів підвищення економічної ефектив"
ності сільськогосподарського виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях вітчизняних науковців і фахів"
ців основам підвищення ефективності сіль"
ськогосподарського виробництва присвячено
достатньо багато досліджень: В.Г. Андрійчука
[2], Т.Ю. Білоусько [3], Н.І. Дучинської [4],
Т.Я. Іваненко [6], М.І. Ковальчука [7], В.С. Куш"
нірука [8], І.І. Червена, О.В. Шебаніної [12] та
багато інших. У них грунтовно висвітлено за"
гальні підходи до вивчення економічної ефек"
тивності виробництва в аграрному секторі.
Однак залишається ще достатньо широке коло
проблем, яке вимагає ретельнішого досліджен"
ня та аналізу, особливо на регіональному рівні.

It is determined that at this point in time the economic efficiency of production of products in the Mykolaiv region is
unambiguous to characterize, since the production and sale of certain types of agricultural products have certain features.
The production of grain, sunflower seeds, vegetables and milk is profitable and the production of potatoes, fruits, berries
and eggs is unprofitable. It is substantiated that a number of certain external and internal factors influence the efficiency
of agricultural production in the Mykolaiv region. The neutralization of their negative impact will help to increase the
efficiency of agricultural production, which can be achieved by: technical updating of agriculture; expanding and
strengthening the marketing infrastructure; successful combination of livestock and crop industries; development of
cooperation; introduction of state support and improvement of the credit system of agricultural production.

Ключові слова: сільське господарство, економічна ефективність, сільськогосподарська про�
дукція, виробництво, рентабельність, рослинництво, тваринництво.

Key words: agriculture, economic efficiency, agricultural production, production, profitability,
crop production, animal husbandry.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного ста"

ну виробництва сільськогосподарської про"
дукції та визначення основних напрямів підви"
щення її ефективності на прикладі Миколаївсь"
кої області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із найбільших секторів економіки
Миколаївської області є сільське господарство,
яке являє собою вирощування сільськогоспо"
дарських культур і розведення худоби. Розви"
ток соціально"економічного становища регіо"
ну залежить від його функціонального стану,
особливо сільського господарства, що розви"
ває економіку, забезпечує продовольчу безпе"
ку регіону та підвищення життєвого рівня на"
селення. Миколаївська область володіє ваго"
мим природно"ресурсним потенціалом для роз"
витку сільськогосподарської діяльності. За"
гальний земельний фонд області становить
2 млн га сільськогосподарських угідь, з них
1,7 га ріллі, що становить 5% площі України [1].

Наповнення ринку продовольчою продук"
цією здійснюють сільськогосподарські підприє"
мства, фермерські господарства та господар"
ства населення. В Миколаївській області вироб"
ничу діяльність здійснюють понад 750 велико"
товарних сільськогосподарських підприємств,
3,9 тис. фермерських господарств та понад
220 тис. господарств населення. Щороку аг"
рарії Миколаївщини в середньому виробляють
більше 2 млн тонн зернових культур, 500 тис.
тонн насіння соняшнику, 400 тис. тонн овочів,
в межах 40 тис. тонн ягід та фруктів і 50 тис.
тонн винограду [1]. Стосовно оцінки резуль"
татів роботи сільськогосподарського вироб"
ництва, доцільно буде визначити динаміку ви"
робництва його валової продукції в постійних
цінах 2010 року (табл. 1). Валова продукція
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сільського господарства включає продукти
рослинного і тваринного походження.

Проведені розрахунки свідчать про те, що
за останні три роки в Миколаївській області ви"
робництво сільськогосподарської продукції в
усіх категоріях господарств зменшується. Так,
у 2018 році порівняно з 2016 роком вартість ва"
лової продукції в постійних цінах 2010 року
скоротилася майже на 4%.

Дослідження показали, що спостерігаєть"
ся збільшення виробництва валової продукції
сільського господарства тільки в фермерських
господарствах. За 2018 рік вони виробили
1456,8 млн грн валової продукції у постійних
цінах 2010 року, що на 4 % більше порівняно з
2016 роком, при цьому слід відмітити, що найб"
ільший приріст дає виробництво продукції тва"
ринництва — 47%.

