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ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ
СТРУКТУР В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

Проаналізовано становлення організаційноправових форм господарювання у сільському госпо
дарстві, досліджено ефективність їх господарської діяльності та запропоновано напрями підви
щення ефективності сільськогосподарського виробництва.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У процесі реалізації земельної реформи
протягом 1990—2010 років відбулася транс
формація відносин власності. У сільському гос
подарстві створені нові, відмінні за розміром та
спеціалізацією господарські структури ринко
вого типу, що ведуть виробництво на орендо
ваних у селян землях. В той же час питання
формування ефективних з точки зору вироб
ництва та залучення інвестицій форм господа
рювання та вирішення на цій основі важливих
соціальних і економічних питань є важливим
завданням економічної науки.
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Теоретикометодологічним проблемам
зміни форм власності та створення ефектив
них організаційних структур сільськогоспо
дарських підприємств присвячені роботи відо
мих учених економістіваграрників: І.І. Лукі
нова, О.М. Онищенка, П.Т. Саблука, В.П. Сит
ника, В.К. Терещенка, В.Я. МесельВеселяка,
В.М. Юрчишина, М.Й. Маліка, М.М. Федоро
ва, В.Г Андрійчука, М.Я. Дем'яненка, Б.Й. Пас
хавера та ін. Проте формування ринкової еко
номіки вимагає подальшого поглибленого вив
чення нових підходів до системи організації
виробництва.
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Рис. 1. Розподіл сільськогосподарських угідь в Україні за формами
власності у всіх категоріях господарств, 1990—2010 роки
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Метою статті є теоре
тикометодологічне уза
гальнення основних поло
жень господарської ді
яльності суб'єктів госпо
дарювання в умовах транс
формації відносин влас
ності та розробка пропо
зицій, спрямованих на
підвищення ефективної
сільськогосподарського
виробництва.
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Таблиця 1. Склад та структура сільськогосподарських підприємств
за організаційно7правовими формами господарювання

Структурні зміни у
Роки
формах власності на зем
2001
2009
Площа
Площа
лю протягом 1990—2010
Площа
Площа
Показники
с.г.
с.г.
К-сть
К-сть
с.г.
с.г.
років призвели до пере
угідь, на
угідь,
госпо%
госпо%
угідь,
угідь,
1 п-во,
на 1 пдарств
дарств
дачі сільськогосподарсь
тис. га
тис. га
га
во, га
ких земель з державної в Господарськi
колективну і приватну товариства
6970
54,4
13057
1,9
5017
54,2
10720
2,1
20,1
4054
1,6
2227
24,1
3394
1,5
власність. Станом на Приватнi пiдприємства 2577
1.01.2010 року частка С.г. виробничi
кооперативи
2165
16,9
3707
1,7
629
6,8
1025
1,6
державної власності ско Iншi, включаючи
462
3,6
672
1,5
304
3,3
918
3,0
ротилась до 26,2 %. Ці мiжгоспи
Державнi
пiдприємства
256
2,0
927
3,6
275
3,0
625
2,3
площі використовуються
Селянськi фермерськi
переважно для забезпе господарства
390
3,0
526
1,3
797
8,6
1542
1,9
чення наукової діяль С.г підприємства
12820
100,0 22943
1,8
9249
100,0 18225
2,0
ності, з навчальною ме всього
тою, а також для на
мерські господарства (табл.1). Протягом 2001—
сінництва, ведення племінного господарства, 2009 років спостерігається тенденція до укруп
виробництва специфічних видів сільськогоспо нення розмірів сільськогосподарських підпри
дарської продукції. Колективна форма влас ємств та скорочення їх кількості. Так, питома
ності втратила свою чинність (рис. 1).
вага кооперативів скоротилась з 16,9 до 6,8%.
Розвиток організаційноправових форм Ідея кооперативної агропромислової інтеграції
господарювання відбувався шляхом апробації в умовах України не набула значного поширен
різноманітних моделей. На перших етапах роз ня, оскільки новостворені кооперативи за
державлення та реструктуризації підприємств своєю філософією нічим не відрізнялись від ко
важливе значення відводилось розвитку фер лективних сільськогосподарських підприємств,
мерських господарств та кооперативів, що на фермерські господарства за відсутності належ
були значного поширення в багатьох країнах ної матеріальнотехнічної та фінансової
світу. Так, в Японії 80%, країнах ЄС — 60%, підтримки з боку держави не змогли стати до
США — 30% сільськогосподарської продукції мінуючим виробником продукції і зосередили
переробляється і реалізується через коопера виробництво на обмеженому спектрі продукції.
