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Організаційно-економічні та інституціональні засади 
трансформації в аграрній сфері України. Матеріали зборів керівників, 
спеціалістів та вчених-аграрників Харківської області. 28 березня 
2011 р. м. Харків. – Харків: ХНТУСГ, 2011. – 168 с. 
 
 

В збірнику публікуються матеріали зборів керівників, спеціалістів та 
вчених-аграрників Харківської області, які відбулися на базі Харківського 
національного технічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка.  

Регіональні збори керівників, спеціалістів та вчених-аграрників Харківської 
області відбулися за участю представників та спеціалістів Харківської 
облдержадміністрації і головного управління агропромислового розвитку, 
керівників і спеціалістів наукових і освітянських установ Центру наукового 
забезпечення АПВ та агроформувань Харківської області, представники асоціації 
сільськогосподарських товаровиробників Харківської області, члени Північно-
Східного регіону Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників. Всього 
в роботі зборів приймали участь 306 чол.  
 
 

На зборах виступили: 
Мазоренко Д.І. – ректор Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка, професор, член-кореспондент НААН 
України. 

Алексейчук В.В. – заступник голови Харківської облдержадміністрації з питань 
агропромислового комплексу. 

Саблук П.Т. – директор Національного наукового центру «Інститут аграрної 
економіки», доктор економічних наук, професор, академік НААН, Герой України. 

Малік М.Й. – завідувач відділом ННЦ ІАЕ, доктор економічних наук, 
професор, академік НААН. 

Кириченко В.В. – директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, керівник 
Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, академік НААН. 

Криворучко А.Т. – голова Харківської обласної асоціації сільськогосподарських 
товаровиробників, Герой України. 

Балюк С.А. – директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. 
О. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН. 

Тимчук В.М. – керівник центру науково-інформаційних технологій та аналітики 
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, кандидат сільськогосподарських наук. 

Глян І.Д. – генеральний директор ПСП ім. Фрунзе Зачепилівського району 
Харківської області. 
 
 

Редакційна колегія: В.Я. Амбросов – відповідальний редактор, 
В.В. Кириченко, М.Й. Малік, Г.Є. Мазнєв, В.М. Тимчук. 
 

 Харківський національний технічний 
університет сільського господарства 
імені Петра Василенка 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
«КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПВ 
ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У 2011-2015 РОКАХ ТА НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ» 
 

КИРИЧЕНКО В.В.,  академік НААН, 
АЛЕКСЕЙЧУК В.В.,  заступник голови ХОДА, 

ТИМЧУК В.М.,  кандидат с.-г. наук, 
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН – Центр 

наукового забезпечення агропромислового виробництва 
Харківської області 

 
У концепції комплексної державної програми реформи та 

розвитку сільського господарства України передбачено вирішення 
глобальних проблем вирощування та створення 
сільськогосподарської продукції як для внутрішнього так 
зовнішнього ринків. В рамках економічної програми Президента 
держави “Україна для людей” визначено основні проблеми 
розвитку сільського господарства та земельної реформи. Низька 
конкурентоспроможність продукції, невідповідність міжнародним 
стандартам якості і безпеки, низька економічна ефективність 
сільськогосподарського виробництва в порівнянні з іншими 
країнами, використання застарілих технологій, домінування 
експерту сировини, катастрофічне падіння родючості ґрунтів і 
зростання їх ерозії – є на сьогоднішній день актуальним для 
Харківщини. 

Вивчити усі недоліки існування сільського господарства 
Харківської області, колектив вчених та спеціалістів пропонує до 
розгляду Програму, яка має 18 розділів. 

Стратегічними напрямами розвитку АПК Харківської області 
в період 2011-2020 рр. визначено активний розвиток тваринництва 
(молочне і м’ясне скотарство, свинарство і птахівництво) на основі 
реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу регіону. 

Програмою сформовані та виділені пріоритетні напрями 
розвитку АПВ Харківщини: 

1.  Конкурентоспроможна спеціалізація та інтенсифікація 
вирощування і переробки продукції рослинництва та тваринництва 
на високотехнологічній промисловій основі; 
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2.  Прогресуюче нарощування трансферу в АПК 
екологізованих і ресурсозберігаючих технологій та альтернативних 
енергетичних джерел; 

3.  Модернізація інфраструктури регіонального АПК, 
розвиток виробничо-збутових та обслуговуючих кооперативів, 
створення високотехнологічних потужних, комплексних 
виробництв інноваційного типу; 

4.  Стабілізація і нарощування родючості ґрунтів та 
екологічної безпеки довкілля; 

5.  Виробництво екологічно чистої продукції та системна 
організація ведення органічного землеробства; 

6.  Орієнтація в експортній політиці на прогресуюче 
зростання частки наукоємної продукції з максимально глибоким 
ступенем переробки; 

7.  Запровадження нових організаційних засад 
функціонування та комерціалізації регіонального АПК на 
принципах наскрізної координації; 

8.  Кардинальне покращення інвестиційної привабливості та 
іміджу АПК Харківської області; 

9.  Ефективна реалізація інноваційно-інвестиційного та 
наукового регіонального потенціалу ; 

10. Досягнення високих соціальних стандартів та сталого 
розвитку інфраструктури сільської місцевості. 

Принципово важливим вектором реалізації Програми є 
повноцінне забезпечення потреб населення області і м. Харкова 
продуктами харчування рослинного та тваринного походження. 

Програмою передбачено перехід від ординарного сільського 
господарювання на високотехнологічний рівень агропромислового 
виробництва з поглибленою переробкою і максимально повним 
використанням всього шлейфу продуктів та субпродуктів 
рослинництва і тваринництва. 

Передбачено раціональне використання земель, а це більше 
1,9 млн. га, приведення протягом 2011-2015 рр. структури посівних 
площ у відповідність з науково-обґрунтованими сівозмінами; 
нарощування виробництва зерна у 2011 році до 2612,2 тис. тонн, у 
2015 році – до 3832,1 тис. тонн, та у 2020 році – до 4510,0 тис. тонн, 
що забезпечить виконання державної програми «Зерно» в Україні 
усіма областями до 80 млн. тонн. 

Стабілізація виробництва цукросировини на рівні 2400 тис. 
тонн, зменшення площ посіву соняшнику до 280 тис. га при 
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безумовному підвищенні урожайності гібридів цієї культури до 2,3 
т/га у 2011 році, до 2,8 т/га у 2015 році та 3,2 т/га у 2020 році. 

Особлива увага буде приділена зрошенню під овочевими 
культурами і збільшення виробництва картоплі і інших овочевих 
культур до забезпечення науково-обґрунтованих норм споживання 
– картоплі 1435,0 тис. тонн, овочів – 829,0 тис. тонн. 

У зв’язку з розвитком тваринництва пропонується довести 
виробництво кормів у 2020 році до 44 ц кормових одиниць на 
умовну голову включаючи індивідуальні господарства населення. 

В посівах, які заплановано на площі більше як 1,7 млн. га, 
кормова група в структурі запланована на 8-11%. 

Збільшення виробництва продукції рослинництва буде 
здійснюватися за рахунок: удосконалення землекористування; 
застосування інтенсивних та ресурсозберігаючих технологій; 
цільового використання мінеральних і органічних добрив; 
впровадження науково-обґрунтованих систем захисту 
сільськогосподарських культур; використання високоврожайних 
сортів і гібридів польових, овочевих, плодових та інших культур. 

Розрахунки ефективності роботи АПК Харківської області 
дає можливість зробити прогноз балансу щорічних надходжень 
(табл. 1). 
 

Таблиця 1  
Прогноз ефективності роботи АПК Харківської області 

у 2011, 2015, 2020 роках, млн. грн. 
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Рослинництво 
всього 10471,5 8254,4 2217,1 20081,5 15689,4 4392,1 28069,8 21663,9 6405,9 

зернові 3448,6 2601,8 846,8 6596,6 4889,4 1707,2 10040,0 7353,2 2686,8 
технічні 3047,0 2210,4 836,6 5708,9 4151,2 1557,7 8329,3 5992,5 2336,8 

картопля і овочі 3110,7 2586,9 523,8 6372,1 5260,9 1111,2 7732,6 6369,8 1362,8 
кормові 462,6 460,3 2,3 734,3 730,7 3,6 1081,2 1075,8 5,4 

плодово-ягідні 402,6 395,0 7,6 669,6 657,2 12,4 886,7 872,6 14,1 
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Без чинного налагодженого виробництва насіння не 
можливо організувати стабільне виробництво польових і 
овочевих культур. Програма передбачає встановлення науково-
обґрунтованих строків сівозмін та сортооновлення для зернових 
колосових культур та гречки – раз на 2 роки, для зернобобових 
культур – раз на 3 роки, для проса – щорічно.  

Інститути-оригінатори добазового і базового насіння 
повинні виробляти 7,84-8,00 тис. тонн озимих культур, елітгоспи 
і господарства з виробництва репродукційного насіння 
виробляти щорічно 110-112 тис. тонн; ярих культур базового – 
5,2-6,0 тис. тонн, репродукційного – 74,0-83,7 тис. тонн. 
Передбачено виробництво насіння кукурудзи 6,6-8,5 тис. тонн, 
соняшнику 7,0-7,5 тис. тонн. 

Підвищення валових зборів овочевих культур в значній 
мірі залежить від організації насінництва. Необхідно 
забезпечити господарства області насінням вітчизняного 
виробництва – це 63 тони оригінального, 1300 тонн еліти та 34 
тони репродукційного насіння. 

В Програмі приділено увагу розвитку садівництва, розвитку 
ринку зерна, охороні родючості ґрунту, агролісомеліорації, 
системам обробітку ґрунту та розвитку біологічного і 
органічного землеробства, на що передбачено вже у 2011 році 
витрати біля 500 млн. грн. 

Сучасний стан тваринництва не відповідає потенційним 
можливостям та потребам Харківщини. З більшості основних 
видів тваринницької продукції в області спостерігається 
тенденція до скорочення обсягів виробництва. 

Виробництво молока по відношенню до 1990 року 
скоротилося в 2,6 рази, в тому числі в сільгосппідприємствах у 
6,3 рази; яловичини – 4,2 рази, у підприємствах у 16,4 рази; 
свинини – в 3,9 рази, в т.ч. підприємствах у 7,9 рази. В умовах 
скорочення чисельності продуктивної худоби у підприємствах 
значно зросла питома вага господарств населення у загальному 
виробництві ферм і комплексів. Але альтернативою 
сільгосппідприємствам вони не стали. Навпаки, практика 
показала, що вони не здатні забезпечити зростаючий попит 
переробної промисловості на якісну сировину. 



 9 

Станом на 1 січня 2011 року в усіх категоріях господарств 
утримувалося 194,7 тис. голів ВРХ в тому числі 97,7 тис. корів. 
Ставиться завдання мати у 2015 році 105 тис. корів, а у 2020 році 
– 125,9 тис. голів. 

В Програмі запропоновані заходи, шляхом реалізації яких 
передбачено виробити молока по області у 2015 році – 650,3 тис 
.тонн, у 2020 році – 952,0 тис. тонн, забезпечив в середньому 
надій на одну корову 7 тис. кг молока. Передбачено збільшення 
виробництва м’яса до 176,0 тис. тонн, що на одного жителя 
області складе 65,9 кг. Орієнтована структура споживання м’яса 
по видах тварин складатиме – яловичини – 25%, свинини – 40%, 
м'ясо птиці – 33%, інші види – 2%. 

Особливе місце у Програмі відведено виробництву яєць від 
птиці всіх видів, яке складе у 2020 році 1130,0 млн. штук. 
Прогнозована ефективність роботи АПК Харківської області по 
рокам в млн. грн. представлена в табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Прогноз ефективності роботи АПК Харківської області у 

2011, 2015, 2020 роках, млн. грн. 
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Тваринництво, 
всього 3814,3 3399,6 414,7 7196,9 5922,5 1274,4 11697,9 9530,0 2167,9 
в тому числі:   
молоко 1362,5 1050,6 311,9 2498,4 2029,0 469,4 4600,6 3807,4 793,2 
яловичина 477,5 570,9 -93,4 1160,0 1049,2 110,8 1598,0 1412,8 185,2 
свинина 424,7 385,5 39,2 1162,9 925,1 237,8 2298,8 1793,6 505,2 
баранина 25,8 23,1 2,7 46,1 37,4 8,7 84,1 67,6 16,5 
м’ясо птиці 725,0 717,9 7,1 1270,0 992,9 277,1 1703,9 1252,7 451,2 
яйця 591,8 445,1 146,7 795,0 625,1 169,9 1068,6 852,9 215,7 
вовна, продукція 
бджільництва та 
інша тваринницька 
продукція  

207,0 206,5 0,5 264,5 263,8 0,7 343,9 343,0 0,9 
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Без ефективного ветеринарного забезпечення галузі 
тваринництва не можливо забезпечити виробництво безопарної 
сировини. Програма передбачає забезпечення стійкого 
епізоотичного благополуччя, охорону території області від 
інфекційних захворювань, забезпечення контролю якості та 
безпечності продукції і сировини тваринного походження, 
організацію і проведення профілактичної, діагностичної та 
лікувальної роботи, збереження і нарощування чисельності 
тварин в усіх категоріях господарств. 

Харківщина традиційно посідає провідні позиції в Україні 
щодо виробництва харчових продуктів і напоїв. Потужності 
підприємств з виробництва хліба і хлібобулочних виробів, 
м’ясної та молочної продукції забезпечують потребу регіону у 
цих видах продукції. Підприємства з виробництва 
кондитерських виробів, молочних консервів, алкогольних та 
напівалкогольних напоїв, рослинної олії, цукру мають значний 
експортний потенціал. 

Програма передбачає збільшення виробництва харчових 
продуктів орієнтовано на суму з 9,5 до 21 млрд. грн. (табл. 3). 

Вперше в Україні до Програми такого змісту залучені дані 
щодо виробництва альтернативних джерел енергії в АПК. 
Передбачається виробництво біопалива та біодизелю, 
біоетанолу і біогазу, а також твердих видів палива. 
Найпотужнішими виробниками біогазу на Харківщині є 
птахофабрики, молочні і свинокомплекси. 

За підрахунками науковців Центру НЗ та спеціалістів ГУ 
АПВ Харківської області виробництво газоподібних палив може 
складати біля 46 млн. м3 за рік. 

Розвиток ринкової інфраструктури сприяє зміцненню 
екологічних позицій учасників ринкових процесів. В рамках 
Програми аграрний ринок Харківщини розглядається як система 
ринків та послуг. Передбачено створення 7 агроторгівельних 
домів, 25 дрібно-оптових ринків живої худоби та птиці, 35 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 480 
заготівельних пункта, 15 кредитних спілок. 
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Таблиця 3  
Прогноз ефективності роботи АПК Харківської області 

у 2011, 2015, 2020 роках, млн. грн. 
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Харчова та 
переробна 
промисловість - 
всього 

9510 9019,2 +490,8 14918,5 14246,2 672,3 21000,0 19973,9 1026,1 

 виробництво: 
м’яса та м’ясних 
продуктів 

849,8 833,1 16,7 1954,9 1919,5 35,4 3050,0 2990,0 60,0 

 молочних 
продуктів та 
морозива 

1321,8 1255,2 66,6 2365,0 2252,0 113,0 3382,0 3205,0 177,0 

 олії та тваринних 
жирів 1388,2 1367,6 20,6 2362,8 2316,8 46,0 3380,0 3162,5 217,5 
 борошномельно-
круп’яної 
промисловості 

295,7 291,5 4,2 393,0 386,0 7,0 521,1 510,1 11,0 

 хліба та 
хлібобулочних 
виробів та печива 

1105,5 1067,3 38,2 1397,0 1343,0 54,0 1806,0 1730,2 75,8 

 готових кормів  
для с-г тварин та 
свійської птиці 

140,1 135,1 5 245,3 234,7 10,6 430,5 410,0 20,5 

 спирту, солоду 
пива та 
алкогольних  
напоїв 

2636,8 2460 176,8 3602,7 3383,3 219,4 4896,2 4673,9 222,3 

 цукру 320,0 313,7 6,3 736,0 714,6 21,4 1062,0 1016,3 45,7 
 іншої  продукції 1452,1 1295,7 156,4 1861,8 1696,3 165,5 2472,2 2275,9 196,3 
 

Програма передбачає формування системи інженерно-
технологічного забезпечення АПК Харківщини, здатної 
задовольнити потребу сільгоспвиробників з різними 
фінансовими можливостями сільськогосподарською технікою, 
яка відповідає вимогам сучасних технологій. Динаміка потреби 
АПК Харківської області у сільськогосподарській техніці на 
2011-2020 рр. представлена в табл. 4. 
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В результаті реалізації намічених програмних напрямів 
технічного забезпечення розвитку тваринництва прогнозується 
підвищена продуктивність праці в цілому по галузі у 2-3 рази, 
скоротити витрати електроенергії на 35-40%, забезпечити 
надійну основу для беззбиткового виробництва усіх видів 
тваринницької продукції. 

Важливим напрямом роботи з технічного оновлення і 
укріплення агропромислового виробництва у період 2011-2020 
рр. стане реалізація комплексу заходів, направлених на 
підвищення надійного електроенергетичного забезпечення. 
Передбачається підвищити надійність ліній електропередач 6-10 
кВ, які переважають у сільській місцевості. Витрати на 
проведення вказаних заходів складатиме у 2011 році 1290 млн. 
грн., у 2015 році – 1362,3 млн. грн., у 2020 році – 1438,6 млн. грн. 
 

Таблиця 4  
Динаміка потреби агропромислового комплексу області 

у сільськогосподарській техніці 
на 2011 – 2020 роки, (одиниць) 

 

Потреба 2011р. 2015р. 2020р. 
Трактори: 12432 10378 9754 
в тому числі: класу 14 кН 5754 4361 3659 

              класу 20 кН 3629 2825 2615 
класу 30 кН та вище 3049 3192 3480 

Зернозбиральні комбайни 2782 2424 2310 
Кормозбиральні комбайни 1881 2739 2553 
Ґрунтообробні машини 18762 17875 17013 
Посівні та посадочні машини 5361 5107 4861 
Машини для внесення добрив 6254 5958 5671 
Машини для хімічного захисту 
рослин 2680 2554 2430 

 

Враховуючи наявний в області науковий і виробничий 
потенціал Харківщина здатна в найближчій перспективі 
здійснити ривок в інвестиційно-інноваційному напрямку. 
Основні проекти та інноваційні розробки від Інституту 
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рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН будуть представлені 
серією стандартизованих посухостійких сортів гороху, різних за 
жирно кислотним складом гібридів соняшнику і сортів сої, 
спеціалізованих гібридів технічної кукурудзи амілозного та 
амілопектинових типів. ХНТУСГ ім. П. Василенка пропонує 
нові технології вирощування сої, високоефективні технології 
сепарування насіння, отримання змащувальних рідких матеріалів 
та робочих рідин на основі високоолеїнових гібридів соняшнику 
і ріпаку. Інститутом овочівництва і баштанництва НААН, 
Інститутом птахівництва НААН будуть представлені новітні 
технології ефективного використання мікро- і мікродобрив для 
отримання чистої продукції, технологія ефективного 
використання тритікале в годівлі курчат та курей. 

ІЕКВМ НААН планує впровадити 11 інноваційних 
проектів, які пов’язані з тестуванням ДНК для виявлення вірусів 
лейкозу, ГМО в продуктах харчування, а також препарати для 
боротьби з курячим кліщем, хворобою Марена, інфекційною 
бур сальною хворобою та інше. 

В найближчій перспективі Інститут тваринництва НААН 
пропонує інвестиційні проекти пов’язані із розробкою і 
впровадженням технологій отримання молока в комплексах з 
1000-ма коровами. 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва пропонує створення 
автоматизованої системи формування складу технологічного 
забезпечення виробництва сільськогосподарських культур для 
різних зон України, безпечні технології вирощування продукції 
адаптовані за методами біологічного землеробства, та низку 
спеціалізованих сортів ячменю ярого і інших культур. 

