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ПОСТАНОВА ПРОБЛЕМИ
У процесі поступового реформування укра�

їнської економіки посилюється увага до ефек�
тивного функціонування підприємства як ос�
нови економічної стабільності країни. Про�
відне місце у фінансовому забезпеченні їх
діяльності належить управлінню прибутком,
основною метою якого є отримання максималь�
ного розміру прибутку. Саме прибуток найпов�
ніше характеризує ефективність господарської
діяльності підприємства, його фінансові мож�
ливості й у кінцевому підсумку визначає рівень
фінансової стабільності.

АНАЛIЗ OCТАННIХ ДOCЛIДЖЕНЬ
I ПУБЛIКАЦIЙ

Питання сучасного стану ефективності
сільськогосподарського виробництва виcвiт�
лювали в cвoїх працях багатo наукoвцiв, cеред
яких мoжна видiлити таких: Костецький Я.І.,
Кошкалда І.В., Ніженська Ю.А., Пасхавер Б.Й.
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У статті проаналізовано сучасний стан аграрних підприємств Дніпропетровської області їх розмір, виробництво
та динаміку рівня рентабельності основних видів продукції. Розглянуто ефективність сільськогосподарського ви�
робництва в підприємствах області. Проведено аналіз показників валової продукції в галузі рослинництва та тварин�
ництва. Виявлені основні напрями підвищення ефективності аграрних підприємств Дніпропетровської області.

It is analyzed the current state of Dnipropetrovsk district agrarian enterprises, their size, production and profitability
dynamics of major products in this article. It is considered the efficiency of agricultural production in the enterprises of
the region. The analysis of gross output in crop and livestock production indicators is conducted. The basic directions of
efficiency of agricultural enterprises increase are determined.
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ПOCТАНOВКА ЗАВДАННЯ
Метoю роботи є дослідження сучасного

стану ефективності сільськогосподарського
виробництва в Дніпропетровській області.

ВИКЛАД OCНOВНOГO МАТЕРIАЛУ
Агропромисловий комплекс України —

важливий сектор національної економіки, що
об'єднує різні види економічної діяльності при
виробництві та переробці сільськогосподарсь�
кої продукції. Виробництво сільськогоспо�
дарської продукції посідає центральне місце в
агропромисловому комплексі. Розвиток сіль�
ськогосподарської галузі сприяє підвищенню
добробуту населення, зміцненню економічної
та продовольчої безпеки держави, зростанню
її експортного потенціалу. Водночас сільсько�
господарський сектор виробництва — один з
найбільш ризикових секторів економіки,
оскільки дія економічних, політичних, природ�
них та біологічних чинників має великий вплив
на його розвиток.
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Загальна кількість сільсько�
господарських підприємств в Ук�
раїні на протязі 2010—2015 років
зменшилася, але фінансові ре�
зультати діяльності підприємств
збільшуються (рис. 1).

Матеріали наведеного рисун�
ка демонструють стабільну при�
бутковість функціонування сіль�
ськогосподарських підприємств
Дніпропетровської області про�
тягом 2010—2015 рр. При цьому
як вартість валової продукції у
постійних цінах 2010 року, так і
прибуток від реалізації сільсько�
господарської продукції мають
тенденцію до зростання. Згідно з
параметрами лінійного тренду
щорічний приріст валової про�
дукції становить 481,6 млн грн.,
тоді як величина прибутку сіль�
ськогосподарських підприємств
Дніпропетровської області щороку в середнь�
ому збільшується на 637,43 млн грн.

Найбільш ефективним роком у діяльності
сільськогосподарських підприємств Дніпро�
петровської області був 2015 рік, в якому рівень
валової продукції та прибутку був максималь�
ним. Зокрема величина прибутку склала 5339
млн грн., що перевищує рівень базового 2010
року в 4,7 разів, а рівень попереднього року в
2,8 разів. Значний приріст величини прибутку в
2015 році зумовлено підвищенням ефективності
функціонування галузі рослинництва, зокрема
зростанням прибутку.

Рослинництво, як галузь сільського госпо�
дарства охоплює цілий ряд підгалузей: зерно�
ве господарство, цукрово�бурякове виробниц�
тво, вирощування соняшника, картоплі, овочів,

кормових та інших культур. Тваринництво від�
носять до другого надзвичайно важливого на�
пряму сільського господарства, завданням яко�
го є розведення сільськогосподарських тварин
для виробництва продукції. Продукція тварин�
ництва призначається як продукти харчування
людей (м'ясо, молоко та молочні продукти,
яйця тощо) та як сировина для харчової та лег�
кої промисловості.