тиви. Це дозволяє справедливо розподілити
Трансформація відносин власності та
прибуток між товаровиробниками та перероб організаційноправових форм протягом 1994—
ними підприємствами (пропорційно обсягу по 2000 років сприяла перетворенню державної і
ставленої продукції) і розширювати спектр по колективної власності на приватну та створи
слуг та інновацій, спрямованих на задоволен ла умови для залучення інвестицій в сільсько
ня інтересів агровиробників (консалтинг, ве господарське виробництво. Концентрація капі
дення племінної справи, забезпечення матері талів знайшла своє вираження у створенні
альнотехнічними ресурсами промислового об'єднань сільськогосподарських підприємств
походження).
у вигляді холдингів, асоціацій, корпорацій, кон
При перетворенні колективних підприємств цернів, які взяли на себе функції управління,
у приватні великі господарські формування матеріальнотехнічного забезпечення, органі
поділялись на дрібніші за земельними та май зації виробництва та збуту продукції. Їх ство
новими розмірами, що гальмувало використан рення сприяло відновленню порушених міжга
ня механізмів дії економічних законів: переваг лузевих зв'язків та мінімізації посередницько
спеціалізації і концентрації виробництва; відпо го впливу на розвиток галузі.
відності виробничих відносин рівню й характе
Із організаційної точки зору формування
ру продуктивних сил; зростання продуктив об'єднань і їх розширення відбувалось шляхом
ності праці; усуспільнення праці і виробництва викупу материнською компанією майнового
та ін. [1].
комплексу сільськогосподарського підприєм
Станом на 1.01.2010 року згідно форми 50 ства та оренди землі на умовах середньо та
с.г. в Україні створено 9249 сільськогоспо довгострокової оренди. В переважній більшості
дарських підприємств, з них найбільшу питому об'єднання формуються на холдинговій основі,
вагу (54,2%) займають господарські товариства, більшість з них не виділена в окрему юридичну
24,1% — приватні підприємства та 6,8% фер структуру.
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За попередніми оцінка
ми, в Україні функціонує
понад 60 великих холдингів,
більшість з яких не виділені
в окремий бізнес. Вони кон
тролюють понад 6 млн га,
або близько 24% ріллі, і є
найбільшими виробниками
зернових і технічних куль
тур.
Результатом розвитку
інтегрованих структур у
сільськогосподарському
Згідно з чинним законодавством холдин виробництві є стійкі тенденції зростання його
гова компанія — це господарюючий суб'єкт, ефективності. Так, у сільськогосподарських
який володіє контрольними пакетами акцій підприємствах за період 2001—2009 років по
інших, одного або більше, господарюючих рівняно з 1996—2000 роками вихід валової про
дукції зріс з 917,4 до 1646 грн/га, або на 52%, та
суб'єктів" .
Найбільш привабливим інструментом для прибуток від рослинництва зріс майже у 18
формування холдингів є господарські товари разів (35,1 до 1080,6 грн./га).
Важливим показником ефективності вико
ства, підтвердженням тому є зростання їх
розмірів, натуральних і вартісних показників ристання ріллі є урожайність сільськогоспо
діяльності. Аналіз табл. 2 і 3 свідчить, що вони дарських культур. У сільськогосподарських
мають найкращу динаміку збільшення урожай підприємствах як в цілому по Україні, так і при
ності, підвищення надоїв у розрахунку на 1 ко родноекономічних зонах відмічається тенден
ція росту урожайності їх за періоди 2000—2004
рову і найбільший рівень виробництва.
років і 2005—2009 років
Таблиця 3. Економічна ефективність господарської діяльності
порівняно з 1999 ро
підприємств різних форм власності за 2009 рік
ком. Так, урожайність
зернових культур за
вказані періоди проти
1999 року зросла від
повідно на 21,8% і 44,0 %,
цукрових буряків —
29,8% і 105,0%.