Програма кадрового забезпечення АПК В Харківській 
області у 2011-2015 рр. і на період до 2020 року передбачає 
заходи, спрямовані на задоволення потреб аграрного сектора 
економіки у висококваліфікованих фахівцях. 

Вищі навчальні заклади аграрного профілю 3-4 рівнів 
акредитації підготують у 2011 році 659, в 2015 році – 650, до 
2020 року – 3192 спеціалістів. 

Актуальне значення набуває в області навчання, підготовка 
і перепідготовка кадрів масових професій зі 11 спеціальностей 
(табл. 5). 
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Таблиця 5 
Кадрове забезпечення агропромислового комплексу Харківської області у 2011-2015 рр. та на 

період  до 2020 року в закладах післядипломної освіти АПК 
Значення показника у тому числі по роках 

у тому числі по роках Найменування 
завдання Всього, 

(чол.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016- 
2020 

Прогноз-
ваний обсяг 
фінансува-
ння, всього, 

млн. грн. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016- 

2020 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 
Підвищення 
кваліфікації 
спеціалістів 

2110 211 211 211 211 211 1055 138,3191 11,44 11,82 12,574 13,077 13,832 75,447 

Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 

300 30 30 30 30 30 150 19,648 1,626 1,681 1,788 1,859 1,967 10,727 

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 
Підвищення 
кваліфікації 
спеціалістів 

3585 345 352 359 364 370 1795 26,608 2,152 2,309 2,501 2,886 3,074 13,686 

Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 

454 44 46 45 48 46 225 3,809 0,31 0,33 0,357 0,412 0,440 1,960 

Харківська державна зооветеринарна академія 
Підвищення 
кваліфікації 
спеціалістів 

5784 363 399 439 483 531 3569 155,572 5,445 7,187 8,785 10,629 12,755 110,771 

ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки , перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК» 
Підвищення 
кваліфікації 
спеціалістів  

10500 1050 1050 1050 1050 1050 5250 10,325 0,678 0,779 0,896 1,030 1,157 5,785 

Разом: 
Підвищення 
кваліфікації 
спеціалістів 

21979 1969 2012 2059 2108 2162 11669 330,82 19,715 22,1 24,756 27,622 30,818 205,69 

Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 

754 74 76 75 78 76 375 23,457 1,936 2,011 2,145 2,271 2,407 12,687 
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Для виконання Програми заплановано залучення 
різних інвестицій, включаючи кредитування в АПК області 
до 1 млрд. грн.  

Розробка та реалізація Комплексної програми 
інвестиційно-інноваційного розвитку АПВ та земельної 
реформи Харківської області у 2011-2015 роках та на період 
до 2020 року є надзвичайно актуальним і стратегічно 
важливим заходом трансформації та системного розвитку 
АПК Харківської області на інноваційних засадах. 
Ключовими питаннями є перетворення сировинного 
сільського господарства на високорозвинене агропромислове 
виробництво із забезпеченням національної продовольчої і 
сировинної безпеки України та підвищеною інтеграцією до 
міжнародного економічного середовища. Генеральними 
векторами реалізації комплексної програми виділяються 
ефективна реалізація наявних ресурсів, досягнення високих 
економічних показників, покращення екологічного стану 
довкілля та підвищення соціальних стандартів життя 
населення Харківської області та України. 
 

НАПРЯМИ АГРАРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  
В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ 

 
САБЛУК П.Т., доктор економічних наук, 

професор, академік НААН, 
директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

 
Аграрна економіка України пройшла довгий і 

неоднозначний шлях організаційно-економічних 
трансформацій до становлення ринкових відносин. 
Характерною рисою процесу перетворень в галузі аграрного 
виробництва стало все зростаюче значення 
сільськогосподарської діяльності у становленні вітчизняної 
економіки та національної безпеки країни. Разом з тим, 
процес трансформацій національного аграрного сектору не 
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можна назвати завершеним, і сьогодні відбуваються складні і 
не завжди послідовні зміни у сферах організації 
виробництва, формуванні ринкового середовища, фінансів, 
соціального розвитку й інших сферах.  

Незавершеність аграрної реформи з позицій наявних 
тенденцій розвитку світового агропродовольчого ринку та 
потреб у забезпеченні та підтриманні продовольчої безпеки 
в Україні, ролі агропромислового виробництва у 
забезпеченні суспільно-економічного добробуту вимагає на 
сучасному етапі обґрунтування напрямів подальших дій з 
позицій комплексних організаційно-економічних 
перетворень щодо модернізації галузі.  

Порушення цілісності і послідовності 
трансформаційних процесів в аграрному секторі призвело до 
виникнення і розвитку ряду негативних тенденцій, 
врахування яких є необхідною передумовою визначення 
напрямів завершення та поглиблення аграрної реформи в 
Україні. Це зокрема такі явища і процеси: 

— незабезпечення стабільності розширеного відтворення 
сільськогосподарського виробництва і порушення 
паритетності міжгалузевих відносин; 

— стримування впродовж тривалого періоду часу процесу 
включення вартості земельних ресурсів в економічний 
оборот та формування ринку землі; 

— застосування неринкових методів регулювання і 
невикористання в повній мірі всього інструментарію 
врегулювання внутрішнього ринку, експортно-імпортних 
операцій, підтримки національного агропромислового 
виробництва, доступного в Україні за умовами членства в 
Світовій організації торгівлі; 

— відсутність ефективних або неповне виконання діючих 
програм державної підтримки споживачів і виробників 
сільськогосподарської продукції, що порушує комплексність і 
системний підхід до формування сприятливих умов розвитку 
сільського господарства, харчової промисловості, сільських 
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територій; 
— високий рівень затратності вітчизняного 

сільськогосподарського виробництва, проблеми із 
забезпеченням його інноваційності за рахунок своєчасного 
трансферу інновацій у виробництво, налагодження системи 
інформаційних потоків двовекторної спрямованості, 
моніторингу розвитку агропромислового виробництва та 
ринку сільськогосподарської продукції і продовольства; 

— невирішеність питання забезпечення сільського 
господарства доступними фінансово-кредитними ресурсами 
та недосконалість розвитку аграрного страхування, 
кредитних спілок, кооперативних банків; 

— посилення монополізації окремих ринків та підгалузей 
сільського господарства й харчової промисловості, у сферах 
заготівель і збуту продукції та організації зовнішньої торгівлі, 
нерегульоване створення й розвиток аграрних формувань, 
що характеризуються надконцентрацією земельних ресурсів, 
необхідність посилення кооперативних процесів в 
агропромисловому виробництві, що в цілому призводить до 
невідповідності розподілу доходів відносно економічної 
участі в загальних трансакціях між усіма учасниками руху 
сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів;  

— нерозвиненість інфраструктури аграрного ринку, 
згортання біржової торгівлі; 

— проблеми забезпечення якості продукції агро-
продовольчого комплексу на внутрішньому ринку та при 
позиціонуванні продукції вітчизняного виробництва на 
світовому ринку та ін. 

Ці та інші проблеми спрацьовують за принципом 
ланцюгової реакції – породжують або посилюють одна одну. 
Причин такого стану багато. Але найголовніша з них була та, 
що всі здійснювані заходи не мали системного характеру. І 
сьогодні українська аграрна економіка вступила в новий етап 
активних перетворень, що має на меті завершення і 
поглиблення аграрної реформи. Перспективи розвитку 
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сільського господарства України мають базуватися на 
заходах, спрямованих на підвищення його 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 
ринках та перетворення на міцну економічну базу соціально-
економічного розвитку українського села. З цих позицій 
основними напрямами подальших дій з подальшого 
реформування мають стати ті, що відповідають характеру 
регульованої, соціально спрямованої ринкової економіки 
країни.  

Вітчизняною аграрною економічною наукою виділено 
основні фундаментальні завдання у продовженні та 
поглибленні реформ на сучасному етапі розвитку аграрної 
сфери України.  

Серед них створення рівносприятливих умов розвитку 
галузей національної економіки та адекватної дохідності 
сільського господарства в системі економічних 
взаємовідносин по ланцюгу виробництва і руху продукції до 
кінцевого споживача, тобто, врегулювання міжгалузевих 
відносин на основі здійснення комплексу організаційно-
економічних та правових заходів, які передбачатимуть 
зокрема механізми виконання норми ст. 3 Закону України 
„Про основні засади державної аграрної політики на період 
до 2015 року”, а саме: „забезпечення в 
сільськогосподарському виробництві за допомогою системи 
державних організаційно-правових заходів прибутку на 
авансований капітал, включаючи вартість земельних 
ресурсів, не нижче середнього рівня по економіці держави”. 
Разом з тим, потребують змін і деякі чинні законодавчі акти, 
зокрема, „Про державну підтримку сільського господарства 
України”, розробки і прийняття декілька законів, зокрема 
щодо врегулювання міжгалузевих економічних відносин та 
ін. Важливо врегулювати міжгалузеві економічні відносини, 
чого можливо досягти шляхом розробки і прийняття 
спеціального законодавчого акту, яким би було унормовано 
вирівнювання середньої дохідності галузей економіки з 
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використанням механізмів реалізації цінової і податкової 
політики. Прийняття Закону створило би умови для 
одержання  підприємствами рівновеликих прибутків на 
авансований рівновеликий капітал з урахуванням вартості 
землі. 

Завершення земельної реформи є безперечно 
необхідним на сучасному етапі здійснення аграрної 
реформи. Основоположність земельного ресурсу як 
базисного фактору функціонування економічних відносин в 
сфері агропромислового виробництва та забезпечення 
соціально-економічного розвитку українського села визначає 
складність і важливість реалізації даного напряму, 
центральною ланкою якого є право власності, визнання 
земель сільськогосподарського призначення економічною 
субстанцією, включення їх вартості в економічний оборот, 
формування ринку земель сільськогосподарського 
призначення. Незавершеність аграрної реформи в частині 
земельних відносин призвела до того, що власники 
земельних паїв не відчували результатів від своєї власності, 
втрачали економічний інтерес до сільськогосподарської 
діяльності.  

Сьогодні Україна впритул наблизилась до 
запровадження ринку землі як необхідного інституту 
забезпечення економічного інтересу до 
сільськогосподарської діяльності та досягнення високої 
ефективності галузі. В умовах формуванні інституційних 
засад ринку земель сільськогосподарського призначення не 
слід забувати, що цивілізований ринок землі не можна 
зводити лише до купівлі продажу земельних ділянок. Даному 
етапові має передувати інвентаризація земель в Україні, 
вартісне опосередкування ресурсу землі, включення 
вартісного ресурсу землі до складу економічної субстанції, 
нарахування норми прибутку на землю на таких же умовах як 
і на інші види ресурсів та в інших галузях народного 
господарства, врахування вартості ресурсу землі в системі 
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ціноутворення, страхування, кредитування, оподаткування та 
ін. (рис.) 

Інституційна неготовність до запровадження ринку 
земель сільськогосподарського призначення, крім 
нормативно-правової складової, включає також і 
організаційну. Є потреба в адаптації систем управління до 
нових завдань, що постають перед нею, фінансово-
кредитної, податкової та страхової систем держави, кадрового 
потенціалу та ін.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Інституційні складові ринку земель 
сільськогосподарського призначення 
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Нарахування норми прибутку на землю-капітал, як і на 
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РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
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економічних відносин, а ринок земель – невід’ємною 
складовою ринкових відносин. 

Удосконалення механізму регулювання аграрного 
ринку, який би створив умови для розширеного відтворення 
агропромислового виробництва стає необхідним на фоні 
недостатньо ефективної сільськогосподарської діяльності. 
Чинне законодавство України визначає основні засади 
регулювання аграрного ринку, і сьогодні необхідно посилити 
системність та ефективність впровадження ринкових 
механізмів, зокрема таких, як фінансові та товарні інтервенції 
для досягнення цін рівноваги, запровадження необхідних 
дотацій на виробництво збиткових і малорентабельних видів 
продукції, удосконалення механізму ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію, що має створити умови для 
розширеного відтворення агропромислового виробництва.  

До основних організаційних, економічних, структурних 
проблем розвитку національного аграрного ринку можна 
віднести такі позиції: 

— структурна розбалансованість національного 
виробництва; 

— значна частина продукції сільського господарства 
виробляється в господарствах населення, що веде до проблем 
із забезпеченням належної якості продукції, формування 
достатніх за обсягом для реалізації партій продукції; 

— нерозвиненість кооперативних та інших об’єднань 
сільськогосподарських товаровиробників; 

— якісно та кількісно нерозвинена інфраструктура ринку; 
— проблема забезпечення доходності дрібного та 

середнього сільськогосподарського виробника; 
— невирішеність земельного питання; 
— необхідність зміни підходів до державного 

регулювання розвитку аграрного ринку; 
— необхідність інституціоналізації представництва 

інтересів виробників при формуванні і реалізації державної 
аграрної політики; 
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— необхідність зміцнення позицій на зовнішньому і 
внутрішньому ринках; 

— недосконала законодавча база. 
На сьогодні необхідним є побудова згідно з вимогами 

ринкової економіки економічного механізму і системи 
управління („правил гри”). На даний час відсутні 
нормативно-правові акти, які можна розглядати у статусі 
“рамкових” щодо визначення засад організації та управління 
аграрним ринком, який визначав би основні організаційно-
економічні і правові засади формування та функціонування 
аграрного ринку, зокрема функції та принципи організації 
аграрного ринку, об’єкт та складові організації і управління 
аграрним ринком, систему методів організації та управління 
аграрним ринком, засоби підтримки організації та 
становлення ринку. Такий Закон виступив би основою для 
розробки системи законодавчих актів прямої дії відносно 
розвитку персоніфікованих продуктових ринків. 

Одним з центральних елементів тут також є 
формування справедливого до всіх учасників ланцюгу 
виробництва і просування продукції до кінцевого споживача 
механізму ціноутворення, який би відповідав внеску кожного 
з них та задовольняв би їх економічні інтереси. Нині в 
державі необхідно встановити справедливу до аграрної 
сфери цінову політику.  

Висунута свого часу наукою теза щодо забезпечення 
системою ціноутворення у стартовий період рівновеликого 
прибутку на рівновеликий капітал, включаючи до аграрного 
капіталу вартість землі, хоча і була закріплена законодавчо, 
проте так і не знайшла практичного втілення, і, на жаль, не 
сприймається багатьма і сьогодні. Для ліквідації такої ситуації 
необхідно, щоб держава в системі ціноутворення 
дотримувалась єдиного принципу щодо всіх галузей і сфер 
діяльності, тобто концепції ціни виробництва, згідно з якою 
всі витрати на виробництво необхідної суспільству продукції 
(робіт, послуг) відшкодовуються, а також отримання на 
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одиницю авансованого у виробництво капіталу однакового 
по економіці доходу за нормою прибутку. 

Механізм ціноутворення на продукцію сільського 
господарства може стати ефективним інструментом 
забезпечення дохідності сільськогосподарської діяльності та 
врегулювання міжгалузевих економічних відносин на основі 
врахування в економічній субстанції капіталу землі.  

Аграрна галузь як висококонкурентне середовище 
неспроможна ефективно функціонувати високодохідно без 
належних економічних умов в державі. Фактично рівень 
економічного інтересу низький. Підстави для такого 
висновку: низькі ціни попиту, відсутність механізму 
забезпечення виробникам доходів на рівні декларованої або  
встановленої ціни пропозиції через систему державних 
організаційно-правових заходів. Водночас, скориставшись 
недоречностями цінового механізму в сільському 
господарстві, монополізовані підприємства промислових і 
переробних галузей продовжують реалізувати політику 
зростання власних прибутків за рахунок   перерозподілу 
вартостей. Ціни на сільськогосподарську продукцію 
залишаються низькими, оскільки купівельна спроможність 
вітчизняних споживачів недостатня. Часто спостерігається 
парадоксальна ситуація – криза перевиробництва при гострій 
потребі в товарах. Тому для забезпечення рівносприятливих 
стартових умов економічної діяльності доцільно перейти від 
узагальненого показника рівня рентабельності до 
формування дохідності аграрного виробництва на основі 
методології ціни виробництва і норми прибутку на 
авансований капітал з метою одержання рівного прибутку 
для всіх галузей економіки.  

Необхідно доповнити Закон України „Про ціни і 
ціноутворення” або розробити Закон аналогічного змісту для 
агропромислової сфери, в нормах якого доцільно 
передбачити особливості ціноутворення у кожній підгалузі 
сільського господарства, передусім тих, що забезпечують 



 24

продовольчу безпеку держави, гарантують людям мінімум 
споживання необхідних продуктів харчування. Відповідні 
напрацювання в науці для цього вже є. Запровадження 
адекватного вимогам часу механізму ціноутворення потребує 
значної законодавчої роботи (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Інституційно-правове забезпечення 

функціонування механізму ціноутворення 
№ 

п/п 
Чинні законодавчі акти, що 
потребують  внесення змін 

Законодавчі акти, що 
потребують  розробки 

1 2 3 
1 Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 
2015 року  

Про виробництво та ринок 
продукції вівчарства  

2 Про державну підтримку 
сільського господарства України  

Про виробництво та ринок 
продукції льонарства  

3 Про ціни і ціноутворення  Про виробництво і ринок 
продукції хмелярства  

4 Про зерно та ринок зерна в 
Україні   

Про виробництво і ринок 
плодів та овочів  

5 Про державне регулювання 
виробництва і реалізації цукру  

Про корми  

6 Про молоко та молочні продукти  Про виробництво і ринок 
свинини  

7  Про виробництво і ринок 
яловичини  

8  Про виробництво і ринок 
продукції птахівництва  

 
Серед побудови „правил гри” своє належне місце має 

зайняти інститут управління аграрною сферою. Наукові 
дослідження підтверджують, що управління має будуватись 
не за схемою зверху донизу, як це має місце тепер, а знизу 
(від господаря-власника) доверху (по функціях, які делегує 
власник). Державі мають бути притаманні суто функції, які 
захищають загальні інтереси та знаходяться в площині 
забезпечення національної безпеки (державне регулювання 
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виробництва і підтримку товаровиробників, науково-
технічний прогрес, соціальний захист населення, економічну 
безпеку країни та ін.). 

Створення сприятливих умов для розвитку 
інфраструктури аграрного ринку є необхідною передумовою 
ефективної діяльності виробників сільськогосподарської 
продукції. Сучасний стан інфраструктури аграрного ринку 
(табл. 2 ) можна охарактеризувати за деякими елементами 
скоріше як розвинений в кількісному відношенні, потребує 
розвитку біржова і інші форми оптової торгівлі. В умовах 
монополізації окремих ринків та значної кількості 
посередницьких структур в ланцюгу просування продукції до 
кінцевого споживача необхідним завданням стає оптимізація 
каналів збуту сільськогосподарської продукції. Належне місце 
серед операторів аграрного ринку мають зайняти організації, 
створені на засадах кооперації.  

В свою чергу, це потребує змін в організації 
сільськогосподарського виробництва в напрямі створення 
умов та підтримки розвитку об’єднань дрібних та середніх 
товаровиробників, та пов’язано також із змінами в організації 
управління галуззю, де необхідним є унормування розвитку 
об’єднань, що представляють інтереси суб’єктів галузі, 
певного ринку. 

Таблиця 2 
Формування інфраструктури аграрного ринку 

(станом на 20.07.2010 року) 
 

 Україна В середньому на 
1 область 

1 2 3 
Агроторгові доми 238,0 9,92 
Проведено аукціонів живої худоби та 
птиці з початку року 115,0 4,79 

Проведено виставок-ярмарків з 
початку року, всього 6721,0 280,04 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 

Дрібно-оптові ринки живої худоби та 
птиці, всього 509,0 21,21 

Оптово-продовольчі ринки 934,0 38,92 
Оптово-плодоовочеві ринки 686,0 28,58 
Сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи 761,0 31,71 

 Заготівельні пункти 17722,0 738,42 
Кредитні спілки 534,0 22,25 
Районних  адміністративних одиниць 496,0 20,67 
Сільські та селищні населені пункти 28749,0 1197,88 
 

Регулювання ринку продукції сільського господарства 
та продовольства в системі експортно-імпортних відносин в 
контексті наростання конкуренції на внутрішньому ринку та 
необхідності забезпечення високої конкурентоспроможності 
продукції національного виробництва за вартісно-якісними 
параметрами на світовому ринку вимагає застосування 
комплексу заходів щодо забезпечення сприятливого для 
національного виробника режиму діяльності.  

