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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток сільського господарства, що є

однією з найбільш важливих галузей в еко�
номіці України, потребує якісних перетво�
рень, спроможних забезпечити підвищення
її конкурентоспроможності та продовольчу
безпеку держави.

Ключовим завданням є необхідність фор�
мування в Україні у найближчій перспективі
інноваційної моделі розвитку сільського
господарства, спроможної забезпечити його
стійке прискорене зростання [1, с. 3].

Саме тому дослідження різних аспектів
підвищення ефективності АПК України на�
буває особливої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань глобалізації та про�
цесу адаптації АПК України до викликів
глобального характеру присвятили свої
публікації В. Месель�Веселяк [1], І. Миха�
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сюк, О. Могильний [2], Г. Мостовий, П. Саб�
лук [3], О. Сидоренко та ін.

Разом з тим недостатньо дослідженими за�
лишаються питання розробки системи заходів,
реалізація яких буде сприяти підвищенню
ефективності аграрного виробництва в Ук�
раїні, результативності державного регулю�
вання аграрного ринку в умовах глобалізації.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження фак�

торів, які визначають ефективність сільсько�
господарського виробництва у контексті
підвищення його конкурентоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

За умови збереження існуючого низько�
го рівня конкурентоспроможності вітчизня�
ної сільськогосподарської продукції на
світових ринках зростає небезпека посилен�
ня таких негативних тенденцій:
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1) зменшення рівня прибутковості госпо�
дарської діяльності виробників аграрної
продукції, що призведе до погіршення соц�
іально�економічних умов у сільській місце�
вості;

2) зростання негативного сальдо зовніш�
ньої торгівлі України в цілому та по сіль�
ськогосподарській продукції зокрема;

3) зростання частки імпортної продукції
у сукупному споживанні продуктів харчу�
вання в Україні.

Важливість та актуальність посилення
конкурентоспроможності АПК України на
зовнішніх ринках пояснюється серед інших
такими факторами, як:

1) підвищення цін на сільськогосподарсь�
ку продукцію (18% за 2012 р.) внаслідок за�
гострення світової продовольчої кризи та
збільшення виробництва й використання
біологічного палива, що обумовлює зростан�
ня потенційного попиту на вітчизняну про�
дукцію;

2) зростання попиту у європейських
країнах на органічну продукцію (вирощену
без використання синтетичних хімікатів,
гормонів росту, генетично модифікованих
організмів (ГМО) та яка переробляється без
використання консервантів, барвників, ста�
білізаторів). Ціни на таку продукцію вищі
на 20—50%, а для її виробництва в еконо�
мічно розвинених країнах використовуєть�
ся лише 3,5% загальних сільськогоспо�
дарських площ [4]. Зважаючи на те, що в
Україні понад 80% сільськогосподарської
продукції є органічною, вітчизняні агро�
підприємства є потенційними експортерами

цієї продукції на ринки економічно розви�
нених країн;

3) низька мобільність та старіння сіль�
ського населення. Переважна частка пра�
цюючих жителів сільської місцевості зай�
няті у виробничій сфері сільського госпо�
дарства, вони важко пристосовуються до
сучасних потреб ринку. Унаслідок цього
відбувається подальший міграційний від�
плив сільської молоді у міста і далеке зару�
біжжя [1, с. 6].

Про низький рівень конкурентоспромож�
ності вітчизняної сільськогосподарської
продукції на світовому продовольчому рин�
ку свідчать:

1) низька ефективність цієї галузі по�
рівняно з іншими країнами. Загрозливим, з
точки зору продовольчої безпеки, можна
вважати істотне зниження рентабельності
основних видів продукції сільського госпо�
дарства;

2) невідповідність структури українсько�
го експорту попиту економічно розвинених
країн на сільськогосподарську продукцію.
Так, значні порівняльні переваги на ринках
країн ЄС Україна має лише у торгівлі жира�
ми тваринного і рослинного походження та
зерновими культурами [4].

На думку професора Покропивного С.Ф.,
суть проблеми підвищення ефективності ви�
робництва (діяльності) полягає в тому, щоб
на кожну одиницю ресурсів — трудових, ма�
теріальних і фінансових — досягати макси�
мально можливого збільшення обсягу ви�
робництва (доходу, прибутку). Кількісна
визначеність і зміст критерію відображають�
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Таблиця 1. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за
січень:вересень 2012 року, млн грн.

Джерело: [6].
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ся в конкретних показниках ефективності
виробничо�господарської та іншої діяль�
ності суб'єктів господарювання [5, с. 454].