У сільськогосподар
ських підприємствах
відмічається тенденція
росту рентабельності
рослинництва. Якщо в
1999 році вона станови
ла 8%, а в подальшому
по роках відповідно:
2000 — 30,8%, 2006 —
11,3%; 2007 — 32,7%,
2009 — 16,9%.
За показником ви
ходу валової продукції
в розрахунку на 100 га
сільськогосподарських
угідь найбільш потуж
но працюють госпо
дарські товариства, в
яких даний показник
становить 300 тис. грн.,
що в 1,9 рази більше
Таблиця 2. Натуральні показники ефективності форм
господарювання
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порівняно з фермерськими господарствами
та в 1,7 рази — порівняно з державними
підприємствами та сільськогосподарськими
виробничими кооперативами.
Аналіз ефективності господарської діяль
ності підприємств різних форм власності
свідчить, що протягом 2001—2009 років спос
терігаються тенденції до підвищення ефектив
ності виробництва в господарських товари
ствах та інших структурах включаючи міжгос
пи, зокрема, рентабельність порівняно з 2001
роком по даних категоріях підприємств підв0,5
та 3,3%.
Підвищення ефективності сільськогоспо
дарського виробництва в ринкових умовах
господарювання вимагає принципово нових
підходів до організації його ведення. Важли
вими питаннями, що потребують вирішення, є:
розробка механізмів залучення інвестицій в
сільське господарство, формування ефектив
ного менеджменту виробничих процесів, ви
користання корпоративних прав у якості зас
тави, технічного оновлення та модернізації ви
робництва, нівелювання ризиків, пов'язаних з
переукладенням короткострокових договорів
оренди, формування оптимальних розмірів
підприємств, підвищення кваліфікації спе
ціалістів, контролю за якістю грунтів та
доцільністю застосування тих чи інших інстру
ментів з метою збільшення врожайності та її
стабілізація у довгостроковій перспективі,
запровадження нових технологій, формуван
ня доданої вартості шляхом мінімізації посе
редницького впливу на процеси виробництва
та реалізації продукції через створення інтег
рованих структур із замкнутим циклом вироб
ництва та доведенням продукції до кінцевого
споживача, завоювання нових ринків збуту
продукції.
ВИСНОВКИ

Для підвищення ефективності виробниц
тва необхідно: вилучити з обробітку низь
копродуктивну ріллю і забезпечити стале
землекористування; впроваджувати науко
во обгрунтовані технології вирощування
сільськогосподарських культур; збільшува
ти обсяги внесення органічних і мінеральних
добрив, хімічних меліорантів за рахунок
більш повного використання вітчизняних
фосфоритів, калійних руд і покладів карбо
натних порід; залучати альтернативні дже
рела поповнення органіки шляхом збільшен
ня посівів сидератів, багаторічних трав і бо
бових культур; застосовувати рекомендо
вані сівозміни з урахуванням спеціалізації
№ 8, квітень 2011 р.
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господарств; забезпечувати державний кон
троль за проведенням заходів щодо збере
ження і відтворення родючості грунтів та
запроваджувати механізм економічного сти
мулювання за раціональне використання та
охорону земель сільськогосподарського
призначення.
Це може бути досягнуто, насамперед,
шляхом: розвитку інтеграції та кооперації,
подальшого удосконалення відносин влас
ності на землю і засоби виробництва; реаль
ного захисту вітчизняних товаровиробників,
формування інфраструктури ринку; удоско
налення ринкових механізмів цінового регу
лювання, кредитнофінансової системи та
податкової політики, спрямування інвес
тицій на відновлення, зміцнення і модерні
зацію ресурсного потенціалу сільськогоспо
дарських підприємств; освоєння новітніх ре
сурсозберігаючих технологій виробництва
екологічно чистої сільськогосподарської
продукції; здійснення цілеспрямованої дер
жавної науковотехнічної політики щодо
АПК, поліпшення наукового, інформаційно
го та кадрового забезпечення аграрного ви
робництва, розвитку селекції і насінництва
сільськогосподарських культур та селекцій
ноплемінної справи у тваринництві і риб
ництві; прискорення розвитку соціальної
сфери села, створення повноцінного середо
вища для проживання населення в сільських
населених пунктах.
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