Створення умов для інноваційного розвитку сільського 
господарства і харчової промисловості з метою забезпечення 
виконання ст. 7 Закону України „Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні”, де одним із стратегічних 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності визнано 
„високотехнологічний розвиток сільського господарства і 
переробної промисловості”. Разом з тим, потребує 
законодавчого унормування питання розвитку 
інфраструктури ринку інновацій в АПК. 

Аналіз поточної ситуації доводить, що одним з 
найбільших негативних наслідків реформування аграрної 
економіки став послідовний занепад матеріально-технічної 
бази і ресурсного потенціалу аграрної сфери. Тому важливо 
розробити і впровадити прозору схему економічного 
зростання на базі стимулювання інтересу людей та 
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господарюючих суб’єктів для досягнення вищих показників 
господарювання.  

Нерозривний взаємозв’язок сільськогосподарського 
виробництва із соціально-економічним становищем 
сільського населення, інфраструктури сільських територій, 
його вплив на міграцію сільського населення до міст, 
екологічний стан навколишнього природного середовища 
визначає одним з напрямів розвитку аграрної сфери 
створення сприятливих умов для комплексного розвитку 
сільських територій. На сьогоднішній день не в повній мірі 
виконуються норми Закону України „Про пріоритетність 
соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 
народному господарстві” – норма-припис ст.1,  абз.4;8;9;  ст. 
2, абз. 1; 2; ст. 5 повністю; ст. 6, абз.1; ст.14 повністю. Це 
неприпустиме в сучасних умовах кризи соціального розвитку 
села та сільських територій.  

Безумовно, досягнення високої результативності 
здійснюваних аграрних реформ, реалізація зазначених 
напрямів розвитку аграрної сфери України неможливе без 
відповідного забезпечення агропромислового виробництва 
необхідними матеріальними й фінансовими, в першу чергу 
кредитними ресурсами, чого не було досягнуто за весь період 
реформування аграрного сектору. Система кредитування 
агропромислового виробництва. На даний час кредитна 
система не в повній мірі враховує специфіку та потреби 
сільськогосподарського виробництва. Вона орієнтована на 
галузі з відносно швидким обігом капіталу.  

Значну роль у розвитку аграрної сфери відіграє і має 
відігравати в майбутньому аграрна наука та освіта.  

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, нами 
було визначено основні вектори реформ на сучасному етапі 
розвитку країни, спрямовані на формування 
високоефективного, конкурентоспроможного, соціально-
спрямованого агропромислового виробництва: 
реформування міжгалузевих і внутрішньогалузевих 
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економічних відносин; завершення земельної реформи; 
реформування організації сільськогосподарського 
виробництва; переведення сільського господарства на 
інноваційно-інвестиційну модель розвитку; розбудова 
інфраструктури аграрного ринку; реформування системи 
експорту-імпорту продукції АПК; формування сприятливих 
умов для забезпечення розширеного відтворення та 
інноваційного розвитку сільського господарства; зміни у 
системі управління аграрним сектором; реформування 
аграрної науки, освіти та сільськогосподарського 
дорадництва; реформування інституціональних засад 
розвитку сільських територій.  

Найближчим часом для вирішення проблем по всіх 
напрямах за участю науки слід розробити і прийняти ряд 
законів, підзаконних актів та інших нормативно-правових 
документів як узагальнюючого (рамкового), так і конкретного 
(прямої дії) характеру. Сьогодні необхідні виважені, чіткі, 
плановані, етапні та послідовні дії на основі системного 
підходу та принципах цілісності та відповідальності. Це 
створить умови для результативного функціонування 
інституційної системи аграрної сфери на основі 
збалансованого поєднання формальних та неформальних 
інститутів, а аграрна економіка розвиватиметься у 
конкурентних цивілізованих умовах. 
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

ЕКОНОМІКИ 
 

МАЛІК М.Й., доктор економічних наук, 
професор, академік НААН 

 
Перехід до високопродуктивних технологій як однієї з 

умов досягнення високих темпів соціально-економічного 
розвитку економіки країни може забезпечити трансформація 
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аграрної сфери через зміну і удосконалення інститутів і 
інституцій країни. Інституціональне забезпечення розвитку 
аграрної сфери є обов’язковим елементом надання аграрному 
сектору організованості, прогнозованості і керованості. Воно 
передбачає створення організаційних структур на макро- та 
мікрорівнях, головним завданням яких є забезпечення 
функціонування галузей і забезпечення продовольчої 
безпеки країни. Інституційне забезпечення механізмів 
регулювання передбачає необхідність формування 
державних і недержавних структур із спільними завданнями 
стабілізації ринкового середовища ціновими та поза 
ціновими важелями, з метою узгодження інтересів операторів 
з боку пропозицій та попиту. 

Поняття інституціоналізму в економічній теорії існує 
вже понад 100 років і походить від категорій „інститут” або 
„інституція”, що означають звичаї, порядок у суспільстві, 
правила, які можуть бути закріплені, оформлені у вигляді 
нормативного акта, у формі організації або установи. 
Інститути у формі структур, порядку, що приймає форму 
закону або установи, а також інституції як правила гри, 
звичаї, порядок, традиції є системоутворюючою економіки і 
активно консолідують обмеження і стимули структуровані в 
систему. 

Інститут – це економічне поняття, його можна 
аналізувати емпірично, а інституція – філософсько-
соціологічна категорія, яка в окремих випадках мінлива і 
змінюється зі зміною інститутів та інституціонального 
середовища. 

Під Інститутом слід розуміти не лише правила 
поведінки індивідів, які регламентують цю поведінку. Вони 
визначають спонукальні мотиви людської поведінки в усіх 
сферах життя для досягнення власного і суспільного 
добробуту. Таким чином, норми, правила і стандарти 
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поведінки людей є результатом системи цінностей що 
склалася в суспільстві і пов’язані перш за все з їх 
економічними інтересами. 

Інституціональна економіка – це сфера суспільних 
інтересів (у межах приватної власності), які проявляються в 
поведінці людей в процесі купівлі-продажу майна, земель, 
найму і звільнення працівників, здавання в оренду і 
орендування. Всі економічні інститути похідні від 
раціональності господарюючих суб’єктів, від індивідів і 
домогосподарств. Інституціональний напрямок у 
вітчизняній економічній теорії знаходиться на стадії 
ознайомлення оскільки вважається, що інституціональна 
теорія неспроможна пояснити явища трансформаційних 
перетворень на мікрорівні. В основі сучасної парадигми 
інституціоналізму є ринок, який пройшов випробування 
часом. Хоча він має недоліки але навіть історія не знає 
жодного прикладу ефективної економіки без ринку . Кожна 
модель ринку має свою особливу інституціональну природу, 
яка характеризується заходами, державного регулювання. 
Україна потребує якісно нову модель економіки в основі якої 
повинна бути висока ефективність виробництва і 
сприятливий діловий клімат для підприємницької діяльності. 

Розвиток аграрного сектору економіки 
характеризується докорінними трансформаціями, зміною 
системи виробничих відносин. Перетворення у 
підприємницькому середовищі якраз можна назвати 
трансформацією інституціональних умов розвитку 
господарських формувань. В даний час розроблена програма 
подальшого розвитку економічних реформ, зокрема, з 
удосконаленням інститутів і інституцій. 

Дослідження теорії та практики інституціональних 
взаємодій в економіці дають підстави для персоніфікації 
методології інституціоналізму. В даному ракурсі наукового 
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пошуку вважаємо правомірним наголосити щодо питання 
розвитку підприємництва зокрема про те, що не завжди 
відсутність економічних ресурсів і достатньої державної 
підтримки є стримувальним фактором забезпечення 
конкурентоспроможності галузі. Визначальними умовами 
ефективності підприємництва є інституції і інститути ринку. 
Саме невідповідні потребам ринку інституціональні умови 
стримують розбудову ефективної аграрної економіки, не 
реформи як константа, а правила гри (інституції) 
уособлюють неефективність. На цьому потрібно 
наголосити, бо, наприклад, неможливість фактичної 
реалізації (з погляду доходів) права власності селянина 
зумовлює відсутність економічного інтересу жити і 
господарювати на селі. Адже механізм реалізації права 
власності недоформований, має половинчастий характер: з 
одного боку, де-юре селянин – власник, з іншого, де-факто – 
відсутній механізм економіко-правових засад реалізації цього 
права. Даний парадокс неминуче й у подальшому 
уособлюватиме неефективність аграрного розвитку, а 
сільський підприємець залишатиметься приреченим на 
низькодохідну діяльність. 

Інституціональні трансформації забезпечили 
формування багатоукладної економіки, що вважаємо 
інституціоналізацією1 до ринкових умов. В аграрному секторі 
організаційно-правовими підприємницькими структурами 
виступають: фермерські господарства, приватні підприємства, 
господарські товариства (акціонерні, командитні, з повною, 
додатковою та обмеженою відповідальністю), кооперативи, 
колективні сільськогосподарські підприємства. Проте, як 
підтверджують дослідження науковців, розвиток 
                                                
1 Інституціоналізація - завершення формування нових норм, правил, тобто інституцій, 
реінституціоналізація - реформування чинних норм деінституціоналізація - припинення існування норм, 
які вже діють 
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підприємництва в сільській місцевості має специфічні 
особливості, зумовлені історичними і трудовими традиціями, 
соціально-психологічними характеристиками та низькою 
мобільністю робочої сили, схильністю економічно активного 
населення до пошуку заробітку поза сільською місцевістю2. 

Правові інститути регламентації розвитку 
підприємництва в Україні створено, правове поле включає 
необхідні нормативно-правові акти, які визначають порядок 
створення і функціонування підприємств. Суб’єктами 
підприємницької діяльності можуть бути громадяни України, 
інших держав, не обмежені законом у правоздатності або 
дієздатності, та юридичні особи всіх форм власності. До 
головних ознак підприємництва і підприємця слід віднести 
ініціативність, творче мислення (новаторство), готовність до 
ризику, прийняття неординарних рішень3. За будь-яких умов 
підприємець прагне до ефективної діяльності, але результати 
залежать від інституцій, інститутів, які структурують 
відносини у процесі ринкового обміну. 

В економіці взаємодіють інститути, які характеризують 
ступінь взаємодії структур, споживачів, регуляторні впливи на 
конкурентну політику фірм, перерозподіл створеного 
продукту. Продовжується формування інституціонального 
середовища розбудови ринкового механізму функціонування 
економіки: створюються правові й економічні інститути 
ринкового спрямування, які слід класифікувати за сферою 
життєдіяльності та галузевою приналежністю. Економічними 
інституціями й інститутами вважаємо сформовані правила, 
норми, традиції – інституції; утворення, такі як власність, 
                                                
2 Пугачова К. М. Підприємницька діяльність у сільській місцевості / К. М. Пугачова – К.: 
Знання України 2004. - 220 с.; Малік М. Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств 
управлінський аспект / М. Й. Малік, О Г Шпикуляк - К.: ННЦ "ІАЕ", 2005. - 370 с. 
3 Малік М. Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств управлінський аспект /М.Й. 
Малік, О Г Шпикуляк – К.: ННЦ "ІАЕ", 2005. - 370с.; Пугачова К.М. Підприємницька 
діяльність у сільській місцевості / К. М. Пугачова - К.: Знання України, 2004. - 220 с. 
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економічна ментальність, а також організаційно-правові 
структури, установи, організації – інститути, що 
консолідують і спрямовують взаємодії індивідів в економіці 
(рис.1). 
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Рис. 1. Схема інституціонального середовища суспільства 
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Інститути економіки й ринку забезпечують 
формально-функціональне оформлення суспільного буття в 
частині визначення обмежень поведінки підприємницьких 
структур у контексті взаємозв’язку базисних економічних 
інститутів власності, влади, управління, праці та впливу 
інституціональних змін на процеси економічної 
трансформації. 

При розробці теоретико-методологічних засад 
інституціональних та структурних трансформацій 
агропромислового виробництва з’ясовано, що інституції 
(правила, принципи, традиції, ментальність) у 
суспільному розвитку та підприємницькій діяльності 
приймають форму інститутів (власність, закон, 
підприємство, організація, оренда, установа тощо). Отже, 
інституції втілюються в інститутах, а інститути потребують 
інституцій для забезпечення розвитку підприємництва. 
Кожен інститут слід розглядати як потенційно здатний до 
позитивних і негативних ефектів, як система норм, сукупність 
механізмів і ціннісних елементів, які відтворюють даний 
інститут в чіткій ієрархії відповідно до інституцій та 
універсальних чинників, які діють в суспільстві.  

Механізми функціонування існуючих в аграрній 
економіці інституцій та інститутів не завжди 
функціонально узгоджені з іншими учасниками 
аграрної сфери економіки. Інституціональний напрямок у 
вітчизняній економічній теорії і практиці ринкових взаємодій 
поки що займає незначне місце. 

Для України, на сучасному етапі, найбільш істотним є 
вирішення інституціональних проблем виробництва і 
забезпечення соціального розвитку сільських територій. 

Що стосується соціальних проблем, то це організація 
праці, вирівнювання заробітної плати в сільському 
господарстві і інших галузях економіки за рахунок 
підвищення доходності продукції на ринку ріст 
продуктивності на основі нових технологій, зниження рівня 
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безробіття, створення нових робочих місць, підтримка 
будівництва житла, інженерної інфраструктури, доріг, 
об’єктів охорони здоров’я і освіти. 

До інституціональних проблем аграрного виробництва 
слід віднести: 

 нестабільність аграрної політики; 
 вдосконалення земельних відносин; 
 розвиток кооперації і інтеграції; 
 підвищення ефективності системи управління 

аграрного виробництва; 
 незавершеність аграрної реформи; 
 державне регулювання в аграрній сфері; 
 відсутність недержавних структур захисту інтересів 

селян; 
 цінова політика.  

Крім цих проблем можна виділити і інші. 
Особливо відчутно реформаційні зміни позначилися 

на селі. Сільське господарство с силу своїх особливостей, як 
інерційна система, дуже важко сприймає революційні 
перетворення. Так протягом тривалого часу спостерігався 
спад аграрного виробництва, позитивні зміни в розвитку 
економіки розпочалися лише з 2001 року. 

Інституціональні трансформації за останні роки в 
цілому позитивно впливають на розвиток аграрної 
економіки, забезпечуючи відповідну динаміку зростання 
валової продукції. Так валова продукція з 2000 р. по 2010 р. 
зросла майже в 1,4 рази. Зростання можна віднести до 
інституту власності, адже юридичне закріплення підвищення 
рівня орендної плати за землю з 1,5 % до 3,0 % від грошової 
оцінки зумовило зростання фактичного її розміру; інституту 
праці в частині мотивації. Середньомісячна зарплата в 
сільському господарстві постійно зростає (у 2010 р. 
порівняно з 2005 р. зростання майже у 2,9 разів); при цьому 
зростає і продуктивність праці у 2 рази; інституту 
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підприємства – кількість збиткових підприємств зменшилась 
вдвічі; інституту ціноутворення і витрат, якщо у 2000 р. рівень 
рентабельності сільськогосподарської продукції складав (- 1,0 
% (збитковість), у 2001 р. – 5,0%, то у 2007 і 2008 рр. 
сільськогосподарські підприємства отримали відповідно 15,6 
і 13,4% по реалізованій сільськогосподарській продукції; 
інституту ціни – ціни зростають, забезпечуючи 
прибутковість виробництва. 

Підтвердженням позитивних зрушень в 
інституціональній структурі розвитку й регулювання в 
аграрній сфері є те, що сільське господарство навіть в умовах 
кризи забезпечує позитивний баланс показників соціально-
економічного розвитку села. Проте залишається ряд 
невідповідностей в діяльності інституцій. 

Певну роль у зазначених позитивних зрушеннях можна 
віднести і на аграрну економічну науку, яка допомагала 
інститутам влади у здійсненні реформи. Це підготовка 
проектів Указів Президента, Законів , розпоряджень Кабінету 
Міністрів. На жаль, до голосу науки не завжди прислухалися, 
а наука не в усіх випадках визначала найкращі напрями 
вирішення завдань. Багато проблем подальшого розвитку 
села ще не вирішено. 

Функціонально аграрна сфера економіки підпадає під 
дію регуляторного механізму, як системи обмежень і 
стимулів, якими є інституціональні утворення. Інститути 
економіки створюють інституціональні норми, формують 
політику держави, структурують взаємодію учасників 
товарообміну через інституціоналізацію ринкових процесів. 
Взаємодії інституцій та інститутів у ринковому механізмі 
надають економічним «субстанціям» інституціонального 
оформлення. Серед них праця, власність, управління і 
регулювання, влада, соціальний капітал, ринок, конкуренція, 
підприємництво, ціна, ціноутворення, інфраструктура. 
Ідентифікація інституцій за значимістю розкриває особливу 
їх природу. 
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Трансформаційні процеси стосуються і прав власності. 
Не зважаючи на те, що юридично визначені власники землі, 
майна, праці. Права власності охоплюють матеріальні і 
нематеріальні об’єкти. Чим чіткіше визначені та надійніше 
захищені права власності тим тісніший зв’язок між діями 
економічних агентів та їх добробутом. З погляду суспільства 
права власності виступають як правила гри, які 
впорядковують відносини між окремими агентами, відносини 
між якими регулюються контрактами. Контракт фіксує права 
і умови на яких вони передаються, тим самим обмежуючи 
поведінку сторін. Складність контракту залежить від 
складності залучених благ і структури трансакційних витрат. 

Інститутом економіки визначено і соціальний капітал 
як сукупність зв’язків, система економіко-соціальних 
відносин, інституцій, колективів, об’єднань, структур, 
консолідуючий фактор економіко-соціальних ролей 
особистості в соціумі та господарській діяльності. 
Соціальний капітал визначається кількістю об’єднань 
громади, в т.ч. і кооперативів, на певній території. 

Не можна однозначно оцінити результативність 
реформ в аграрній сфері, так як реформи продовжуються. 
Так, через допущені порушення, відновлення механізму 
орендованого майна, більшість власників втратили майнові 
паї. Досить низький рівень оплати праці у сільському 
господарстві, а ціни на сільськогосподарську продукцію на 
аграрному ринку диктують комерційні посередники. Селяни, 
як виробники сільськогосподарської продукції отримують 
незначну частку в ціні реалізації продуктів. 

Проведення аграрної реформи можна розділити на 
чотири блоки:  

1) формування економічної платформи; 
2) побудова ринкового економічного механізму; 
3) наповнення ринковим змістом схеми здійснення 

реформ; 
4) законодавче забезпечення реформування. 
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Якщо в процесі формування економічної платформи 
була сформована її економічна складова – реформування 
власності і побудова на її базі організаційно-правових 
структур ринкового типу та побудова ринкових виробничих 
відносин і створення інфраструктури ринку, то формування 
ефективного економічного механізму залишилося не 
завершеним. 

Побудова ринкового економічного механізму 
передбачала формування цінового механізму, створення 
сприятливої кредитно-податкової системи та побудови 
адекватного ринковим умовам системи управління.  

Дослідження інституціональних умов розвитку аграрної 
сфери показали, що у сільському господарстві сформувався 
антивідтворювальний тип виробництва. Означений 
висновок випливає з того, що динаміка зміни впливу цін 
ресурсів, споживаних сільським господарством, на 
собівартість і рентабельність продукції залишається 
негативною. Собівартість зростає значно швидшими 
темпами, ніж ціна реалізації продукції товаровиробниками. 
Ціновий механізм, як системоутворююча складова ринкового 
господарювання залишається неефективним. 