У структурі валової продукції сільськогос"
подарських підприємств рослинництво стано"
вить 95%, а тваринництво — 5%, тоді як у гос"
подарствах населення дані показники знахо"
дяться на рівні 65% та 35% відповідно. У складі
продукції рослинництва найбільша частка на"
лежить зерновим та зернобобовим, друге місце
посідають технічні культури, далі картопля,
овочі та баштанні продовольчі культури (табл.
2).

Як свідчать дані таблиці 2, за період 2016—
2018 років спостерігається збільшення обсягів
виробництва плодів і ягід на 37%, овочів — на
3%, але за одночасного скорочення обсягів ви"
робництва зернових і зернобобових культур,
насіння соняшнику, картоплі. Для аналізу

Види продукції 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р.  
у % до 
2016 р. 

Господарства усіх категорій 
Продукція сільського господарства 9714,0 8833,8 9362,7 96,38 
     в тому числі     
       продукція рослинництва 8065,3 7197,9 7815,8 96,91 
       продукція тваринництва 1648,7 1635,9 1546,9 93,83 

Сільськогосподарські підприємства 
Продукція сільського господарства 5651,4 5042,6 5536,5 97,97 
     в тому числі     
       продукція рослинництва 5395,7 4800,8 5280,7 97,87 
       продукція тваринництва 255,7 241,8 255,8 100,04 

в тому числі фермерські господарства 
Продукція сільського господарства 1397,6 1209,3 1456,8 104,24 
     в тому числі     
       продукція рослинництва 1386,6 1195,4 1440,6 103,89 
       продукція тваринництва 11,0 13,9 16,2 147,27 

Господарства населення 
Продукція сільського господарства 4062,6 3791,2 3826,2 94,18 
     в тому числі     
       продукція рослинництва 2669,6 2397,1 2535,1 94,96 
       продукція тваринництва 1393,0 1394,1 1291,1 92,68 

Таблиця 1. Вартість валової продукції сільського господарства в постійних цінах 2010 року,
виробленої в Миколаївській області, млн грн

Джерело: побудовано на основі [3].

Види продукції 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р.
 у % до 
2016 р. 

Зерно 2725,5 2674,6 2673,4 98,09 
Насіння соняшнику 1162,3 875,8 1087,2 93,54 
Картопля 268,4 183,0 171,4 63,86 
Овочі 500,9 554,5 515,6 102,93 
Плоди та ягоди 31,1 28,6 42,5 136,66 

Таблиця 2. Виробництво основних видів
продукції рослинництва в Миколаївській

області, тис. т

Джерело: побудовано на основі [3].

Види продукції 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. 
(+,-) до 
2016 р. 

Сільськогосподарські підприємства 
Зерно 69,3 68,2 69,6 0,3 
Насіння соняшнику 76,9 75,4 73,7 -3,2 
Картопля 1,3 1,6 2,4 1,1 
Овочі 55,1 61,3 60,3 5,2 
Плоди та ягоди 27,0 8,6 30,1 3,1 

в тому числі фермерські господарства 
Зерно 19,9 18,2 20,1 0,2 
Насіння соняшнику 22,0 22,3 23,1 1,1 
Картопля 1,1 1,4 1,4 0,3 
Овочі 6,0 5,5 5,7 -0,3 
Плоди та ягоди 2,2 0,4 2,8 0,6 

Господарства населення 
Зерно 30,7 31,8 30,4 -0,3 
Насіння соняшнику 23,1 24,6 26,3 3,2 
Картопля 98,7 98,4 97,6 -1,1 
Овочі 44,9 38,7 39,7 -5,2 
Плоди та ягоди 73,0 91,4 69,9 -3,1 

Таблиця 3. Структура виробництва основних
видів продукції рослинництва в

Миколаївській області (у % до загального
виробництва)

Джерело: побудовано на основі [3].
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діяльності окремих сільськогосподарських то"
варовиробників було визначено структуру ви"
робництва основних видів продукції рослин"
ництва за категоріями господарств у Мико"
лаївській області за досліджувані роки (табл.
3).

Аналіз даних таблиці показує, що за до"
сліджуваний період не відбулося істотних змін
у співвідношенні різних сільськогосподарських
структур. Значна частка виробництва зерна та
насіння соняшнику припадає на сільськогоспо"
дарські підприємства. У виробництві картоплі,
плодів і ягід істотну роль відіграють господар"

ства населення. В 2016 році виробництво
овочів було розподілено між сільськогос"
подарськими підприємствами і господар"
ствами населення майже порівну, в подаль"
шому спостерігається збільшення частки
виробництва овочів у сільськогосподар"
ських підприємствах. За досліджуваний пе"
ріод частка у виробництві зернових різних
сільськогосподарських структур майже не
змінилася. Водночас спостерігається підви"
щення ролі сільськогосподарських під"
приємств у виробництві картоплі, овочів,
плодів і ягід, а в господарствах населення
збільшилась частка виробництва насіння
соняшнику.