Розвиток тваринництва технологічно по�
єднується із рослинництвом, створює певну
комплексність у використанні трудових, зе�
мельних та матеріальних ресурсів на селі. Грун�
тово�кліматичні умови, природно�ресурсний
потенціал та трудові ресурси України дозволя�
ють створити ефективне сільське господарство,
яке буде конкурентоспроможним на міжнарод�
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Рис. 1. Динаміка фінансових результатів
діяльності сільськогосподарських підприємств

Дніпропетровської області

Джерело: побудовано автором за статистичним збірником "Сільське господар�
ство Дніпропетровської області".
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Таблиця 1. Динаміка фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств
Дніпропетровської області в розрізі галузей

Джерело: складено автором за статистичним збірником "Сільське господарство Дніпропетровської області".
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ному рівні. Однак на сьогодні окремі тварин�
ницькі підгалузі перебувають у досить неста�
більному стані, що характеризується їх низь�
кою продуктивністю та прибутковістю.

Дослідимо зміну фінансових результатів
діяльності сільськогосподарських підприємств
Дніпропетровської області в розрізі окремих
галузей (табл. 1).

Одержання доходів є головною метою під�
приємницької діяльності, основним спонукаль�
ним мотивом будь�якого бізнесу. Досліджую�
чи ефективність сільськогосподарського ви�
робництва в Дніпропетровській області за пе�
ріод 2010—2015 рр., можемо зробити ряд вис�
новків.

Так, дослідження діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств на протязі останніх років
свідчать про наявність позитивних зрушень у
сільськогосподарському виробництві області.
Дані таблиці 1 демонструють, що в 2015 році у
порівнянні з 2010 показник валової продукції
сільського господарства збільшився на 22,6 % і
становив 15141,4 млн грн. Зростання даного
показника в основному спричинено збільшен�
ня вартості валової продукції галузі рослин�
ництва. Зокрема, приріст валової продукції у
постійних цінах 2010 року в галузі рослин�
ництва становив 34,6 %, тоді як у галузі тва�
ринництва лише 5,4 %.

Отже, перед сільськогосподарськими під�
приємствами Дніпропетровської області стоїть
завдання зберегти та поглибити тенденції щодо
зростання обсягів виробництва продукції рос�
линництва та тваринництва. Головним напря�
мом зростання валової продукції сільськогос�
подарських підприємств є послідовна інтенси�
фікація галузей рослинництва і тваринництва
на базі хімізації, меліорації і комплексної ме�
ханізації. Збільшення продукції рослинництва
необхідно досягнути за рахунок інтенсивних
факторів, зокрема зростання врожайності
сільськогосподарських культур. Найважливі�
шими напрямами зростання валового вироб�
ництва продукції тваринництва є поліпшення
породного складу тварин, прискорений розви�
ток кормової бази, вдосконалення способів
утримання худоби, підвищення рівня механі�
зації трудомістких процесів у галузі.

Для сільськогосподарських підприємств
прибуток є основним спонукальним мотивом
господарської діяльності. Прагнення отрима�
ти прибуток сприяє ефективному розподілу та
використанню ресурсів, упровадженню досяг�
нень науково�технічного прогресу, скорочен�
ню витрат, поліпшенню якості продукції та її
споживчих властивостей. Він є джерелом роз�

ширення виробництва та задоволення потреб,
що зростають у сучасних умовах господарю�
вання.

Підвищення ефективності виробництва озна�
чає, що на кожну одиницю витрат і застосова�
них ресурсів одержують більше продукції і до�
ходу. Тобто, чим менше праці і ресурсів витра�
чається на одиницю продукції, тим більше її
можна одержати тими ж само засобами, і про�
дукція буде дешевшою. Отже, підвищення
ефективності сприяє збільшенню обсягів ви�
робництва. Чим більше буде вироблятися і про�
даватися продукції, чим дешевшою вона буде,
тим вищими будуть доходи, і більше коштів
сільськогосподарські підприємства зможуть
виділити для розвитку виробництва, підвищен�
ня оплати праці та поліпшення соціальних умов.