Результатом цього є поглиблення цінового 
диспаритету, який знижує привабливість аграрного 
виробництва для інвестицій. Ці наслідки мають 
інституціональну природу, серед них нами виділено: 
зниження якості сільськогосподарської продукції і доходів 
виробників, низька продуктивність праці й 
конкурентоспроможність продукції. Ринок пропонує 
набагато нижчу ціну реалізації (ціну попиту) від тієї, яка 
забезпечує розширене відтворення виробництва, або хоча б 
еквівалентність міжгалузевого обміну. 

Вважаємо, що це головна інституціональна проблема у 
розвитку та регулюванні аграрного виробництва, яка наряду з 
проблемою формування витрат в сільському господарстві 
обмежує конкурентоспроможність галузі й продукції, яка 
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базується на витратах. Невідпрацьована система 
кредитування виробництва. Галузь з уповільненим оборотом 
коштів не може повнокровно розвиватися без своєчасного 
кредитування. Потребує розробки система кредитування на 
основі іпотеки, інститути якої не розвиваються через 
мораторій ринку землі та недостатнього впливу держави. 

Конкурентоспроможність сільськогосподарської 
продукції за витратами змінюється відповідно до вартості 
спожитих ресурсів, яка зростає швидшими темпами ніж ціна 
реалізації. Навіть значне збільшення обсягів виробництва 
продукції не забезпечує відчутного зниження собівартості. 

Вихідною базою для формування 
конкурентоспроможного аграрного сектору є розбудова 
інституціональної системи регулювання аграрного ринку, яка 
визначає сектори і об’єкти регуляторних впливів. В Україні 
галузеве регулювання здійснюють інститути, які у правовому 
полі, за відповідних умов, можуть впливати на ринковий 
процес. Проте, розвиток сільського господарства в 
інституціональному забезпеченні наслідує ряд 
невідповідностей, які зумовлюють неефективність і зниження 
економічного інтересу в різних підприємницьких структурах. 

Розбудова ефективного, регульованого аграрного 
ринку, який би виконував покладені на нього функції, 
характеризується незавершеністю, яка полягає у 
незабезпеченні ринком сприятливого економічного 
механізму господарювання, а з боку держави – ефективних 
інституцій регулювання. Відсутність повного законодавчого 
забезпечення аграрного виробництва. 

Третьою складовою реформ є наповнення новим 
змістом трансформаційних змін. Зокрема, інтенсифікація та 
впровадження ресурсозберігаючих технологій, кооперація і 
інтеграція виробництва, вирішення соціальних проблем. 
Фактично стан справ з реалізацією цієї складової далекий від 
завершення. Для проведення реформ створена, в якійсь мірі 
відповідна для досягнення поставлених цілей, законодавча 
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база. Проте прийняті законодавчі акти в своїй більшості 
носять декларативний характер або не забезпечують 
розкриття проблеми. 

З метою удосконалення інституційного забезпечення 
трансформації аграрної сфери виникає першочергова 
необхідність прийняття законодавчих і нормативних актів. 
Потрібний новий Закон України «Про сільське 
господарство» який би визначив пріоритетність розвитку 
аграрної сфери і визначив її місце в народному господарстві. 
Крім того потрібні закони з розширення демократизації 
управління, зокрема, «Про фахові об’єднання», «Про паспорт 
сільської поселенської мережі» та інші яких за нашими 
підрахунками, на даний період, потрібно близько 80-ти. 

Тенденція розвитку аграрного сектора економіки не 
однозначна. З одного боку починаючи з 2005 року ми 
спостерігаємо зростання виробництва (табл. 1). Так в 2009 
році валова продукція сільського господарства (в 
порівняльних цінах) зросла порівняно з 2000 роком на 30%. 
При цьому частка збиткових підприємств скоротилася удвічі., 
а рентабельність становила 13,4 відсотків. Проте по окремих 
видах продукції (молоко, м’ясо) є значні відставання від 
забезпечення нормативного споживання. 

Таблиця 1 
Макроекономічні чинники формування 

аграрної політики України 
2009 у % до Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Валовий внутрішній продукт 
(у фактичних цінах), млн.грн. 441452 544153 720731 948056 914720 207,2 96,5 

у розрахунку на одну особу, 
грн. 9372 11630 15496 20495 19862 211,9 96,9 

ВВП у сільському 
господарстві, млн.грн. 92,6 94,9 88,8 104,0 102,1 110,2 0,98 

Доходи населення, млн.грн. 381404 472061 623289 845641 897669 235,3 106,2 
Індекс споживчих цін 
(грудень до грудня 
попереднього року), % 

110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 +2,0 +2,0 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Індекс цін реалізації продукції 
с.-г. підприємствами (до 
попереднього року), % 

108,1 102,4 138,0 110,3 106,4 -1,7 -3,9 

Продукція с.г. (у порівняних 
цінах 2005 року), млрд. грн. 92,6 94,9 88,8 104,0 102,1 110,2 98,2 

Рівень безробіття (за 
методологією МОП), % 7,2 6,8 6,4 6,4 8,8 +1,6 +2,4 

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата, грн. 806 1041 1351 1806 1906 2,4 105,5 

в т.ч. в сільському 
господарстві 415 553 733 1076 1206 2,9 

р. 112,1 

в % до загальної 51 51,3 54,2 59,6 63,2 - - 
 

Ефективність сільського господарства залишається на 
рівні який не дає можливості покривати поточні витрати і 
вкладати кошти в розширення виробництва. Прибуток в 
більшій частині формується за рахунок дотацій державної 
підтримки. Погіршуються співвідношення розміру 
кредиторської заборгованості і основних економічних 
показників і це притому що 50% валової продукції 
виробляється в ОСГ. Показники фінансової стійкості 
підприємств нижчі від нормативних. Ця ситуація 
поглиблюється станом внутрішнього ринку. Так ціна на 
пшеницю з 1046 грн./т в лютому 2008 р. упала до 628 грн./т 
в грудні. Якщо світова фінансова криза не сильно вплинула 
на аграрний сектор то лише з причини високої частки 
виробленої продукції особистими селянськими 
господарствами виробництво в яких менше залежить від 
зовнішніх чинників. 

Ефективність аграрного сектору великою мірою 
залежить від державної підтримки та інституціональних засад 
її розподілу: обсяги бюджетних видатків значні, наприклад у 
2008 р. порівняно з 2007 р., обсяги державної підтримки 
розвитку галузі тваринництва зростали від 1,6 до 8,6 млрд. 
грн. (бюджетна дотація через кризу у 2009 і 2010 роки значно 
нижча), проте інституційна система розподілу коштів 
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нераціональна, що знижує якісні впливи видатків підтримки 
на розвиток аграрного комплексу. Ефективність роботи цих 
структур базується на державній підтримці. Розмір допомоги 
і частка господарств її отримуючих незначна. В основному 
державну підтримку одержують крупні підприємства, а та 
маса господарств, яка виробляє 50% продукції зовсім 
позбавлена такої підтримки. 

За весь період становлення України підтримка аграрної 
сфери виробництва була обмеженою і безсистемною і 
зниження державної підтримки в 2009 році може негативно 
вплинути на результати 2011 р. 

Для того щоб державна підтримка 
сільськогосподарського виробництва була вагомою обсяги 
повинні бути не меншими – 10-15 відсотків витрат 
сільськогосподарських товаровиробників на виробництво 
продукції або 25-30 млрд. грн. на рік у вартісному виразі. 
Таких грошей держава виділити із державного бюджету в 
найближчі роки не має змоги. Ще в 2007 році ННЦ ІАЕ 
виступив з пропозицією створення Фонду підтримки 
українського села. Джерелами фонду можуть бути 
відрахування протягом певного періоду (3-5 років) до одного 
відсотка товарообігу (податок з продажу) всіма суб’єктами 
господарювання. Це дозволить щорічно залучати до 30 
млрд. грн. до Фонду підтримки українського села, що 
забезпечить гарантовану підтримку пріоритетів визначених 
Державною цільовою програмою. 

В аграрному підприємництві негативна ситуація 
проявляється у неринкових інституційних відносинах між 
власниками землі і підприємцями-орендарями. Існуючі 
інституції спонукають орендаря до безвідповідальності, а у 
селянина формують стійкий стереотип байдужого 
ставлення до своєї ж власності як джерела доходу. Причина 
– у відсутності ефективного інституту довіри, захисту прав 
селянина, а головне – у відчутті тимчасовості бізнесу, який 
переважно заснований і функціонує не на власних, а на 
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запозичених активах землі і майна. Ці чинники гальмують 
утвердження конкурентоспроможного, економічно 
відповідального перед суспільством аграрного бізнесу, який 
зазнав системних трансформацій.  Основними зовнішніми 
факторами впливу інституціональних трансформацій є 
вдосконалення правової системи та економічний тиск 
інститутів ринку. Тому на підприємстві, насамперед, 
потрібний розвиток таких інститутів: стратегічного 
планування – складової управління діяльністю підприємства; 
стратегічного контролю як управлінського механізму 
перевірки і забезпечення прийнятих рішень; 
горизонтальної і вертикальної інтеграції поточних рішень; 
комунікації – інформаційного зв’язку між персоналом і 
керівництвом; ергономічних, які визначають традиції 
відношення персоналу до засобів і ресурсів. Суть проблем 
полягає у недостатньому інституціональному забезпеченні та 
неприйнятті ринкових інститутів суспільством. 

На основі напрацювань обґрунтовані напрями 
подальших реформаційних перетворень в 
агропромисловому виробництві стосовно: формування 
конкурентоспроможних великотоварних інтеграційних 
агропромислових об’єднань, на кооперативних засадах та 
кластерних форм регіонального співробітництва; 
демократизації, децентралізації і розвитку системи 
міжгосподарського та місцевого самоврядування; 

Розвиток сільськогосподарської інформаційно-
консультаційної (дорадчої) діяльності як ефективного 
інструменту просвітницької діяльності на селі щодо 
впровадження державної аграрної політики та забезпечення 
інноваційного розвитку сільського господарства і сільських 
територій. Труднощі, які супроводжують вітчизняну 
агроекономічну систему, пов’язані з проблемами 
інституціональної трансформації господарського укладу в 
аграрній сфері економіки. Означена ситуація є наслідком 
незавершеності аграрної і земельної реформ. 
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ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 
СТАН І ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ 

 
БАЛЮК C.А., д. с.-г. н., академік НААН, 

ВОРОТИНЦЕВА Л.І., к. с.-г. н. 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії  

імені О.Н. Соколовського»  
 

23 березня 2011 р. відбулися парламентські слухання 
«Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, 
законодавче забезпечення земельних відносин та практична 
його реалізація». В основному дискусія відбулася з питань 
товарно-ринкових відносин, зняття мораторію на купівлю-
продаж землі. В Конституції України записано, що «Земля є 
національне багатство, що перебуває під особливою 
охороною держави». Саме на цьому положенні й хотілося б 
зупинитися.  

Сучасні уявлення про грунт, ґрунтовий покрив. Грунт – 
це природний ресурс, компонент біосфери, незамінний, 
важкопоновлюваний, що виконує багаточисельні функції: 

— продуктивні – виробництво продуктів харчування (до 
95%); 

— екологічні,  
— біоекологічні, газово-атмосферні, біоенергетичні, 

гідрологічні та ін.; 
— соціально-духовні. 

 Ефективність використання земельних ресурсів – 
головний показник розвитку суспільства незалежно від форм 
власності і ринкових категорій.  

Деградація ґрунтів, втрата родючості повинні 
розглядатися як національне лихо.  

Щодо ситуації у світі, Європі з цього питання. В Європі 
зрозуміли, що відносне благополуччя в сільському 
господарстві було досягнуто за рахунок зайвих (надмірних) 
навантажень на ґрунтовий покрив. Це призвело до 
погіршення якості земель, лісів, поверхневих вод, їх 
деградації і забруднення. Тому практично в кожній 
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європейській країні прийняті закони, декларації, звернення, 
акти, стратегії, програми, направлені на охорону ґрунтів. 
Вводяться у дію Національні програми охорони ґрунтів.  

Активно вивчаються і впроваджуються передові 
технології  мінімальні, підтримуючі, консервативні, нульові, 
точні, органічні. Запровадження таких технологій 
підтримується субсидіями – до 125 євро/га. Проводиться 
моніторинг ґрунтів, створюються інформаційні бази даних 
про якість ґрунтів. До грунтоохоронних робіт залучаються 
широкі верстви населення, засоби масової інформації, 
фонди та ін. В цілому поступово формується нова 
грунтоохоронна політика. 

Ситуація в Україні і Харківській області. Україна має 
унікальний ґрунтовий покрив, який на 65 % представлений 
чорноземними ґрунтами. Це наше головне багатство, свого 
роду бренд. Крім того, значні площі займають кислі, 
засолені, солонцеві землі. В Харківській області земельний 
фонд складає 3,1 млн.га, з них 2,4 млн.га – 
сільськогосподарські угіддя і 1,9 млн.га – рілля, тобто ступінь 
сільськогосподарського освоєння становить 77%, а ступінь 
розораності – 80%. Харківська область розташована на стику 
двох зон – Лісостепової і Степової. Ґрунтовий покрив 
області (табл. 1) достатньо різноманітний, виділяються 
чорноземні ґрунти – чорноземи опідзолені, типові й 
звичайні – 1,9 млн.га, сільськогосподарських угідь – 75% [1]. 
Ці ґрунти є найбільш родючішими. Друга група ґрунтів 
(Лісостепу) – сірі лісові і темно-сірі опідзолені - займає 
площу 180,0 тис.га, що складає 7-8% від площі 
сільськогосподарських угідь. Площа інших ґрунтів (лучних, 
лучно-болотних, заплавних, дерново-підзолистих та ін.) 
становить  305 тис. га (12-13%).  

Більше 30% площі – 0,9-1,1 млн.га – займають ґрунти 
схилів крутизною більше 1,5-2,0о – еродовані і ксероморфні 
ґрунти, що характеризуються проявом ерозійних процесів.  

Кислі ґрунти з рН менше 6,0-7,0 займають 320 тис.га 
сільськогосподарських угідь і в основному характеризуються 
як слабокислі з рН <5,5. 
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Різноманіття ґрунтів передбачає диференціацію систем 
землеробства, агротехнічних й агромеліоративних заходів. 

Таблиця 1 
Структура ґрунтового покриву Харківської області [1] 

 

Площа, тис. га  

Рілля  Ґрунти С.-г. 
угіддя га % від загальної 

площі ріллі 
37,3 27,0 1,44 1.Сірі лісові, 

в. т.ч. ксероморфні в комплексі з 
еродованими (10-15 %) 

29,7 20,7 1,10 

141,3 63,3 3,37 2.Темно-сірі опідзолені 
в. т.ч. ксероморфні в комплексі з 
еродованими (10-15 %) 

39,3 37,0 2,09 

151,7 119,3 6,35 3.Чорноземи опідзолені 
в. т.ч. ксероморфні в комплексі з 
еродованими (10-15 %) 

100,0 80,0 4,26 

769,2 740,6 39,44 4.Чорноземи типові 
в. т.ч. ксероморфні в комплексі з 
еродованими (10-15 %) 

333,7 290,3 15,46 

728,7 648,9 34,56 5.Чорноземи звичайні глибокі 
в. т.ч. ксероморфні в комплексі з 
еродованими (10-15 %) 

331,2 260,0 13,85 

230,6 219,4 11,68 6.Чорноземи звичайні 
в. т.ч. ксероморфні в комплексі з 
еродованими (10-15 %) 

70,2 63,1 3,36 

7. Інші грунти 305,6 59,2 3,15 
 

Для сучасного етапу притаманні низькі ресурсні 
вкладення. Внесення мінеральних добрив знизилося від 150  
кг/га д.р. у 1990 р. до 30-50 кг/га д.р., тобто у 3-5 разів. 
Дефіцит поживних речовин складає до 100 кг/га. 
Застосування органічних добрив зменшилося від 8-9 т/га до 
менше 1 т/га, тобто у 10 разів. Втрати гумусу при цьому 
складають до 250-300 кг/га в рік.  

У ґрунті розвиваються  деградаційні процеси (табл. 2). 
Виділено близько 20 видів деградацій – дегуміфікація, 
зниження вмісту поживних речовин, обезструктурювання, 
ущільнення, підтоплення, ерозія та ін.. Площі деградованих 
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земель в Україні, за різними оцінками, складають від 6-7 до 8-
10 млн.га і 200-400 тис.га в Харківській області. Ці ґрунти 
відрізняються за своїми якісними показниками, а відтак і за 
ціною. 

Таблиця 2 
Поширення деградаційних процесів у ґрунтах [2] 

 

Поширення (% від загальної площі) 
відповідно ступеню Види деградації 

ґрунтів слабкому середньому сильному всього 
Втрата гумусу й 
поживних речовин 12 30 1 43 

Переущільнення 10 28 1 39 
Запливання і 
кіркоутворення 12 25 1 38 

Водна ерозія 3 13 1 17 
Підкислення 5 9 0 14 
Заболочування 6 6 2 14 
Забруднення 
радіонуклідами 5 6 0,1 11,1 

Вітрова ерозія, 
втрата верхнього 
шару ґрунту 

1 9 1 11 

Забруднення 
пестицидами 2 7 0,3 9,3 

Забруднення 
важкими металами 0,5 7 0,5 8 

Засолення, 
підлуження, 
осолонцювання 

1 3 0,1 4,1 

Водна ерозія, 
утворення ярів 0 1 2 3 

Побічна дія водної 
ерозії 1 1 1 3 

Зниження рівня 
донної поверхні 0,05 0,15 0,15 0,35 

Деформація земної 
поверхні вітром 0,04 0,23 0,08 0,35 

Аридизація ґрунтів 0,04 0,18 0 0,21 
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Управління земельними ресурсами розосереджене між 
багаточисельними Міністерствами, комітетами, агентствами, 
а координуючого центру нема. Прийнято ряд 
грунтоохоронних законів, але вони не виконуються. Тому 
ґрунти деградують, родючість їх знижається, а земельно-
ресурсний потенціал реалізується не більше, ніж на 40-50%. 
Найбільш родючіші у світі чорноземи поступово 
перетворюються у ґрунти із середнім рівнем родючості. У 
ґрунтах Західної Європи вміст фосфору становить 20-30 
мг/100 г, а у наших чорноземах – 8-10 мг/100 г ґрунту. 
Врожаї у останні роки – це реалізація природної родючості 
ґрунтів і післядії хімізації. Сплески врожаїв (2008 р.) будуть 
мати місто й надалі, але загальний тренд зниження буде 
проявлятися, якщо не будуть вжиті відповідні заходи.    

Державні й регіональні грунтоохоронні програми 
ліквідовано, дуже позитивний закон «Про плату за землю», 
який передбачає акумуляцію коштів й направлення їх на 
охорону й підвищення родючості ґрунтів, прийнятий у 
1996р. не працював і не працює (статті цього Закону внесені 
до Податкового кодексу). 

Внаслідок цього, Україна зі своїми агарними амбіціями, 
яка могла б створити зразковий аграрний комплекс, не може 
забезпечити власну продовольчу безпеку і змушена 
імпортувати навіть традиційні українські продукти. 

Декларуючи пріоритет охорони земель, Верховна рада, 
приймаючи бюджет на наступний строк, поступово зменшує 
фінансування відповідних робіт, із-зі чого агропромисловий 
комплекс страждає від нестачі ресурсів для ведення 
високоефективного виробництва. В результаті цього в 
агросфері поступово стають домінантними екстенсивні і 
морально застарілі технології.   

Головний урок – не форми власності на землю 
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визначають рівень охорони і раціонального використання 
ґрунтів, а рівень законодавчого, нормативно-правового, 
технологічного і фінансового забезпечення, рівень 
управління земельними ресурсами з боку держави.  

Нами розроблено і пропонуються наступні пропозиції 
щодо охорони земель.   

1. Реанімувати програму охорони земель, надати їй 
статус національної (державної) – пріоритетної. У 2004 р. в 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. 
Соколовського» під патронатом Національної академії 
аграрних наук України і Мінагрополітики був розроблений 
проект такої програми, який не прийнятий до цих пір. Дуже 
важливо, щоб Комітет Верховної ради з питань аграрної 
політики і земельних відносин розглянув програму і задіяв усі 
механізми щодо її прийняття й реалізації. Ми готові її 
скоригувати й привести у відповідність з останніми 
нормативно-правовими актами [2].  