Дані табл. 1 свідчать про те, що у січні�
вересні 2012 року в цілому по Україні фінан�
совий результат підприємств сільського гос�
подарства становив 15,2 млн грн. (у 2011 році
отримано прибуток у розмірі 25582,5 млн
грн.).

У першу чергу, ситуація, порівяно із 2011
роком, погіршилася у результаті дії таких
факторів:

— погіршення платіжної дисципліни;
— рестрикція кредитних ресурсів.
Рівень рентабельності (табл. 1) є на 2,3%

меншим, ніж у цілому по країні, що свідчить
про неперспективність багатьох напрямів аг�
рарного виробництва.

Індекс виробництва продукції рослин�
ництва у 2012 р. порівняно з 2011 р. стано�
вив 91,8%. У 2012 р. виробництво продукції
тваринництва становило 103,8% показника
2011 року [7, с. 1—2].

У цілому по Україні у 2012 році, порівня�
но з 2011 роком, виробництво зерна зменши�
лось на 19,6%, що було зумовлено знижен�
ням урожайності зернових культур (на 5,8 ц
з 1 га), динаміка основних показників вироб�
ництва сільськогосподарських культур у
Черкаській області була від'ємною.

У 2012 році обсяг сільськогосподарсько�
го виробництва Черкаської області становив
96,8% рівня 2011 року, що зумовлено змен�
шенням виробництва продукції рослинниц�
тва та тваринництва.

Якщо порівнювати 2012 рік із 2011 роком,
то маємо зниження показника урожайності
зернових та зернобобових на 6,0 ц/га. Уро�
жайність цукрових буряків зросла на 77 ц/га
у 2012 році порівняно із показником 2011 року.

Показники діяльності галузі тваринниц�
тва теж мають негативні тенденції: зменши�

лось виробництво м'яса — на 2,2%, на�
томість, зросло молока — на 7,4% [6, с. 3].

Показник вирощування худоби та птиці
збільшився на 3,7%, що зумовлено зростан�
ням обсягів вирощування птиці на 9,7%, сви�
ней — на 3,5%, великої рогатої худоби — на
3,5%. Його відношення до обсягів реалізації
тварин на забій становило 101% (у 2008 р. —
102%).

Разом з тим, динаміка основних показ�
ників ефективності функціонування АПК
Черкаської області також характеризуєть�
ся низхідним трендом (табл. 2).

 Проведений аналіз потенційних можли�
востей розвитку галузей АПК Черкаської
області [9, с. 199—200] засвідчив, що регіон
має значні можливості для трнсформації аг�
рарного сектора економіки у високоефек�
тивний, експортоспроможний сегмент, здат�
ний повністю забезпечити продовольчу без�
пеку країни.

Разом з тим, у його розвитку залишаєть�
ся низка дуже складних проблем, які потре�
бують прискореного вирішення. Половина
валової продукції сільського господарства
виробляється в господарствах населення,
які є консервативними до науково�технічно�
го процесу і сучасної організації агробізне�
су.

Недостатні природоохоронні та агро�
технічні заходи у землекористуванні нега�
тивно впливають на раціональне викорис�
тання земельних ресурсів сільськогосподар�
ського призначення.

Низький рівень технічного і технологіч�
ного оновлення, критична зношеність основ�
них виробничих фондів не забезпечують до�
статню рентабельність сільськогосподарсь�
ких підприємств. Час вимагає створення у
сільській місцевості сучасної ринкової ін�
фраструктури, стимулювання сільськогос�
подарської кооперації, розвитку приватних
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Таблиця 2. Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності
у січні:вересні 2012 року по Черкаській області, тис. грн.

Джерело: [8].
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та приватно�кооперативних підприємств у
сфері агросервісу, переробки і збуту про�
дукції.

ВИСНОВКИ
Для успішного просування національної

агропродовольчої продукції на світові рин�
ки та забезпечення відповідного рівня її
конкурентоспроможності необхідно скоре�
гувати державну стратегію розвитку агро�
промислового комплексу за такими напря�
мами:

— розвивати експортний потенціал аг�
рарного сектора, при цьому необхідно дот�
римуватися балансу між внутрішнім  і
зовнішнім попитом на аграрну продукцію
[10];

— удосконалювати механізм державно�
го регулювання розвитку експортно�орієн�
тованих галузей аграрної сфери, їх підтрим�
ки й стимулювання (податкова, грошово�
кредитна державна політика повинна бути
спрямована на залучення інвестицій у мо�
дернізацію та розширення агропромислово�
го виробництва);

— забезпечити присутність вітчизняних
агротоваровиробників на зовнішніх ринків
збуту сільськогосподарської продукції.
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