У Миколаївській області значна увага при"
діляється і галузі тваринництва, стан та вироб"
ництво продукції якої подано в таблиці 4.

За даними таблиці 4 можна відмітити, що
в Миколаївській області виробництво про"
дукції тваринництва в основному зосеред"
жено в господарствах населення. З метою
забезпечення сталого розвитку цієї галузі

в області розроблено та затверджено ряд про"
грам, основним завданням яких є забезпечен"
ня рентабельного ведення тваринництва за ра"
хунок нарощування обсягів виробництва тва"
ринницької продукції та доведення їх до рівня,
який би забезпечив мінімальні норми спожи"
вання населенням, впровадження перспектив"
них ресурсозберігаючих технологій, створен"
ня міцної кормової бази, забезпечення зрос"
тання рівня продуктивності тварин, зупинення
спаду скорочення чисельності худоби [10].

Однією з найбільш актуальних проблем ста"
білізації і подальшого прискореного розвитку

виробництва сільськогоспо"
дарської продукції є підви"
щення його ефективності.
Ефективність виробництва є
узагальнюючою економіч"
ною категорією, якісна ха"
рактеристика якої відобра"
жається у високій результа"
тивності використання жи"
вої та уречевленої праці в за"
собах виробництва. Вона
визначається відношенням
одержаних результатів до
витрат засобів виробництва і
живої праці [11].

Сутність економічної
ефективності виробництва
сільськогосподарської про"
дукції полягає в одержанні
максимального результату з

Продукція 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. 
у % до 
2016 р. 

Господарства усіх категорій 
М’ясо (у забійній вазі), тис. т 31,0 29,9 34,5 111,29 
Молоко, тис. т 341,6 342,2 324,6 95,02 
Яйця, млн шт. 271,5 252,7 240,1 88,43 
Вовна, т 124,0 132,0 146,0 117,74 

Сільськогосподарські підприємства 
М’ясо (у забійній вазі), тис. т 3,8 3,5 3,6 94,74 
Молоко, тис. т 40,3 41,6 46,3 114,89 
Яйця, млн шт. 131,2 117,7 107,7 82,09 
Вовна, т 10 14 15 150,00 

в тому числі фермерські господарства 
М’ясо (у забійній вазі), тис. т 0,2 0,2 0,1 50,00 
Молоко, тис. т 2,6 3,0 3,9 150,00 
Яйця, млн шт. 0,2 0,3 0,4 200,00 
Вовна, т 2 6 7 350,00 

Господарства населення 
М’ясо (у забійній вазі), тис. т 27,2 26,4 30,9 113,60 
Молоко, тис. т 301,3 300,6 278,3 92,37 
Яйця, млн шт. 140,3 135 132,4 94,37 
Вовна, т 114 118 131 114,91 

Таблиця 4. Виробництво продукції тваринництва
в Миколаївській області

Джерело: побудовано на основі [3].
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Рис. 1. Вартість валової продукції сільського господарства
в постійних цінах 2010 року на одну особу населення та на 1 га
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Джерело: побудовано на основі [3].
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одиниці виробничого ресурсу. Для її визна"
чення застосовують систему показників, які
обчислюють відношенням обсягів виробле"
ної продукції, товарної продукції, доходу
до окремих видів витрат, окремих видів ре"
сурсів (земельних, трудових, матеріальних)
[2; 4]. Усі ці показники дають можливість
охарактеризувати економічну ефективність
сільськогосподарських товаровиробників.

Виробництво валової продукції сіль"
ського господарства в постійних цінах 2010
року в розрахунку на одну особу та на 1 га
сільськогосподарських угідь представлено
на рисунку 1.

Розраховані показники свідчать про
зменшення розрахованого показника. Так,
вартість валової продукції сільського гос"
подарства в 2018 році порівняно з 2016 ро"
ком на одну особу населення в Мико"
лаївській області скоротилася на 2%, а на
1 га сільськогосподарських угідь — на 4%.