2. Створити Державну службу охорони земель. В 
Інституті вивчено досвід управління земельними ресурсами 
зарубіжних країн і обґрунтували висновок про доцільність 
створення в Україні Служби охорони земель (так як і в 
США), яка повинна об’єднати всі існуючі служби і взяти на 
себе всі обов’язки щодо розробки стратегії, координації, 
нормування й управління землекористуванням [3].  

3. Законодавче й нормативно-правове забезпечення 
охорони земель. Уже введено в дію 5 законодавчих актів, в т. 
ч. пов’язані з охороною ґрунтів. Однак необхідно 
розробляти нові закони, які зроблять неможливим 
нераціональне, дефіцитне й екологічно небезпечне 
землекористування.  

Необхідно розробити й прийняти наступні закони:    
— Закон про грунт і його родючість, у якому визначити 
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правовий статус ґрунтів, ввести штрафні санкції за умов 
деградації ґрунтів і заходи стимулювання; 

— Закон про моніторинг ґрунтів; 
— Закон про збалансоване землекористування; 
— Закон про стимулювання впровадження 

ґрунтозахисних технологій. 
4. Найближчим часом необхідно вирішити актуальні 

питання наукового обґрунтування збалансованого 
використання й охорони ґрунтів, а саме: 

— провести суцільне ґрунтове обстеження (останнє було 
проведено в 1957-1961 рр.), тому що наявний 
картографічний матеріал застарів й втрачений. Розпочати 
цю роботу потрібно з Харківської області, де саме є кадровий 
потенціал. За 2 роки ми могли б при невеликому 
фінансуванні  (300 тис. грн.) підготувати карту ґрунтів 
Харківської області з агропотенціалами, тобто показати 
привабливість цих ґрунтів для інвестицій; 

— організувати проведення моніторингу, гармонізованого 
з європейським досвідом. Моніторинг сьогодні – це візитна 
картка цивілізованого господарства. В області є агрохімічна, 
гідрогеолого-меліоративна, екологічна служби, управління 
земельних ресурсів. Необхідно створити координаційний 
центр, який би об’єднав й узагальнив всі наявні матеріали. 
Тоді ми мали б інформацію і в просторі, і в часі; 

— удосконалити методику бонітування (якісної оцінки 
земель) і грошової оцінки земель. Діючу методику 
бонітування ґрунтів не можна ефективно використовувати 
для розрахунку вартості землі й земельного оподаткування. 
Нагадаємо, що згідно з існуючою методикою 1 га нашого 
чорнозему оцінюється в 10 000 грн. Ціна 1 га пашні в деяких 
країнах наведена в таблиці 3. Ці ціни відображають стан 
економіки країни. 
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Таблиця 3 
Ціна 1 га орної землі у деяких країнах світу [2] 

 

Країна Ціна, дол. США 
США 
Італія 
Нідерланди 
Німеччина 
Великобританія 
Польща 
Болгарія 
Австралія 
Росія 

400-9000 
3200 
19710 
21700 
9500 
8365 
3150 
2000 
400 

 

В ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. 
Соколовського» розроблені нові підходи до якісної оцінки 
ґрунтів (бонітування), які враховують грунт, його властивості, 
клімат, поле (табл. 4). На підставі цих даних розраховано ціну 
1 га пашні у межах адміністративної області. За існуючою 
оцінкою, 1 га коштує 1-2 тис. доларів, за новою – 6-9 тис. 
доларів. Це має дуже важливе значення для іпотеки й 
банківських операцій, змінює відношення до землі у 
суспільстві підсилює грунтохоронні тенденції.  

Джерела фінансування грунтоохоронних заходів. 
Розрахунки свідчать, якщо переглянути тарифні ставки 
земельного податку з 0,1-0,03 до 0,2, піднявши ціну на землю 
(з 10,0 до 60-80 тис. грн.), скласти реєстр всіх платників, 
можна акумулювати більше 4 млрд. грн. щорічно, у тому 
числі у Харківській області  - 100 млн. грн. Цієї суми 
достатньо, щоб призупинити найбільш пагубні види 
деградації грунтів, досягти простого відтворення їх родючості 
[3]. Незрозуміло і виникає нісенітниця, коли 1 га найкращого 
у світі ґрунту оцінений у 10 000 грн., а податок складає всього 
10 грн.     

На завершальному етапі земельної реформи в 
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Харківській області є всі умови  для створення зразкового 
рівня управління земельними ресурсами. 
 

Таблиця 4 
Середня ринкова ціна 1 га орної землі в Україні [2] 

 

Ціна, дол., розрахована на основі 

Адміністративна 
область чи АР 

діючої методики 
(Наукові 

основи…, 2004) 

бонітетів земель, за 
методикою В.В.Медведєва, 

І.В.Пліско 
(поточна, ринкова) 

Вінницька 
Волинська 
Дніпропетровська 
Донецька 
Житомирська 
Закарпатська 
Запорізька 
Івано-Франківська 
Київська 
Кіровоградська 
АР Крим 
Луганська 
Львівська 
Миколаївська 
Одеська 
Полтавська 
Рівненська 
Сумська 
Тернопільська 
Харківська 
Херсонська 
Хмельницька 
Черкаська 
Чернігівська 
Чернівецька 

1936 
1753 
1904 
2040 
1205 
1536 
1981 
1672 
1871 
1879 
2163 
1552 
1558 
1543 
1646 
2032 
1838 
1723 
1858 
1903 
2025 
2019 
2330 
1430 
1991 

8375 
8926 
9409 
8886 
8379 
9088 
8538 
9290 
9472 
9409 
6446 
7492 
9290 
7318 
8364 
9445 
9108 
8732 
8019 
8732 
5750 
9088 
9445 
9472 
9108 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РУДЕНКО Є.В., КРАВЦОВ Е.К., 

МАРЧЕНКО В.А., БОВСУНОВСЬКИЙ В.В., 
Інститут тваринництва НААН, м. Харків 

 
В рамках економічної програми Президента України 

«Україна для людей» визначено основні проблеми розвитку 
сільського господарства і земельної реформи. До таких 
проблем відноситься низька конкурентоспроможність 
продукції та невідповідність її міжнародним стандартам якості 
і безпеки, низький рівень інвестицій і зростання залежності 
від державного фінансування, низька екологічна 
ефективність сільськогосподарського виробництва 
порівняно з іншими країнами, використання застарілих 
технологій, домінування експорту сировинної продукції, 
катастрофічне падіння родючості ґрунтів і зростання їх 
ерозії.  

Ці проблеми існують і в Харківській області, вирішення 
яких є головною метою розвитку всього 
сільськогосподарського виробництва. У цьому контексті 
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необхідно визначити перспективні стратегічні напрями 
розвитку тваринництва на основі реалізації його 
інноваційно-інвестиційного потенціалу. 

Узагальнені дані держкомстату України свідчать, що 
Харківська область входить в першу п’ятірку областей за 
рівнем виробництва сільгосппродукції. В земельних ресурсах 
сільгоспугіддя займають 72%, в тому числі рілля – майже 
80%, а в масштабах України область займає по кількості 
населення – 6%, за площею сільгоспугідь – 5,8%, в тому 
числі ріллі – 6%. Сільгосппідприємства Харківської області 
щорічно виробляють продукції на суму більше 5 млрд. грн. 

Забезпечення раціонального харчування населення 
високоякісними екологічно чистими продуктами тваринного 
походження за доступним цінами є одним із пріоритетних 
напрямів державної політики. 

Стан тваринницької галузі та перспективи її 
подальшого розвитку в господарствах області обумовлено 
сприятливими природними і соціально-економічними 
чинниками: 

 наявністю розвинутої виробничої та племінної бази 
тваринництва і кормовиробництва; 

 функціонуванням провідних вищих навчальних 
закладів та наукових установ; 

 природною родючістю ґрунтів; 
 наявністю економічно сильних великотоварних 

господарств, здатних вести розширене виробництво за 
сучасними інноваційними технологіями; 

 наявністю потужних промислових переробних 
підприємств; 

 налагодженим транспортним сполученням і 
близькістю до розвинутих промислових центрів та інших 
ринків збуту тваринницької продукції і продуктів її 
переробки; 

 стабільним епізоотичним станом з особливо 
небезпечних заразних хвороб сільськогосподарських тварин; 
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 резервами робочої сили на селі. 
Інноваційний розвиток тваринництва в Харківській 

області передбачає: 
 пріоритетний розвиток виробництва молока і 

товарно-м’ясного комплексу (яловичини, свинини) як 
системоутворюючих галузей; 

 поступове нарощування чисельності худоби, 
насамперед, у сільськогосподарських підприємствах за 
рахунок власного відтворення та закупівлі племінного 
поголів’я; 

 розвиток великотоварного виробництва шляхом 
будівництва сучасних тваринницьких комплексів, проведення 
реконструкції існуючих виробничих потужностей та 
відновлення роботи колишніх тваринницьких ферм на 
основі впровадження інноваційних технологій виробництва; 

 поліпшення рівня селекційно-племінної роботи в 
сільськогосподарських підприємствах та особистих 
селянських господарствах населення; 

 підвищення продуктивності тварин на основі 
зміцнення кормової бази та поліпшення якісного складу 
поголів’я; 

 удосконалення структури посівних площ кормових 
культур для повного забезпечення потреб тваринництва в 
кормах; 

 відновлення системи роботи спеціалізованих 
насінницьких господарств по вирощуванню та забезпеченню 
господарств області насінням кормових культур; 

 розвиток комбікормової промисловості і виробництва 
комбікормів, як необхідної умови ефективної роботи 
промислових тваринницьких комплексів і птахофабрик; 

 фінансову підтримку виробників тваринницької 
продукції. 

Молочне скотарство – провідна тваринницька галузь, 
яка має велике значення у забезпеченні населення цінними 
продуктами харчування, вирішенні соціально-економічних 
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проблем на селі і в значній мірі впливає на ефективність та 
обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. У 
структурі валового виробництва продукції сільського 
господарства частка молочної галузі складає біля 10%. 

Однак, не зважаючи на стратегічну важливість 
молочного виробництва, галузь, внаслідок багатьох 
негативних процесів, які відбулися в країні, зазнала великих 
втрат. За останні 10 років чисельність великої рогатої худоби 
в господарствах області зменшилася в 8 разів, виробництво 
молока скоротилося в 4 рази. 

Стрімке скорочення чисельності худоби зумовило ряд 
негативних наслідків: 

 земельні ресурси не відновлюються через дефіцит 
органічних добрив, при цьому їх продовжують експлуатувати 
при збільшенні питомої ваги зернових і соняшнику, що 
приводить до зниження родючості і вартості землі; 

 зменшилися обсяги виробництва та споживання 
населенням молока і молокопродуктів, що негативно 
позначається на продовольчій безпеці держави та здоров’ї 
нації; 

 дефіцит молочної сировини, підприємства з 
переробки молока завантажені лише на третину їх проектних 
потужностей; 

 сільське населення залишилося без роботи та 
гарантованого заробітку, що спричинило соціальну напругу 
на селі. 

Проблемним питаннями галузі молочного скотарства є 
те, що понад 60% усього виробленого молока сьогодні 
виробляється в господарствах населення, де не можливо, з 
цілого ряду об’єктивних причин, отримати його високої 
якості. Молоко низького сорту не має перспектив ні в попиті, 
ні в ціні. В сільгосппідприємствах галузь не набуває 
активного розвитку. В більшості господарств, застосовуються 
застарілі технології утримання, годівлі та доїння корів, 
використовується генетичний матеріал низької селекційної 
якості, не приділяється належна увага цілеспрямованому 
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вирощуванню ремонтних телиць - все це призводить до 
високої собівартості виробництва молока та унеможливлює її 
конкурентоздатність. 

Для будівництва високотехнологічних доїльних залів в 
сільгосппідприємствах не вистачає власних оборотних 
коштів, відсутня довгострокова сприятлива кредитна 
політика, з боку держави не має фінансової підтримки. 
Стримуючим фактором підвищення продуктивності корів й 
економічної ефективності виробництва молока є низький 
рівень та незбалансованість годівлі молочних корів. Висока 
продуктивність корів потребує повноцінної та достатньої 
кормової бази. 

Для збільшення обсягів виробництва молока та 
створення сприятливих умов інноваційного розвитку 
молочного скотарства в області визначені наступні завдання: 

 зупинити скорочення дійної череди та забезпечити 
поступове збільшення високопродуктивних молочних корів 
у сільськогосподарських підприємствах і фермерських 
господарствах шляхом власного відтворення або закупівлі 
ремонтних телиць і нетелей в племінних та кращих товарних 
молочних господарствах України та за імпортом.  

 сприяти розвитку конкурентоспроможного 
виробництва молока шляхом створення сучасних 
великотоварних молочних ферм і комплексів на 800-2000 
голів високопродуктивних корів із використанням технології 
безприв’язного утримання тварин з цілорічною однотипною 
їх годівлею, технічного переоснащення наявних молочних 
ферм та покращення технологічних умов виробництва і 
якості молока. За рахунок цього довести молочну 
продуктивність корів до 5000-7000 кг в рік; 

 забезпечити виробництво пріоритетних 
високоякісних і дешевих кормів для потреб молочного 
скотарства, удосконалити систему годівлі худоби шляхом 
застосування повнораціонних кормосумішок та науково-
обґрунтованого їх балансування. На одну корову в рік, в 
залежності від молочної продуктивності, заготовляти по 60-
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80 центнерів кормових одиниць; 
 покращити селекційно-племінну роботу у молочному 

скотарстві шляхом використання у відтворенні тільки 
атестованих бугаїв-плідників найвищої генетичної цінності; 

 сприяти концентрації виробництва молока в 
особистих селянських господарствах в напряму формування 
виробничих і заготівельних кооперативних об’єднань з 
метою одержання високоякісної сировини, розширення 
заготівельної інфраструктури із залученням до цієї роботи 
молокопереробних підприємств; 

Необхідність збільшення виробництва м’яса і 
м’ясних продуктів – першочергове завдання 
агропромислового комплексу області. За науково-
обґрунтованими медичними нормами рівень споживання 
яловичини за рік людиною повинен становити 42-45 кг, 
замість лише 13-14 кг. 

Світовий досвід свідчить, що вирішити проблему 
збільшення виробництва яловичини при продуктивності 
корів більше 7000 кг молока на рік можливо за умов розвитку 
спеціалізовано м’ясного скотарства. 

Проблемні питання, які потребують вирішення: 
 відсутність спеціалізованих підприємств з 

вирощування та відгодівлі позаремонтного молодняку 
великої рогатої худоби на м’ясо. Щорічно в 
сільгосппідприємствах області народжується понад 17 тис. 
голів бугайців молочних та комбінованих порід і близько 30 
тис. голів в господарствах населення, що за умов інтенсивної 
їх відгодівлі в цих підприємствах дозволить виробляти 19,5 
тис. тонн високоякісної яловичини; 

 низька урожайність кормових культур і природних 
угідь, недостатній рівень годівлі відгодівельного поголів’я та 
незбалансованість раціонів, що веде до низької м’ясної 
продуктивності худоби та оплати корму; 

 низькі закупівельні ціни на м’ясо молодняку великої 
рогатої худоби, що не забезпечують прибуткове його 
виробництво; 
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 недостатня кількість племінного поголів’я в 
сільгосппідприємствах з розведення спеціалізованих м’ясних 
порід. 

Завданням збільшення обсягів виробництва яловичини 
є визначення основних необхідних заходів в напрямку росту 
чисельності відгодівельного поголів’я за рахунок одержання 
приплоду телят на рівні не менше 90 голів від корів на 100 
корів, підвищення його продуктивності за рахунок 
інтенсивного його вирощування та поліпшення м’ясних 
якостей, концентрації відгодівельного поголів’я в 
спеціалізованих підприємствах із виробництва яловичини, 
зниження матеріальних, енергетичних і трудових витрат на 
його виробництво та забезпечення рентабельності на рівні 
20–25 %. 

Для вирішення поставлених завдань необхідно: 
 створити спеціалізовані господарства (відділення, інші 

формування) з інтенсивного вирощування позаремонтного 
молодняку на м’ясо із закупівлею бугайців у 20-30-денному 
віці з наступною відгодівлею їх до вагових кондицій не 
менше 450 кг як у сільгосппідприємствах, так і за договорами 
контрактації в господарствах населення; 

 проводити моніторинг наявних пасовищ (площа, 
загальний стан, урожайність). Сприяти розвитку 
спеціалізованого м’ясного скотарства в господарствах, які 
мають в землекористуванні достатню кількість природних 
кормових угідь; 

 для покращення м’ясних якостей відгодівельного 
поголів’я проводити осіменіння або парування вибракуваних 
корів та позаремонтних телиць бугаями-плідниками 
спеціалізованих м’ясних порід; 

 забезпечити заготівлю кормів в рік на рівні 23-25 ц 
кормових одиниць на 1 середньорічну голову при 
вирощуванні на м’ясо молодняку молочних порід і 72–75 ц 
кормових одиниць на одну м’ясну корову зі шлейфом в рік; 

 використання концентрованих кормів тільки у вигляді 
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збалансованих комбікормів, з обов’язковим введенням до 
їхнього складу білково-вітамінно-мінеральних добавок; 

 при вирощуванні та відгодівлі на м’ясо худоби 
молочних і комбінованих порід забезпечити середньодобові 
прирости на рівні 700-750 грамів, живу масу 1 голови при 
реалізації на забій не менше 450 кг, витрати кормів на 1 ц 
приросту не більше 8,5 ц кормових одиниць; 

 при вирощуванні на м’ясо худоби спеціалізованих 
м’ясних порід забезпечити середньодобові прирости 900-
1000 грамів, живої маси 1 голови при реалізації на забій 550-
600 кг, отримання телят на 100 корів не менше 85 голів; 

 створити інфраструктуру ринку м’ясної продукції - 
м’ясні павільйони, ларьки, фірмові магазини в районних 
центрах та м. Харкові для реалізації свіжого м’яса 
безпосередньо від виробника та надати їм першочергове і 
пільгове право на торгівельні місця на ринках; 

 забезпечити рентабельне та ефективне виробництво 
яловичини. 

Свинарство є однією з пріоритетних галузей 
тваринництва, що має високу здатність по нарощуванню 
поголів’я, за рахунок якої за короткий термін можна суттєво 
збільшити виробництво м’яса. Питома вага свинини у 
загальному виробництві м’яса повинна складати не менше 
40%. 

На сьогодні в області, по підприємствам з виробництва 
свинини, спостерігаються значні розбіжності як за класністю 
тварин, так і за технологіями виробництва свинини. В 
товарному виробництві свинини високий відсоток 
чистопорідних тварин, що дає можливість використання 
потенціалу ефекту гетерозису. На ринку ремонтного 
молодняку лише окремі господарства пропонують 
двопородо-лінійних гібридних свиней, які можуть бути 
використані для виробництва трипородних фінальних 
гібридів з високим потенціалом їх м’ясної продуктивності. 

Основними породами свиней, яких використовують у 
селекційно-племінній роботі, є: велика біла, ландрас, уельська 
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та українська м’ясна. Окрім цих порід в підприємствах, що не 
мають статусу суб’єкту племінної справи, є невеликі масиви 
свиней порід велика чорна, полтавська м’ясна, дюрок та інші. 

Проблемними питаннями галузі свинарства є 
невисокий відсоток фінального гібридного молодняку в 
товарному виробництві свинини та практично повна 
відсутність ринку двопородних гібридних тварин 
батьківського стада для створення фінальних гібридів. 
Одночасно це відбувається на фоні недостатніх рівнів годівлі 
свиней, в раціонах яких низький відсоток за поживністю 
комбікормів. Суттєвим недоліком є не застосування сучасних 
технологічних засобів і технологій інтенсивного 
виробництва свинини, застаріле і енергозатратне 
обладнання, яке не дозволяє отримувати конкурентноздатну 
продукцію свинарства із низькою її собівартістю. 
Проблемним питанням галузі є неконтрольоване 
надходження імпортної свинини в великих обсягах за 
демпінговими цінами, що ставить власне виробництво в 
нерівні умови. 