Прибуток від реалізації сільськогоспо�
дарської продукції в підприємствах Дніпропет�
ровської області має стабільну тенденцію до
зростання. Значне зростання даного показни�
ка в 2015 році проти 2010 року (в 4,71 рази) зу�
мовлено збільшенням прибутку в галузі рос�
линництва при збитковій діяльності галузі тва�
ринництва, збиток якої в 2015 році склав 56,7
млн грн. Доцільним є також відмітити суттєві
коливання величини прибутку за роками, як
загалом по сільському господарству, так і у
розрізі його окремих галузей. Показники екс�
цесу та асиметрії за величиною прибутку по
сільському господарству та його окремими га�
лузям перевищують одиницю, що свідчить про
нерівномірній розподіл визначених показників.

Прибутки від реалізації продукції сільсько�
го господарства і надання послуг у рослинниц�
тві і тваринництві отримали 91,7% підприємств,
у середньому на одне підприємство сума прибут�
ку дорівнювала 10,7 млн грн. (у 2014 р. — відпо�
відно 85,6% і 4,5 млн грн.). Водночас 8,3%
підприємств отримали від сільськогосподарсь�
кого виробництва збитки, сума яких у розрахун�
ку на одне підприємство становила 4,3 млн грн.
(у 2014 р. — відповідно 14,4% і 2,4 млн грн.) [5].

Узагальнюючим показником економічної
ефективності сільськогосподарського вироб�
ництва є показник рентабельності. Рента�
бельність означає прибутковість підприємства,
яка розраховується шляхом зіставлення вало�
вого доходу або прибутку з понесеними витра�
тами. За досліджуваний період приріст рівня
рентабельності виробництва сільськогоспо�
дарської продукції склав 27,0 відсоткові пунк�
ти (в.п.), зокрема в галузі рослинництва + 30,0
в.п., тоді як в галузі тваринництва �6,6 в.п.

Для підвищення ефективності функціону�
вання галузі тваринництва потрібно здійснити
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техніко�технологічну модернізацію виробниц�
тва, підвищити рівень кваліфікації працівників
галузі, створити ефективну інноваційну інфра�
структуру [2]. Вдосконалення технологій та
підвищення технологічного забезпечення га�
лузі тваринництва у сільгоспвиробництві доз�
волить підняти якість і конкурентоспромож�
ність вітчизняної тваринницької продукції.

Основними напрямами техніко�технологіч�
ної модернізації виробництва в сучасних умо�
вах є: реконструкція старих і будівництво но�
вих ферм і комплексів; дотримання сучасних
технологічних стандартів обладнання тварин�
ницьких ферм; впровадження нових високо�
продуктивних та ресурсозберігаючих техно�
логій; оптимізація технології заготівлі кормів,
кормовиробництва й годівлі; забезпечення по�
треби у високопродуктивному поголів'ї; підви�
щення продуктивності праці на основі стиму�
лювання до використання сучасних технологій
та вдосконалення організації виробництва.

Прибуток і рентабельність в умовах форму�
вання ринкової економіки є найважливішими
показниками господарської діяльності сіль�
ськогосподарських підприємств [3]. Сума та
рівень прибутку формуються під впливом вели�
кої кількості різних факторів, що здійснюють на
них як позитивний, так і негативний вплив.
Кількість факторів, що визначають величину
прибутку і рентабельності, настільки велика, що
навряд чи можна її чітко обмежити.

Всі фактори формування прибутку та рен�
табельності можна розподілити на внутрішні та
зовнішні. Внутрішніми факторами виступають
ресурсне забезпечення та маркетингова діяль�
ність підприємства. Зовнішніми чинниками
формування є: стан та величина ринку; стан
ціноутворення та конкуренції на ринку; диспа�
ритет цін на сільськогосподарську та промис�
лову продукцію; рівень заробітних плат; дер�
жавне регулювання сільськогосподарського
виробництва.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок вище викладеному, до�

цільно зазначити, що фінансові результати
діяльності сільськогосподарських підприємств
Дніпропетровської області мають тенденцію до
зростання. Підвищення ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств зумовлено
зростанням ефективності галузі рослинництва,
тоді як у галузі тваринництва спостерігається
зниження прибутку та рівня рентабельності.

Встановлено, що величина прибутку сіль�
ськогосподарських підприємств залежить від
внутрішніх і зовнішніх чинників. Тому подальші

дослідження потрібно проводити в напрямі
визначення впливу окремих чинників на зміну
результативних показників.
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