Основними напрямами збільшення вироб"
ництва продукції галузі рослинництва є на"
самперед підвищення ефективності використан"
ня землі, у тому числі за рахунок використання
науково обгрунтованого чергування вирощува"
них культур, удосконалення структури посівних
площ та підвищення урожайності, збільшення
обсягів застосування органічних і мінеральних
добрив, засобів захисту рослин тощо [7]. Тому
одним із найважливіших натуральних показників
економічної ефективності виробництва сільсько"
господарської продукції є урожайність сільсько"
господарських культур (табл. 5).

За даними таблиці 5 видно, що урожайність
сільськогосподарських культур у Мико"
лаївській області за останні три роки зазнала
певних змін: так урожайність зернових та зер"
нобобових культур зменшилася на 6%, соняш"
нику — на 7%, картоплі — на 35%, при цьому
зростає урожайність овочів на 6%, та плодів —
на 34%.

У своєму розвитку тваринництво нерозрив"
но пов'язане з рослинництвом, оскільки ефек"
тивність роботи та економічний розвиток га"
лузі залежить від наявної кормової бази. Так,
чим вищий показник врожайності культур та
ефективніше використання земельного потен"
ціалу, тим більше тваринницької продукції
може бути вироблено в господарстві. Тварин"
ництво в меншій мірі, ніж рослинництво, зале"
жить від природно"кліматичних умов, тут не
так явно виражена сезонність виробництва,
можна спостерігати більш рівномірне викори"
стання основних та оборотних засобів вироб"
ництва та робочої сили впродовж року, своє"
часне та стабільне одержання виручки від реа"
лізації продукції [5].

Показники продуктивності худоби та птиці
в Миколаївській області можна характеризу"
вати в таблиці 6.

Види сільськогосподарських 
культур 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

2018 р. 
у % до 
2016 р. 

Культури зернові та зернобобові 32,7 30,6 30,8 94,19 
Соняшник 20,8 16,4 19,4 93,27 
Картопля 141,5 96,8 91,5 64,66 
Культури овочеві 263,1 290,2 279,3 106,16 
Культури плодові та ягідні 66,7 62,5 89,6 134,33 

Таблиця 5. Урожайність основних
сільськогосподарських культур у Миколаївській

області, ц/га

Джерело: побудовано на основі [3].

Продукція 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р.  
у % до 
2016 р. 

Середній річний удій 
молока від однієї корови, кг 4208 4321 4275 101,59 

Середній річний настриг 
вовни від однієї вівці, кг 4,0 4,3 3,7 92,50 

Середня річна несучість 
курей-несучок, шт 258 269 263 101,94 

Таблиця 6. Продуктивність худоби та птиці
в Миколаївській області

Джерело: побудовано на основі [3].

Виробнича собі-
вартість 1 ц, грн Ціна реалізації 1 ц, грн Комерційна собівартість 

1 ц, грн 
Прибуток від реалізації 1 

ц, грн 
Рівень рентабельності, 

% Продукція 
2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 

Зерно 243,45 269,88 401,51 474,03 319,42 358,57 82,09 115,46 25,7 32,2 
Насіння 
соняшнику 

498,01 439,32 892,21 904,40 594,81 655,36 297,40 249,04 50,0 38,0 

Картопля 204,80 224,44 511,37 475,77 563,80 607,63 -52,43 -131,86 -9,3 -21,7 
Овочі 124,10 142,43 171,02 190,51 135,19 164,80 35,83 25,71 26,5 15,6 
Плоди та ягоди 702,94 349,22 651,11 303,22 732,40 431,94 -81,30 -128,72 -11,1 -29,8 
Молоко 433,77 533,56 720,25 772,49 493,66 600,22 226,59 172,26 45,9 28,7 
Яйця, шт. 1,18 1,49 1,17 1,55 1,37 1,65 -0,20 -0,10 -14,5 -6,0 
Вовна 3076,43 3689,33 2483,22 2805,45 4348,89 … -1865,68 … -42,9 … 

Таблиця 7. Економічна ефективність виробництва і реалізації основних видів
сільськогосподарської продукції в Миколаївської області

Джерело: власні розрахунки на основі даних статистичної звітності Миколаївської області і [3].
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Проведені розрахунки основних показників
продуктивності худоби та птиці в Мико"
лаївській області свідчать про їх коливання.
Так, у 2018 році порівняно з 2016 роком треба
відмітити зменшення валового настригу вовни
від однієї вівці майже на 8%.