Завданням у галузі є забезпечення необхідних умов для 
нарощування виробничого потенціалу свинарства на основі 
збільшення поголів’я, підвищення відтворювальної здатності 
основного стада і продуктивності відгодівельного молодняку, 
вдосконалення і широкого впровадження породно-лінійної 
гібридизації та штучного осіменіння, що дасть змогу 
наростити виробництво свинини та забезпечить інтенсивне 
використання виробничих приміщень, кормів і праці. 

Для вирішення поставлених завдань будуть вжиті 
наступні заходи: 

 будівництво сучасних свинарських комплексів із 
замкнутим циклом виробництва із застосуванням 
інноваційних технологій вирощування та відгодівлі 
свинопоголів’я на 1200 і більше свиноматок; 

 визначити стан існуючих свиноферм для проведення 
реконструкції, технічного і технологічного переоснащення; 

 покращення годівлі свиней до рівня заготівлі 120-130 
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ц кормових одиниць на одну основну свиноматку зі 
шлейфом при питомій вазі повноцінних комбікормів за 
поживністю не менше 95 %, з обов’язковим використанням 
БВМД в них; 

 одержання середньодобових приростів молодняку 
свиней за весь період від народження до реалізації на м’ясо 
на рівні 500-550 грамів. 

 розробити та впровадити селекційно-племінну 
систему виробництва свинини на основі породно-лінійної 
гібридизації з максимальним залученням генотипів свиней, 
збільшити вирощування та реалізацію двопородних 
батьківських форм для виробництва свинини в товарних 
господарствах на гібридній трипородній основі; 

 створення сучасної ферми-нуклеусу з 
чистопородного розведення п’яти вихідних порід свиней 
(великої білої, ландрас, уельської, дюрок та вітчизняної 
м’ясної породи) для подальшого отримання гібридного 
товарного поголів’я з потенціалом продуктивності не нижче 
500 грамів; 

 зберегти існуючий генофонд порід свиней та 
вдосконалити його структуру в бік збільшення відсотку 
м’ясних порід (ландрас, уельс, українська м’ясна), що не 
поступаються за материнськими якостями великій білій 
породі свиней; 

 поширити штучне осіменіння свиней, створити 
обласну станцію зі штучного осіменіння свиней та постійно 
діючих курсів з навчання та підвищення кваліфікації техніків 
зі штучного осіменіння свиней. 

Розвиток вівчарства ґрунтується на зростаючій 
потребі населення та легкої промисловості у виробництві 
продукції галузі – баранини, вовни, овчин, сирів та бринзи. 
Це обумовлює не тільки збільшення поголів’я овець, але й 
його породного удосконалення. 

Сучасний стан галузі, попри її важливість для економіки 
держави, не відповідає потенційним можливостям та 
потребам населення. Основною проблемою є значне 
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зменшення чисельності поголів’я овець, рівня їх 
продуктивності та валового виробництва продукції 
вівчарства. В умовах стабільно низьких закупівельних цін на 
вовну та баранину виробництво їх є збитковим. Через низьку 
привабливість і брак інвестицій у вівчарство практично не 
відбулося серйозних структурних змін у напрямку 
перебудови ведення галузі на виробництво баранини, овечих 
сирів, ефективного використання шубно-хутрової сировини. 

Завданням збільшення продукції вівчарства є створення 
необхідних умов для нарощування виробничого потенціалу 
вівчарства на основі росту поголів’я овець, підвищення його 
продуктивності, змін в структурі товарної продукції в 
напрямку збільшення виробництва баранини. 

Для цього необхідно здійснювати: 
 розробку і впровадження інноваційних технологій у 

вівчарстві, залучення інвестицій в галузь для реконструкції 
існуючих і будівництва нових виробничих об’єктів, 
придбання сучасного технологічного обладнання, закупівлі 
племінного поголів’я; 

 створення підприємств-репродукторів з розведення 
овець та реалізації молодняку для потреб фермерських та 
господарств населення, надання послуг з організації 
стриження овець і реалізації продукції вівчарства; 

 застосування науково-обґрунтованої системи 
підвищення генетичного потенціалу вовнової (мериносової), 
м’ясної та молочної продуктивності поголів’я на основі 
чистопородного розведення та міжпородного схрещування 
овець місцевих порід з кращими спеціалізованими м’ясними, 
багатоплідними та молочно-м’ясними породами імпортного 
походження; 

 комплектування господарств - репродукторів за 
рахунок цільової реалізації позаремонтного поголів’я з 
існуючих племінних господарств області та закупівлі з інших 
регіонів країни. В якості материнської основи для створення 
таких стад будуть використовуватись вівці прекос, 
романівської та цигайської породи; 
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 формування племінної бази овець спеціалізованого 
м’ясного напряму продуктивності здійснювати шляхом 
спрямованої селекції за показниками м’ясної продуктивності 
овець породи прекос, дніпропетровського типу асканійської 
м'ясо-вовнової та латвійської темноголової породи та 
застосування осіменіння вівцематок цих порід плідниками 
кращих європейських порід - суффольк та тексель; 

 забезпечення заготівлі 5,5-6,5 ц. кормових одиниць на 
голову в рік з максимальним, до 30-35 % за поживністю, 
використанням природних кормових угідь, земель запасу, 
культурних пасовищ та польового кормовиробництва; 

 використання у сільгосппідприємствах технологій 
інтенсивного ведення вівчарства, які забезпечують 
досягнення забійної живої маси молодняку 50-55 кг в 9-12-
місячному віці, настригів тонкорунних порід - 5,5-6,5 кг і 
м’ясних - 3,5-4,0 кг, вихід ягнят 200-210 голів на 100 
вівцематок багатоплідних порід овець; 

 використання сучасних біотехнологічних методів 
штучного осіменіння та підвищення відтворювальної 
здатності вівцематок; 

 створення виробничих і заготівельних кооперативів 
для господарств населення - виробників продукції вівчарства. 

Завданням нарощування виробництва продукції 
птахівництва є: 

 збільшення поголів’я птиці в товарних стадах, 
забезпечення одержання в них високих показників 
продуктивності, зміцнення племінної бази області для 
задоволення потреб товаровиробників; 

 впровадження інвестиційних проектів з будівництва 
сучасних комплексів з виробництва м’яса качок, гусей та 
індиків із застосуванням інноваційних технологій утримання, 
мікроклімату, годівлі; поетапна модернізація потужностей 
діючих підприємств з виробництва яєць та м’яса птиці; 

 сприяння суб’єктам господарювання в закупівлі 
цінного генетичного матеріалу закордонної селекції у 
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необхідних обсягах для комплектування батьківських стад 
м’ясних курей, качок  та індиків; 

 збереження генофонду рідкісних порід усіх видів 
птиці з набором цінних генів та специфічних господарсько-
корисних ознак; 

 формування розгалуженої мережі сервісних 
формувань для забезпечення сільськогосподарських 
підприємств і господарств населення  повноцінними 
кормами, у залежності від виду і вікової групи птиці, 
вітамінами,  кормовими добавками та ветеринарними 
препаратами; 

Основні напрями селекційно-племінної роботи у 
тваринництві регламентуються Законом України «Про 
племінну справу у тваринництві» та іншими нормативними 
документами, що діють і розробляються на його виконання: 

 реалізація державної політики, спрямованої на 
створення, збереження, відтворення та раціональне 
використання племінних (генетичних) ресурсів вищої 
племінної (генетичної) цінності з метою поліпшення 
генетичної якості тварин, підвищення економічної 
ефективності та конкурентоспроможності галузі; 

 забезпечення функціонування єдиної системи у 
тваринництві, зокрема ідентифікації племінних тварин, 
достовірного обліку їх походження і продуктивності, 
офіційної кваліфікації (оцінки) за типом, якістю потомків та 
іншими ознаками, формування інформаційної бази з 
племінної справи; 

 ефективне використання в селекційному процесі 
найцінніших світових племінних (генетичних) ресурсів 
поліпшуючих порід; 

 реалізація товарним господарствам та особистим 
господарствам населення  племінного поголів’я худоби та 
птиці високого генетичного потенціалу; 

 створення високопродуктивного поголів’я в 
особистих господарствах населення шляхом широкого 



 66

застосування штучного осіменіння маточного поголів’я 
худоби; 

 забезпечення селекції, що базується на виявленні та 
широкому використанні власних внутрішньопородних 
ресурсів (плідників-поліпшувачів, биковідтворних корів, 
корів-донорів); 

 збільшення частки помісних свиней у 
племрепродукторах та гібридних свиней у загальному 
товарному поголів’ї; 

 впровадження у виробництво науково-технічних 
досягнень з питань селекції і генетики тварин. 

Кормовиробництво в останні роки в більшості 
господарств області в повній мірі не задовольняло потреб 
тваринництва і постійно спостерігався дефіцит кормів, 
низька їх якість, нестабільність надходження за сезонами 
року, висока вартість та недостатній асортимент. Все це 
ставить під загрозу виробництво продукції тваринництва та 
подальше її нарощування. 

Стабілізацію і розвиток кормовиробництва можливо 
провести за рахунок зміни кон’юнктури на ринку 
промислової і сільськогосподарської продукції, підвищення 
інтенсивності і ефективності використання землі, оптимізації 
структури посівних площ кормових культур, матеріально-
технічного переоснащення засобів кормовиробництва, 
широкого використання інноваційних технологій 
вирощування, заготівлі та зберігання кормів, впровадження 
досягнень науки. Для збільшення виробництва кормів та 
підвищення їх якості необхідно: 

 запровадження нової економічно обґрунтованої 
системи виробництва кормів, адаптованої у напрямі 
зменшення витрат енергії та праці, оцінки кормів за 
показниками якості і поживності, які регламентуються 
сучасними деталізованими нормами годівлі тварин. Цим 
вимогам відповідає зелена маса багаторічних трав та корми з 
неї (сінаж, силос, сіно), силос із суміші кукурудзи та сорго, 
багатокомпонентних злаково-бобових сумішок 
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зернофуражних культур за умов дотримання технологій їх 
вирощування, застосування найбільш врожайних сортів і 
гібридів, внесення необхідної кількості добрив; 

 застосовувати культури, які спроможні до 
максимального використання запасів вологи в ґрунті, що 
накопичені за осінньо-зимово-весняний періоди та культури 
здатні накопичувати вегетативну масу в умовах її нестачі; 

 впровадити систему сталого виробництва 
зернофуражу і консервованих кормів на основі пріоритетних 
кормів; 

 у сільськогосподарських підприємствах організувати 
інтенсивну систему виробництва кормів і спрямувати її на 
цілорічну однотипну годівлю тварин повнораціонними 
кормовими сумішками, а в господарствах населення – на 
використання колективних пасовищ і сіножатей та посіву 
однорічних трав, коренеплодів, гарбузів, тощо на 
присадибних ділянках; 

 використовувати концентровані корми тільки у 
вигляді повноцінних комбікормів із застосуванням 
зернофуражу з пріоритетних культур, малоенергоємних 
технічних засобів їх виробництва, місцевої сировини та 
відходів переробки сільгоспкультур; 

 комбікорми гарантованої якості виробляти 
безпосередньо у сільгосппідприємствах з використанням 
фуражного зерна власного виробництва і білково-вітамінно-
мінеральних добавок; 

 обґрунтувати систему технічних засобів стосовно 
пріоритетних технологій виробництва, заготівлі і 
використання кормів у тваринництві; 

 розширити площі багаторічних бобових трав та їх 
сумішок зі злаковими в польовому та лукопасовищному 
кормовиробництві для збільшення виробництва кормів, їх 
здешевлення, а також біологізації землеробства; 

 використовувати адаптовані технології виробництва 
кормів, які сприятимуть збереженню біологічної 
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різновидності флори, відтворенню родючості ґрунтів та 
оптимізації взаємозв’язку кормових і тваринницьких систем; 

 створити високопродуктивні силосні конвеєри на 
основі використання 30-40% ранньостиглих, 40-45% 
середньостиглих і 20-30% пізньостиглих гібридів кукурудзи; 

 дотримувати структуру посівних площ кормових 
культур: багаторічні трави – 45-55%, кукурудза та її сумішки з 
сорго на силос – 23-25%, злаково-бобові сумішки озимих на 
зелений корм і зерносінаж – 12-13%, злаково-бобові сумішки 
ярих на зелений корм і силос з підвищеним вмістом сухої 
речовини – 12-15%; 

 вирішити проблему виробництва насіння 
багаторічних бобових і злакових трав у напрямі відновлення і 
створення мережі насінницьких господарств з їх 
вирощування; 

 підвищити продуктивність і якість продукції 
природних кормових угідь за рахунок виведення 
малопродуктивних земель з польових сівозмін з подальшим 
їх переведенням у природні кормові угіддя. 

Додатковими джерелами підвищення 
кормозабезпечення тваринництва буде максимальне та 
ефективне використання в годівлі тварин природних 
кормових угідь (пасовища, сінокоси) та відходів переробки 
сільськогосподарських культур (жом, меляса, шроти, барда, 
пивна дробина, висівки тощо). 

Стратегічні завдання зі збільшення виробництва кормів 
і їх якості: 

 провести моніторинг ґрунтів, включаючи 
кормозахисні сівозміни, природних кормових угідь для 
визначення необхідних рівнів внесення добрив, їх реабілітації 
з можливим консервуванням деградованих земель; 

 провести порівняльну техніко-економічну оцінку 
основних і перспективних кормових культур, їх нових сортів 
і гібридів, технологій заготівлі кормів з визначенням 
пріоритетних кормових культур, кормів і технологій їх 
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виробництва з точки зору ефективності використання 
земельних ресурсів, втрат поживних речовин, 
енергозбереження, витрат праці, охорони навколишнього 
середовища, виходу тваринницької продукції з одиниці 
земельної площі, її собівартості та конкурентоспроможності; 

 розробити систему виробництва і використання 
кормів, яка створює передумови для стабільного 
забезпечення тваринництва високоякісними кормами, 
підвищення продуктивності тварин незалежно від сезонів 
року та факторів зміни природно-кліматичних умов за 
роками. 

Комплексне вирішення проблем розвитку 
тваринництва в Харківській області, які пов’язані з 
технологією та належним матеріально-технічним і 
технологічним забезпеченням виробництва на фермах і 
комплексах, кормовиробництвом селекційно-племінною 
роботою, ветеринарним забезпеченням, створенням 
інфраструктури ринків тваринницької продукції дасть 
можливість у 2015 році та на період до 2020 року в 
порівнянні з 2010 роком створити умови: 

 поступового нарощування і збільшення чисельності 
поголів’я великої рогатої худоби на 33-61%, у тому числі 
корів – на 16-25%, свиней – в 1,9-2,8 рази, овець – в 1,5-2,3 
рази; 

 підвищення надоїв корів до 6100-6700кг, 
середньодобових приростів молодняку великої рогатої 
худоби – до700-750 грамів, свиней – до 500-550 грамів і овець 
– до 150-180 грамів, настриг вовни на вівцю – до 3,8-4,0 кг, 
яєць на курку несучку – до 280-300 штук; 

 зростання обсягів виробництва молока майже в 1,5-2,0 
рази, м’яса у забійній масі в 1,7-1,9 рази, що в розрахунку на 
одну особу складе молока і молокопродуктів – по 340 кг і 
м’яса та м’ясопродуктів по 61 кг. 

Пропозиціями Інституту тваринництва НААН для 
розвитку тваринництва Харківської області передбачено 
розробка інноваційних проектів. 
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Таблиця 1 
Основні проекти та інноваційні розробки 

 

Інноваційні проекти Очікуваний результат 
1 2 

Розробка технолого-
економіч-ного 
обґрунтування виробництва 
молока на комплексі з 
поголів’ям 1000 корів із 
повним оборотом стада на 
власній кормовій базі 

Виробництво в рік 8 тис. тонн молока, 520 
тонн яловичини, 200 голів нетелей. Надій 
на 1 корову – 8000 кг молока, 
середньодобовий приріст молодняку ВРХ 
– 700-800 грамів, вихід телят на 100 корів 
від корів – 90 голів. Економічна 
ефективність  11,8 тис. грн прибутку на 1 
корову, рівень рентабельності молочного 
скотарства 70-80% 

Розробка технолого-
економіч-ного 
обґрунтування виробництва 
свинини на комплексі на 
600-1200 основних 
свиноматок зі шлейфом 

Реалізація в рік 1500-3000 тонн свинини і 
1800-3500 голів поросят населенню. 
Середньодобовий приріст свиней від 
народження до реалізації на м’ясо – 500-
550 грамів, отримання 2,2 опоросів і 11 
поросят на опорос від основної 
свиноматки. Економічна ефективність 
15,2 тис. грн прибутку на 1 основну 
свиноматку, рівень рентабельності 
свинарства 50-55% 

Ресурсозберігаюча 
технологія одержання 
органічних добрив та 
поновлюваних джерел 
енергії (біогаз) на об’єктах 
тваринництва 

Зменшення витрат на виробництво 
біогазу та органічних добрив у 0,5-1,5 рази 
при обробленні стоків при промисловому 
виробництві свинини з різними 
системами видалення стоків у порівнянні з 
традиційною технологією. Зниження 
забруднення довкілля. Економічна 
ефективність 170-580 тис. грн в рік на 
технологічну лінію 

Система централізованого 
племінного обліку 
походження, 
продуктивності та 
відтворення молочної 
худоби, якості продукції та 
менеджменту стад в 
суб’єктах племінної справи 

Створення і впровадження інформаційно-
аналітичної бази для оперативного 
аналізу, контролю, планування 
селекційно-племінної роботи та 
менеджменту стад. Дає можливість 
підвищити молочну продуктивність на 
200-400 кг на 1 корову за лактацію. 
Економічний ефект: 7-9 млн. грн в рік в 
цілому по підконтрольних стадах 
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У результаті виконання намічених напрямів 
інноваційного розвитку тваринництва Харківської області 
буде досягнуто підвищення ефективності виробництва та 
конкурентоспроможності основних видів продукції 
тваринництва, створення додаткових робочих місць у 
сільській місцевості, зростання доходів населення, зростання 
рівня інвестиційної привабливості в тваринництві за рахунок 
створення інтегрованих агроформувань. 

Координація реалізації заходів щодо перспектив 
розвитку тваринництва Харківського регіону з іншими 
регіональними і загальнодержавними програмами дозволить 
реально створити в області умови для здійснення 
стратегічного переходу на інноваційну модель розвитку 
АПК. Область має практично всі складові для ефективного 
використання наявного потенціалу регіонального АПК та 
його розвиненої інфраструктури, що створює необхідні 
умови для органічного інноваційно-інвестиційного 
регіонального розвитку. 
 

ЗВ'ЯЗОК ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
ТА ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

АМБРОСОВ В.Я., доктор економічних наук, професор, 
зав. кафедри «Облік і аудит», 

Харківський національний технічний університет 
сільського господарства ім. Петра Василенка 

 
Основною ланкою національної економіки є 

підприємства. Сільськогосподарські підприємства 
розвивались і розвиваються в організаційно-економічному та 
соціальному напрямках, які не завжди були рівнозначними. У 
соціалістичній економіці переважали соціально-економічні 
аспекти розвитку підприємств, при переході до ринку – 
організаційно-технологічні з чіткою спрямованістю на 
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ринкові вимоги. Організаційно-технологічна складова тісно 
пов'язана з інноваційним та інвестиційним формуванням 
матеріально-технічної та технологічної бази сучасних 
підприємств. Соціально-економічний розвиток в сучасних 
умовах суттєво змінився в напрямку формування нових 
виробничих відносин, які ґрунтуються на приватній 
власності на засоби виробництва та землю. У будь-якому 
суспільстві незалежно від політичної спрямованості 
підприємства схильні до диспропорцій, кризових проявів, 
спаду і піднесенню, ризиків, втрати 
конкурентоспроможності, банкрутства. Тому підприємство 
різної форми власності і господарювання як економічна 
категорія повинно забезпечити пропорційний, 
збалансований розвиток. 

У радянські часи державна політика спрямовувалася на 
зміцнення матеріальної бази сільськогосподарських 
підприємств технічними і технологічними засобами 
виробництва. Тут відбувалося створення великих 
спеціалізованих підприємств, оснащення їх технологічним 
обладнанням, тракторами, комбайнами, 
сільськогосподарськими машинами вітчизняного 
виробництва. 

Водночас активно розвивались підприємства 
інфраструктури з обслуговування сільського господарства – 
технічного, хімічного, меліоративного, будівельного, 
кормобіологічного, комунального тощо. Процеси кооперації, 
агропромислової інтеграції були тісно пов'язані з діяльністю 
сільськогосподарських підприємств. Це дозволило за 
наявності певних недоліків у взаємовідносинах переробним 
підприємствам мати надійну сировинну базу, а 
сільгосптоваровиробникам – достатній рівень рентабельності 
продукції. У трансформаційній період міжгалузеві зв'язки 
порушились; спеціалізація, кооперація і агропромислова 
інтеграція змінилися за формою і змістом. Сільське 
господарство стало більш самостійною підприємницькою 
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галуззю, але практично ізольованим від І і III сфер АПК, які 
не враховують інтереси селян. Такий підхід забезпечив 
кризову ситуацію: підприємства І сфери втратили споживача 
своєї продукції, а третьої – вимушені були різко скоротити 
обсяги виробництва продукції переробки. На вітчизняний 
ринок у значних обсягах почала надходити іноземна техніка 
та імпортна продукція переробки. Все це потребує більш 
чіткої і цілеспрямованої державної політики підтримки усіх 
сфер АПК не тільки грошима, а й щодо сприяння більш 
повного використання інноваційного, інституціонального, 
нормативно-правового потенціалу, та іншого 
«безкоштовного» втручання по стимулюванню 
сільгосптоваровиробника. 

Перманентні диспропорції в розвитку сфер АПК, 
диспаритет цін природно призвели до звуженого 
відтворення у сільському господарстві України. У 
новоствореній додатковій вартості постійно скорочується 
частка аграрної сфери: 2001 р. – 16,3%, 2005р. – 10,4%, 
2009р. – 8,2%. 

При встановленні необхідних пропорцій і 
взаємозв'язків в агропромисловому комплексі країни, галузь і 
сільськогосподарські підприємства головну увагу повинні 
приділяти інтенсифікації виробництва за рахунок 
раціонального використання всіх ресурсів, основних засобів і 
землі. Ефективність цих головних складових виробничого 
потенціалу прямо залежить не лише від кількості та якості 
техніко-технологічного забезпечення, а й від організаційних 
факторів побудови підприємств, на яких здійснюється 
використання землі, праці, капіталу, чинників 
підприємницької діяльності та соціальної відповідальності 
людей. Важливими є фактори організаційного 
вдосконалення галузевої і виробничої структур, визначення 
спеціалізації з урахуванням довгострокової кон'юнктури 
ринку. Сучасний стан розвитку сільського господарства і 
вирішення завдань, які поставлені перед галуззю на 
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перспективу, вимагають системного і послідовного 
зміцнення матеріально-технічної бази, на яке потрібно 
десятиріччя. Аналіз зростання основних засобів у 
сільськогосподарських підприємствах України в 
дореформений період (1966 – 1990 рр.) свідчить про 
послідовне збільшення вартості як усіх основних засобів, так 
і сільськогосподарського призначення. Розширене 
відтворення основних засобів у цей період сприяло 
послідовному збільшенню валової продукції. Щорічний 
приріст валової продукції за 25 років коливався від 0,3% (min) 
до 43% (max), при середньому 3,9%. Навпаки, 
постреформенний період характеризувався постійним 
скороченням основних засобів в аграрному секторі. З 1996 
по 2009 роки основні засоби в сільськогосподарських 
підприємствах області скоротилися в 1,8 рази. Скорочення 
основних засобів супроводжувалось зменшенням обсягів 
виробництва продукції сільського господарства. Порівняно з 
1990 роком її рівень в 1996 році склав 47,5%, 2000р. – 27,7%, 
2005р. – 37,0%, 2009р. – 38,9%). Аналіз індексів валової 
продукції сільського господарства за 1966 – 2009 роки 
показав, що з послідовним зростанням фондозабезпеченості 
щорічний приріст продукції спостерігався у 65% періодів, а 
починаючи з 1991 року, коли відбувалося зниження 
фондозабезпеченості, – тільки у 40% періодів, в 60% мало 
місце зменшення виробництва валової продукції. Послідовне 
формування основних засобів прямо впливає на 
виробництво через створення умов для ритмічної роботи 
підприємств і досягнення ними високих кінцевих результатів. 

Для сільськогосподарських підприємств різних форм 
власності та господарювання необхідно не тільки 
забезпечити загальний рівень основних засобів, а водночас 
досягати доцільної структури, яка повинна враховувати 
спеціалізацію підприємств, їх галузеву структуру, структуру 
посівних площ, сівозміни, поєднання землеробства і 
тваринництва тощо. Формування основних засобів повинно 
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відповідати програмі виробництва продукції залежно від 
кон'юнктури і підвищення конкурентоспроможності. 

Але, як свідчить аналіз, рівень виробництва базової для 
попиту і продовольчого ринку, переробної промисловості 
продукції суттєво скоротився. Відносно 1990 року рівень 
виробництва у 2009 році цукрових буряків у 
сільськогосподарських підприємствах Харківської області 
скоротився і становив 19,9%, картоплі – 5%, овочів – 11,5%, 
плодів, ягід – 1%, молока – 15,9%, м'яса – 25,3%, вовни – 
2,3%, яєць – 81,0%. В господарствах області увага 
приділяється переважно культурам з високим рівнем 
механізації, на які впливає підвищений попит, та тим, що 
сприяють одержанню високого доходу і прибутку. Але 
моноспрямованість підприємств не забезпечує ані належного 
рівня продуктивності праці, ані скорочення ресурсоємності 
продукції, підвищення її рентабельності. Якщо рівень 
рентабельності в 1990 році складав зерна 308,5%, то в 2009 р. 
– (- 6,6%), відповідно рентабельність соняшнику – 255,2 і 
45,5%, цукрових буряків – 48,1 і (- 11,05%), плодів – 53,0 і 
5,2%, молока – 44,2 і 3,95%, м'яса ВРХ – 20,6 і (- 38,3%), м'яса 
свиней – 19,5 і (- 11,5%), яєць – 29,2 і (- 1,6%), вовни – 3,4 і (- 
64,1%). 

Формування основних засобів у сучасних господарствах 
йде переважно за рахунок власних коштів та використання 
кредитів. Основні інвестиції спрямовуються на придбання 
техніки. При цьому на придбання вітчизняної техніки (нової) 
сільськогосподарські підприємства Харківської області 
спрямовують 21,7% коштів, придбання іноземної – 78,3%. 
Природно спрямованість інвестицій на придбання технічних 
засобів сприяє їх підвищенню в загальній сумі. По питомій 
вазі засобів механізації райони області розподіляються таким 
чином: до 40% – 22,2%, 40,1 – 50,0% – 18,5%, 50,1 – 60% – 
40,7%, понад 60% – 18,6%). У ряді районів питома вага 
засобів механізації перевищує 80%. Якщо раніше оптимізація 
основних засобів пов'язувалась зі спеціалізацією 
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господарства і забезпеченням необхідних обсягів 
виробництва продукції рослинництва і тваринництва, то 
нині розмір основних засобів та їх співвідношення значною 
мірою залежать від короткострокової ринкової кон'юнктури. 
При цьому підвищення засобів механізації у структурі 
основних засобів не означає задоволення в їх потребі для 
виконання робіт в оптимальні строки. За роки трансформації 
кількість тракторів в господарствах області скоротилася в 2,7 
рази, зернозбиральних комбайнів – в 2,5 рази, 
кукурудзозбиральних – в 5,8 рази, бурякозбиральних – в 2,8 
рази, кормозбиральних – в 5 разів, агрегатів для доїння корів 
– в 6,1 рази. Забезпеченість сільськогосподарських 
підприємств Харківської області від технологічної потреби 
складає: по тракторах – 72,9%, зернозбиральних комбайнах – 
65,8%, іншій сільгосптехніці – 65-80%. Тобто, має явне 
протиріччя між підвищенням питомої ваги засобів 
механізації по вартості та їх наявністю в натурі. З цього 
можна зробити висновок про те, що і надалі питома вага 
засобів механізації в сучасних агроформуваннях буде 
зростати. Але це може призвести до збільшення частки 
засобів короткострокового використання, що знизить їх 
ефективність використання, підвищить собівартість 
продукції та скоротить доходи підприємств. Тому при 
формуванні матеріально-технічної бази 
сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 
господарювання слід виходити з того, що всі вони повинні 
мати раціональну галузеву структуру – обов'язкове поєднання 
рослинництва і тваринництва, систему польових, 
спеціальних, кормових сівозмін. Галузева і виробнича 
структури повинні бути зорієнтовані на довгострокову 
кон'юнктури ринку, що є визначальною умовою 
формування основних засобів, їх послідовного 
комплектування у часі з врахуванням фінансових 
можливостей підприємств. 

Як показують розробки, потреба в основних засобах 
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для підприємств різних організаційно-правових форм зі 
збалансованою галузевою структурою в розрахунку на 100 га 
сільгоспугідь складає 2,2 – 2,3 млн. грн, фермерських 
господарств – 3 – 3,1 млн. грн. Такий рівень відповідає 
фондозабезпеченості господарств європейських держав, де 
агрокомплекс працює стабільно і високоефективно. При 
цьому в структурі основних засобів близько 55% повинні 
займати будівлі та споруди, 35% – засоби механізації. Процес 
відтворення виробництва повинен забезпечувати 
накопичування коштів для оновлення основних засобів. У 
кругообігу капіталу майнові частки робітників не повинні 
зникати, навпаки вони мають зростати. Це створить умови 
для підвищення зацікавленості власників майна в 
ефективному його використанні як капіталу, спрямованого на 
одержання доходів і прибутку. 
 
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЦІННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ 
 

МАРЕНИЧ Т.Г., 
доктор економічних наук, професор, 

Харківський національний технічний університет 
сільського господарства ім. Петра Василенка 

 
На сьогодні ставиться завдання створення 

повноцінного ринку землі та надійних правових гарантій 
земельних прав власників. З 2012 року планується вільний 
продаж земель сільськогосподарського призначення. 
Офіційно впродовж декількох років діє перманентний 
мораторій на купівлю-продаж, а неофіційно за тіньовими 
схемами землю продають давно.  

Повноцінний ринок землі пов’язується з купівлею-
продажем земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, широким розвитком земельної іпотеки, 
підвищенням ефективності сільськогосподарського 
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виробництва та використання землі. Формування та 
функціонування земельного ринку забезпечить сталий 
розвиток села, якщо будуть визначені чіткі правові, 
організаційно-економічні та соціально-значимі орієнтири 
подальшої трансформації земельних відносин. Тому 
регуляторна роль держави є достатньо великою. 

Земельна реформа, яка була розпочата в 1991 році, так і 
залишається не завершеною. На селі не створили 
ефективного і відповідального власника, належних умов для 
підвищення результативності сільськогосподарського 
виробництва. Рівень виробництва валової продукції 
сільського господарства в 2009 році порівняно з 1990 роком 
становить 70 %. Населення не забезпечено базовими 
продуктами харчування. Якість життя селян знижується, села 
деградують. 

В Україні зараз основна форма ринку землі – оренда. У 
більшості випадків договори на оренду укладені з тими 
господарствами, де власники земельних паїв отримали їх. 
Строки дії орендних договорів різні: 1-3 роки – 10%, 4-5 
років – 49%, 6-10 років – 30,6% і більше 10 років – 10,4%. За 
останні роки збільшується кількість договорів, укладених 
строком понад 6 років. Розмір орендної плати, встановлений 
на рівні на менше 3% від грошової оцінки ріллі, є низьким. 
Серед форм її виплати домінує натуральна. При цьому 
короткострокова оренда не стимулює орендарів до 
раціонального використання і збереження якості земель, є 
перешкодою для капіталовкладень в довгострокове їх 
поліпшення. Основними проблемними питаннями оренди 
землі є: оформлення договорів оренди, їх укладання і 
погодження; дотримання сторонами договірних зобов’язань 
при нарахуванні та виплаті орендної плати; раціональне 
використання, збереження і відтворення родючості ґрунту і 
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виділення земельних ділянок в натурі, облік їх обігу із 
зазначенням власників. У цілому становлення приватної 
власності на землю здійснюється повільно. Крім того, з року 
в рік збільшуються масштаби порушень діючого земельного 
законодавства, мають місце зловживання і корупція в 
земельній сфері. Земля зосереджується в руках олігархів, 
формується клас великих землевласників-латифундистів. 

Необхідним є інституціональне забезпечення 
формування і функціонування ринку сільгоспземель. В 
Україні створена необхідна правова база для регулювання 
земельних відносин, але вона не охоплює всіх питань, 
пов’язаних з функціонуванням вільного ринку землі. 
Необхідно додатково прийняти та удосконалити близько 30 
нормативних актів, що стосуються землі. 

Необмеженого розпорядження землею як звичайним 
товаром не може бути. Тому, насамперед, слід сформувати 
систему регулювання земельного ринку. 

Одне з першочергових і невідкладних завдань по 
забезпеченню раціонального використання та охорони 
земель ще на початку земельної реформи визначено 
проведення робіт з інвентаризації земель усіх категорій. Це 
питання й понині вирішено не в повному обсязі. Масштабна 
інвентаризація земель дала б змогу створити повноцінний 
державний земельний кадастр, більш обґрунтовано 
прогнозувати розвиток різних галузей агропромислового 
комплексу. Не оформлені планово-картографічні та 
земельно-кадастрові матеріали на сучасні землеволодіння та 
землекористування. Реєстрація земельних ділянок зводиться 
до обліку державних актів. У цілому державний земельний 
кадастр представляє собою сукупність достовірних і 
необхідних відомостей про природній, господарський і 
правовий стан земель і включає дані реєстрації 
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землекористування, обліку кількості та якості земель, 
бонітування ґрунтів і економічної оцінки земельних ділянок. 
Крім суцільної інвентаризації земельних ділянок 
землевласників, слід сформувати єдиний реєстр прав 
власності на земельні ділянки та інше нерухоме майно з 
одночасною перевіркою відповідних правових документів, 
що повинно стати обов’язковим попереднім етапом 
впровадження купівлі – продажу землі. Не визначені державні 
інституції, які б займалися цими питаннями. 

Оскільки земля поряд з економічною функцією 
виконує соціальну та екологічну, необхідно встановити на 
земельному ринку обмеження щодо зниження її якості, 
впливу на природне середовище, збереження екологічного 
ландшафту. 

Коштів на придбання землі у власників земельних паїв 
та сільськогосподарських підприємств немає. Середній 
розмір земельної частки (паю) становить 4,03 га. Нормативна 
грошова оцінка сільськогосподарських угідь по Україні 
станом на 01.01.2010 р. з урахуванням індексації становить 
11338 грн/га, а ріллі – 11949 грн/га. Тому вартість паю 
складає в середньому 46 – 48 тис.грн. Перекупники і 
спекулянти не будуть купувати землю за такою ціною. Що 
стосується сільськогосподарських підприємств, то третина з 
них – хронічно збиткові. Прибуток на одне господарство в 
2009 році  становить 356 грн/га. Середня площа 
сільськогосподарських угідь на одне господарство – 1970 га, а 
нормативна вартість землі – 22 млн грн. Потрібно до 30 
років, щоб викупити за рахунок власних коштів (прибутку) 
землю. Тобто реальні товаровиробники не зможуть стати 
власниками землі, яку вони обробляють, навіть після відміни 
мораторію. Тому першим покупцем земельних ділянок 
повинна бути держава, яка може здавати їх в оренду строком 
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на 40-50 років на умовах обов’язкового цільового 
використання. При цьому інвестор без будь-яких ризиків 
може вкладати кошти в сільське господарство.  

Для розширення, оновлення, модернізації 
агровиробництва необхідні значні фінансові кошти. 
Кредитне забезпечення аграріїв знаходиться на низькому 
рівні, доступ до кредитів мають 40% суб’єктів аграрного 
ринку. Із залучених коштів короткострокові кредити 
становлять 71,2%, середньострокові – 12,5%, решта – 
довгострокові. Процентні ставки, за якими 
сільськогосподарські товаровиробники залучають кредити, 
залишаються високими і становлять 24-27% річних, 
незважаючи на зниження дисконтної ставки Національного 
банку. Тому важливим напрямом кредитної підтримки 
сільгосппідприємств, який зможе суттєво збільшити обсяг 
інвестицій в аграрний сектор, є земельна іпотека. Українські 
та зарубіжні експерти оцінюють 32 млн га ріллі в 60 – 70 
млрд євро, що відповідає кредитному ресурсу в розмірі 42 – 
49 млрд євро або 32 - 38 млрд грн. щорічно. 

Іпотечне кредитування ускладнюється через 
неоформленість прав на земельні ділянки та 
непідготовленість банківської системи до активного 
запровадження земельної іпотеки. Через неналежне 
оформлення прав на земельні ділянки операції з ними для 
банків пов’язані з великим ризиком або зовсім неможливі. 

Відсутність ліквідного забезпечення кредитів для 
більшості сільськогосподарських товаровиробників є одним 
з основних бар’єрів на шляху інвестицій в цей сектор 
економіки. Значна зношеність будівель і споруд, наявної 
техніки та обладнання не може скласти серйозну заставну 
базу. У зв’язку з відсутністю власних джерел фінансування у 
сільськогосподарських підприємствах реальним фактором 
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залучення інвестицій в сільське господарство стає 
банківський кредит. В той же час багато господарств мають 
землю, але не мають майнового забезпечення у кредитних 
операціях. Практично вирішити питання довгострокового 
кредитування сільськогосподарських товаровиробників 
можна тільки на основі державної аграрної кредитної 
політики, яка забезпечить конкурентоспроможність галузі. 
Необхідно через ціни, якість продукції, раціональне 
використання ресурсів, на основі сучасних інновацій 
підвищити дохідність аграрного виробництва. За інших 
рівних умов інтенсифікація галузі буде сприяти поліпшенню 
кредитування. 

Для активізації іпотечного кредитування важливим є 
ринкова оцінка земельних ділянок для встановлення їх 
заставної вартості в якості предмета застави. Використання 
нормативної грошової оцінки землі в якості базової при 
визначенні її заставної вартості є недостатнім і вимушеним 
заходом. В свою чергу визначення ринкової вартості землі 
напряму пов’язано з обмеженим ринком земель 
сільськогосподарського призначення. Відсутність 
цивілізованого ринку сільськогосподарських угідь не дає 
об’єктивної оцінки кон’юнктури, попиту і пропозиції земель. 
Виникає потреба у розробці єдиної методики визначення 
заставної вартості земельних ділянок.  

Враховуючи необхідність залучення фінансових 
ресурсів для здійснення іпотечного кредитування в 
сільському господарстві, необхідна значна кількість 
спеціалістів і експертів у галузі кредитно-фінансового 
регулювання, які на сьогодні практично відсутні. Одночасно 
треба розвивати інститути страхування, оцінки нерухомості, 
правового і землевпорядного забезпечення, моніторингу 
земель, емісії та обігу цінних паперів. Роботу з налагодження 
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земельно-іпотечного кредитування може бути успішно 
вирішено при активній участі владних структур регіонів і 
філій банків. Виходячи з того, що переважна більшість 
підприємств працюють на орендованій землі, то для 
одержання кредитних ресурсів, на думку деяких науковців, 
необхідно законодавчо врегулювати і розробити механізм 
застави не земельної ділянки, а права її оренди. Ця 
пропозиція була доречною, коли земля не була товаром. На 
перших етапах функціонування повноцінного земельного 
ринку в якості застави повинні бути земельні ділянки у 
власності, а на перспективу – прав оренди (довгострокової) 
на них. При переході права власності на орендовану 
земельну ділянку до іншої особи в разі продажу, дарування, 
обміну договір оренди зберігається на умовах, раніше 
визначених. Вартість права оренди земельної ділянки 
(заставна вартість), яка є предметом застави (іпотеки) 
визначається за згодою сторін. При наданні кредиту 
необхідним є обов’язковий облік прав на земельні ділянки, 
які надаються в заставу. Створення системи земельно-
іпотечного кредитування повинно поєднуватися з реальним 
моніторингом стану земельних ділянок, які знаходяться в 
заставі. Такий моніторинг може здійснюватися банками або 
за їх згодою землевпорядними організаціями. 