Основні вартісні показники економічної
ефективності виробництва і реалізації основ"
них видів сільськогосподарської продукції в
Миколаївській області представлено в таблиці
7.

Як свідчать дані таблиці 7, за період 2017—
2018 років економічна ефективність вироб"
ництва та реалізації основних видів сільсько"
господарської продукції в Миколаївській об"
ласті характеризується суперечливими тен"
денціями. Попри підвищення як виробничої,
так і комерційної собівартості 1 ц зерна,
стрімке підвищення ціни реалізації зумовило
зростання прибутковості цієї галузі. В птахі"
вництві аналогічна тенденція зумовила зни"
ження рівня збитковості. За досліджуваний
період економічна ефективність виробницт"
ва та реалізації плодів і ягід поліпшилась, але
зниження цін на продукцію призвело до
підвищення рівня збитковості цієї галузі.
Економічна ефективність виробництва та ре"
алізації картоплі, овочів і молока погірши"
лась, бо за цей період відбулося підвищення
виробничої і комерційної собівартості 1 ц цієї
продукції, і відповідно зниження рівня рен"
табельності їх реалізації. Завдяки підвищен"
ню ціни реалізації 1 ц овочів і молока, їх реа"
лізація залишилась прибутковою. Економіч"
на ефективність виробництва соняшнику
поліпшилася, бо відбулося зниження собівар"
тості виробництва 1 ц, а економічна ефек"
тивність реалізації соняшника погіршилася,
бо підвищення комерційної собівартості 1 ц
соняшнику зумовило зниження рентабель"
ності його реалізації.

Отже, підвищення ефективності сільського
господарства залежить від ряду факторів. До
них належать доступність і якість сільськогос"
подарських ресурсів, як"от: земля, вода, на"
сіння і добрива, доступ до сільськогосподарсь"
ких кредитів і страхування врожаю, забезпе"
чення вигідних цін на сільськогосподарську
продукцію, а також зберігання і ринок збуту,
зокрема.

На підставі проведеного аналізу можна
стверджувати, що для підвищення ефектив"
ності сільськогосподарського виробництва ос"
новними завданнями є:

— технічне оновлення сільського господар"
ства, що призведе до підвищення доходів;

— забезпечення зрошувального обладнан"
ня, оскільки продуктивність врожаю залежить
не тільки від якості вкладених матеріалів, але і
від зрошувальних споруд особливо це стосуєть"
ся півдня Україні і Миколаївської області зок"
рема;

— розширення та зміцнення маркетингової
інфраструктури, щоб допомогти фермерам
продавати свою продукцію за вигіднішими ціна"
ми. Виконати належні заходи щодо впровад"
ження продукції на ринки збуту. Крім того,
запровадити цінову політику підтримки, яка
гарантує селянам мінімальні ціни;

— забезпечення якісними матеріалами для
вирощування сільськогосподарської продукції
в необхідний час та за контрольованими ціна"
ми;

— підвищення кваліфікації належних пра"
цівників;

— покращення інвестиційного клімату;
— створення кооперації між фермерами і

окремо господарствами населення;
— раціональне поєднання рослинництва та

тваринництва для отримання синергетичного
ефекту, що призведе до скорочення витрат та
підвищенню доходів;

— впровадження державної підтримки та
вдосконалення системи кредитування аграрно"
го виробництва (інтегрована схема сільського
кредитування).

ВИСНОВКИ
Таким чином, нині економічну ефек"

тивність виробництва сільськогосподарської
продукції в Миколаївські області однознач"
но охарактеризувати не можливо, оскільки
виробництво і реалізація окремих її видів
мають певні особливості. Виробництво зерна,
насіння соняшнику, овочевих культур і моло"
ка є прибутковим, а виробництво картоплі,
плодів, ягід і яєць є збитковим. Отже, на
ефективність сільськогосподарського вироб"
ництва в Миколаївській області впливає, ряд
визначених зовнішніх та внутрішніх фак"
торів. Нейтралізація їх негативного впливу
сприятиме підвищенню ефективності вироб"
ництва сільськогосподарської продукції,
чого можна досягти шляхом: технічного
оновлення сільського господарства; розши"
ренням та зміцненням маркетингової інфра"
структури; вдалого поєднання тваринницької
та рослинницької галузей; розвитку коопе"
рації; впровадженням державної підтримки
та вдосконаленням системи кредитування
аграрного виробництва.
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