Приток капіталу в аграрну сферу, пов'язаний з ринком 
землі, повинен спрямовуватися і на вирішення проблем 
соціального розвитку села, що дасть можливість зберегти 
робочі місця, буде сприяти відродженню сільських територій 
та поселенських мереж. 

Таким чином, реальне функціонування земельного 
ринку має супроводжуватися відповідним інституціональним 
забезпеченням, постійним моніторингом за рухом та якістю 
землі. 
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Інвестиції закладають фінансову основу процесів 
відтворення, економічного зростання, запровадження 
інновацій, визначають спеціалізацію та особливості розвитку 
підприємств. Утвердження інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку сільського господарства потребує нарощення 
інвестицій та відповідної їх структури, в якій переважна роль 
належить інвестиціям в оновлення технологічних процесів, 
що забезпечує стійке збільшення обсягів виробництва, 
поліпшення якості продукції, появу її нових видів, 
удосконалення всіх елементів продуктивних сил, змісту та 
характеру праці за рахунок запровадження досягнень 
науково-технічного прогресу. 

При виключному значенні інвестування для розвитку 
підприємств проблемам інвестування невипадково 
присвячені численні праці  науковців. Зокрема, стан 
інвестування у сільському господарстві розглядався у роботах 
лише  останніх років В. Я. Амбросова, І. П. Гайдуцького, О. 
І. Гуторова, М. В. Зубця, М. Ю. Коденської, Ю. Я. Лузана, П. 
Т. Саблука та багатьох інших [1-9]. У більшості досліджень 
увага приділена визначенню тенденцій у динаміці обсягів 
інвестицій, у тому числі іноземних, чинників інвестиційної 
привабливості (непривабливості) сільського господарства, 
величини потреби у інвестиційних ресурсах 
сільськогосподарських підприємств. Так, М. В. Зубець 
відзначив, що починаючи з 2000 р., обсяги інвестицій в 
основний капітал сільського господарства динамічно 
зростали – середньорічний темп приросту інвестицій за цей 
період становить майже 30% [4, с.3]. Але дефіцит лише 
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обігових коштів в агропромисловому виробництві (без 
урахування капітальних вкладень) становить 100 млрд. грн.,. 
найсприятливішого пореформеного 2008 р. на кожен гектар 
було профінансовано лише 2370 грн, що становить близько 
50% від необхідного обсягу фінансового забезпечення 
технологічних процесів [4, с.7]. Потреба сільгоспвиробників 
для оновлення основних засобів виробництва оцінюється на 
рівні 108 млрд. грн. для рослинництва,  140 млрд грн для 
тваринництва с.8. Норма прибутку в сільському господарстві 
за 2001 -2008 р. становила 1,1%, в економіці в цілому – 5,1%, 
промисловості 8%, банківській сфері – 14,3% [4, c.9]. П. І. 
Гайдуцький відзначає дуже низьку активність прямого 
іноземного інвестування в одну з найбільш потужних галузей 
економіки України – сільське господарство, куди було 
спрямовано 0,7% (у країнах, що розвиваються – 0,5%) від 
обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку [2, с.162]. 

Метою цієї статті є визначення особливостей 
інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств 
стосовно напрямів інвестування в умовах незавершених 
ринкових реформ відносин власності на землю.   

Виклад основного матеріалу дослідження. У Законі 
України „Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. 
інвестиції визначені як всі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та 
інших видів діяльності в результаті чого створюється 
прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект”. Аналіз 
цілей та напрямів інвестування засвідчує, що у даному 
визначенні не враховане все їх різноманіття. Вважаємо, що 
визначення інвестицій має охоплювати всі наслідки таких 
вкладень, і таким чином, пропонуємо розглядати інвестиції у 
широкому розумінні як будь-які вкладення коштів з метою 
одержання економічного, соціального, екологічного та 
політичного ефектів [8]. 

Як правило, підприємства здійснюють вкладення для 
одержання певних економічних, соціальних та екологічних 
результатів. Таким чином, інвестиційна діяльність 
сільськогосподарських підприємств полягає у сукупності 
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заходів щодо вкладення коштів  з метою одержання 
економічного, соціального та екологічного ефектів.  
Оскільки головною метою діяльності підприємств є 
одержання прибутку, то економічний ефект у формі 
одержання прибутку виступає і головною метою 
інвестиційної діяльності. На жаль, домінування цієї мети 
призводить до нехтування іншими ефектами інвестиційної 
діяльності. 

Поєднання економічного, соціального та екологічного 
ефектів інвестування є особливо важливим для 
сільськогосподарських підприємств, враховуючи, що сільське 
господарство є складним багатофункціональним та 
полісистемним утворенням, в якому економічні процеси 
тісним чином переплітаються із соціальними та 
природними.  

Особливості інвестиційної діяльності розкриває їх 
аналіз за динамікою обсягів, прибутковістю та напрямів 
вкладень. Визначення тенденцій змін обсягів виробництва у 
сільському господарстві та сільськогосподарських 
підприємствах, інвестицій та рентабельності виробництва 
сільськогосподарської продукції з 2000 р. (з року  початку 
радикальних реформ у функціонуванні 
сільськогосподарських підприємств) дає підстави для таких 
висновків. Останнє десятиріччя відбувалося зростання і 
обсягів виробництва (у 2009 р. обсяг валової продукції 
сільськогосподарських підприємств у порівняних цінах був 
на 73% більше від рівня 2000 р.), і обсягів інвестицій у 
сільському господарстві (інвестиції в основний капітал 
збільшилися у поточних цінах за цей період у 9,5 раза). Але 
стійкість темпів зростання виробництва,  рентабельності 
виробництва продукції сільського господарства не були 
забезпечені. Вже у 2009 р. обсяг інвестицій був меншим за їх 
рівень і 2008 р., і 2007 р., при цьому скорочення інвестицій у 
сільському господарстві відбулося у 2009 р. порівняно з 2008 
р. на 44,3%.  
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Таблиця 1 
Обсяги валової продукції, інвестицій в основний капітал 

та рентабельність виробництва продукції у сільському 
господарстві в Україні 

 

Показники 2000 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Валова продукція  
сільського 
господарства у порівн. 
цінах, млн. грн. 

77889 92581 94895 88769 103978 102093 

Валова продукція с.-г. 
підприємств у порівн. 
цінах, млн. грн. 

26478 33802 37008 35440 47865 45780 

Інвестиції в основний 
капітал у сільському 
господарстві, млн. 
грн. 

978 4905 7190 9338 16682 9295 

Рентабельність 
виробництва с.-г. 
продукції,  % 

-1,0 6,8 2,8 15,6 13,4 13,8 

Джерело: дані Державного комітету статистики України [10] 
 

Кількість тракторів, зернозбиральних та 
кукурудзозбиральних комбайнів, бурякозбиральних машин, 
величина енергетичних потужностей у 
сільськогосподарських підприємствах ще зменшуються. При 
цьому зменшення кількості техніки не компенсується 
зростанням її потужності. Так потужність двигунів тракторів у 
2000 р. становила 28023 тис. кінських сил, у 2009 р. – 16949 
тис. кінських сил. Зменшилася кількість тракторів та 
комбайнів і у розрахунку на 100 га ріллі. Зокрема тракторів з 
11 у 2000 р. до 9 у 2009 р., зернозбиральних комбайнів – з 6 
до 3. Зниження технічного забезпечення 
сільськогосподарського виробництва призводить до 
недотримання своєчасності та якості операцій з вирощування 
та збирання врожаю. Урожайність сільськогосподарських 
культур та продуктивність тварин, незважаючи на 
підвищення, залишаються нижчими в Україні від рівня 
розвинутих країн у 2-3 рази. 
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Таблиця 2 
Наявність сільськогосподарської техніки 

в сільськогосподарських підприємствах, тис. шт. 
 

Показники 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Трактори 318,9 216,9 201,3 186,8 177,4 168,5 
Зернозбиральні 
комбайни 

 
65,2 

 
47,2 

 
44,3 

 
41,0 

 
39,1 

 
36,8 

Кукурудзозбиральні 
комбайни 

 
7,9 

 
4,8 

 
4,2 

 
3,6 

 
3,2 

 
2,9 

Картоплезбиральні 
комбайни 

 
3,6 

 
1,9 

 
1,7 

 
1,5 

 
1,4 

 
1,3 

Бурякозбиральні 
комбайни 

 
13,0 

 
8,5 

 
7,7 

 
6,6 

 
5,8 

 
5,1 

Джерело: дані Державного комітету статистики України [10] 
 

Структура виробництва є певним відображенням 
структури інвестицій. За роки реформ суттєво змінилася 
структура посівних площ у сільському господарстві в Україні. 
Так, з 2943 тис. га у 2000 р. до 4232 тис. га у 2009 р. 
збільшилися посівні площі під соняшником, майже у 5 разів 
(з 214 тис га до 1060 тис. га) – під ріпаком, у 10 разів (з 65 тис. 
га до 644 тис. га) під соєю (табл. 3). У Харківській області у 
2009 р. під соняшником було зайнято 22,2% посівних площ. 
 

Таблиця 3 
Посівні площі деяких сільськогосподарських культур 

в Україні, тис. га 
С.-г культури 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Зернові і 
зернобобові 

13646 15005 14515 15115 15636 15837 

Цукрові 
буряки 

856 652 815 610 380 322 

Соняшник 2943 3743 3964 3604 4306 4232 
Соя 65 438 751 671 558 644 
Ріпак 214 207 414 891 1412 1060 

Джерело: дані Державного комітету статистики України [10] 
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Тенденції змін у структурі сільськогосподарського 
виробництва засвідчують, що товаровиробники вкладають 
кошти у виробництво найбільш рентабельних 
сільськогосподарських культур (рівень рентабельності деяких 
видів сільськогосподарської продукції наведено у таблиці 4), 
нехтуючи порядком оптимальних сівозмін, необхідністю 
відновлення еколого-економічного потенціалу виробництва. 
Так, статистичні дані підтверджують, що найвищу 
рентабельність має виробництво зернових та соняшнику. 
Високою є і рентабельність виробництва ріпаку, яка 
становила у 2006 р. 46,4%, у 2007 р. – 38%, у 2008 р. – 51,3 % 
[5, с.53].  

Таблиця 4 
Рівень рентабельності виробництва 

деяких видів сільськогосподарської продукції, % 
С-г продукція 2005 2006 2007 2008 2009 
Зернові і 
зернобобові 

3,1 7,4 28,7 16,4 7,3 

Насіння 
соняшнику 

24,3 20,7 75,9 18,4 41,4 

Цукрові буряки 4,8 11,1 -11,1 7,1 37,0 
Овочі відкритого 
грунту 

 
16,1 

 
14,8 

 
14,1 

 
11,1 

 
19,1 

М’ясо ВРХ -25,0 -38,4 -41,0 -24,1 -32,9 
М’ясо свиней 14,9 -9,2 -27,6 0,3 12,1 
Молоко 12,2 -3,7 13,8 4,1 1,4 

Джерело: дані Державного комітету статистики України [10] 
 

У деяких підприємствах Харківської області у 2007- 
2009 рр. питома вага соняшнику у вартості товарної продукції 
була більше 40% та рентабельність його виробництва 
перевищувала 170% (табл.5.). 
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Таблиця 5 
Питома вага соняшнику у товарній продукції 
та рентабельність його виробництва у деяких 

сільськогосподарських підприємствах 
Харківської області, % 

 

Підприємства Показники 2007 2008 2009 
Питома вага 29,2 21,6 26,4 ТОВ у 

Богодухівському 
районі 

Рентабельність 156,7 167,3 179,6 

Питома вага 31,1 31,7 38,1 ПОСП у 
Кегічівському районі Рентабельність 154,9 118,0 48,6 

Питома вага 20,0 44,6 26,0 ТОВ у Ізюмському 
районі Рентабельність 92,2 85,8 32,3 

Джерело: розрахунки автора за даними статистичної звітності 
підприємств (форма 50-сг) 
 

У той же час виробництво інших 
сільськогосподарських культур виявилося 
низькорентабельним, а виробництво тваринницької 
продукції взагалі збитковим, що і зумовило суттєве 
скорочення цих видів виробництв, формування спеціалізації, 
яка дозволяє одержувати сільськогосподарському 
підприємству високі прибутки 2-3 роки, але негативно 
позначається на родючості ґрунтів, подальшому розвитку 
виробництва, збереженні трудових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств. У 2009 р. порівняно з 
2000 р. середньооблікова кількість найманих працівників у 
сільському господарстві була меншою у 4 рази (699 тис осіб 
та 2551 тис. осіб відповідно).  

Особливо загрозливою для подальшого розвитку 
сільськогосподарського виробництва стає інвестиційна 
поведінка в умовах подальшої інституційної невизначеності. 
Закінчення термінів оренди земельних паїв перед 
запровадженням ринку землі породжує вкрай грабіжницькі 
способи використання земельних ресурсів. Факти зменшення 
вмісту в орному шарі гумусу внаслідок вкладення інвестицій у 
виробництво тих культур, які дають найшвидшу віддачу 
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(зернові, олійні), при цьому з порушенням сівозмін та 
відсутністю органічних добрив, підтверджують у своїх 
дослідженнях В.М. Нелеп, Л.В. Бойко [7, с.24]. Тому цілком 
виправдано Кабінетом Міністрів було прийнято рішення у 
2010 р. щодо обмеження частки посівів соняшнику 10%. 
Держава вимушена застосовувати адміністративні, несумісні з 
базовими умовами функціонування ринкової економіки 
заходи за неповноти прав власності на землю.  

Така модель інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств відповідає моделі 
„інвестиційної короткозорості”. За цієї моделі суб’єкти 
господарювання віддають переваги таким напрямам 
вкладання коштів, які приносять найшвидшу та найбільшу 
віддачу, нехтуючи умовами сталого розвитку. Утверджується 
така модель інвестиційної діяльності в умовах політичної та 
економічної нестабільності, невизначеності та неповноти 
прав власності, нееквівалентності обміну, високих 
транзакційних витрат, відсутності інститутів прав захисту 
власності та контрактів. „Інвестиційна короткозорість” 
суперечить умовам сталого розвитку сільського господарства  
«3Е» (Efficiency, Equity, Ecology), за яких досягається висока 
ефективність виробництва, соціальна справедливість та 
збереження природного потенціалу, та за яких 
забезпечується в економічній діяльності баланс „між 
задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх 
поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому 
довкіллі”.  

Умовами зміни моделі інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств на інноваційно-
інвестиційну та таку, що відповідає умовам сталого розвитку 
«3Е», є: завершення інституційної реформи, насамперед у 
частині специфікації та захисту всієї сукупності прав 
власності на землю, утвердження цивілізованих інститутів 
ринку, формування конкурентних умов на ринках, 
недопущення монополістичної поведінки суб’єктів у сфері 
посередництва та переробки сільськогосподарської 
продукції, сприяння еквівалентності обміну ресурсів та 
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продукції сільського господарства, удосконалення 
фінансового забезпечення відтворення у сільському 
господарстві, поліпшення умов кредитування, усунення 
передумов спекулятивної поведінки на фінансовому ринку. 
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АГРОХОЛДИНГИ: ПРОГРЕС І ЗАГРОЗИ 
 

ПРОХВАТІЛОВ Ю.Ф., 
кандидат економічних наук, доцент, 

Харківський національний технічний університет 
сільського господарства ім. Петра Василенка 

 
Світовий досвід ведення сільського господарства 

свідчить, що тільки великотоварне виробництво може 
забезпечити стійкий розвиток галузі, розширене її 
відтворення на сучасних засадах і високу ефективність. 

Саме за цим напрямком розвивалось сільське 
господарство Радянської України. Головними формами 
організації виробництва в колгоспах і радгоспах були 
спеціалізація і концентрація, міжгосподарська кооперація і 
агропромислова інтеграція. 

За останні 20 років так званих ринкових реформ під 
гаслом створення ефективного хазяїна високоінтенсивне 
механізоване і автоматизоване сільське господарство було 
зруйноване і перетворилось переважно на дрібнотоварне 
виробництво (таблиця 1), яке не в змозі забезпечити 
внутрішні потреби не тільки в овочах і фруктах, а і в м’ясі, 
високоякісних молочних продуктах, продовольчому зерні і, 
навіть, в гречці і цукрі. 

Аналіз даних таблиці 1 показує, що в 2008 році (в якому 
одержано найбільший урожай зернових) 54% валової 
продукції сільського господарства припадало на господарства 
населення. В середньому на одне особисте селянське 
господарство вироблено 12,0 тис. грн валової продукції, 
тобто більшість з цих господарств важко віднести до 
товарних. 

Із загальної кількості сільськогосподарських 
підприємств 75,6% по виробництву зерна, 82% по 
виробництву соняшника і 79,9% по виробництву цукрових 
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буряків слід віднести до дрібних, як за площею посівів, так і 
за середнім обсягом виробництва. 
 

Таблиця 1 
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в 

господарствах України у 2008 році4 
 

Кількість 
господарюючих 

суб’єктів 

Обсяги виробництва 
продукції 

В середньому 
на одне 

господарство Показники 

одиниць у відсотках одиниць у відсотках тис. 
грн. т. 

Валова продукція у 
порівнянних цінах 
2005р., млн. грн., всього 

  103977,9 100   

а) сільськогосподарські 
підприємства – всього 59059 100 47865,4 46,0 810,5  

у т.ч. продукція 
рослинництва 59059 100 32136,1 30,9 544,1  

продукція тваринництва 59059 100 15729,3 15,1 266,4  
б) господарства 
населення – всього 4666000 100 56112,5 54,0 12,0  

у т.ч. продукція 
рослинництва 4666000 100 32763,0 31,5 7,0  

продукція тваринництва 4666000 100 23349,5 22,5 5,0  
Виробництво продукції 
рослинництва в 
сільськогосподарських 
підприємствах за видами, 
тис.т 

      

а) зернові і зернобобові 39486 100 42094,2 100  1066 
з них підприємства з 
площею до 250 га. 29837 75,6 3525,2 8,4  118,1 

б) соняшник 20598 100 5289,3 100  256,8 
з них підприємства з 
площею до 250 га. 16884 82,0 1276,9 24,1  75,6 

в) цукрові буряки 1608 100 11795,5 100  7335,5 
з них підприємства з 
площею до 250 га. 1285 79,9 2301,5 19,5  1791 

                                                
4 За даними статистичного збірника «Сільське господарство України» за 2008 рік. 
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Аграрні реформи в Україні перетворили її з експортера 
в імпортера багатьох видів сільськогосподарської продукції. 
«Таємні» задумки хитромудрих західних консультантів наших 
реформаторів здійснилися. 

Пошук шляхів швидкого виведення сільського 
господарства із затяжної кризи штовхає державне 
керівництво на прийняття рішення про відміну мораторію на 
продаж землі сільськогосподарського призначення. 
Вважається, що ринок землі сприятиме інвестиціям у сільське 
господарство за рахунок іпотечного кредиту і притоку 
іноземного капіталу. Інвестиції для відродження села і 
сільського господарства є край необхідними, але сподівання 
на них через ринок землі можуть виявитися марними, а, 
можливо, і контрпродуктивними. По-перше, тому, що на 
цьому ринку гору можуть взяти спекулянти, які за безцінь 
скуповуватимуть земельні паї у непрацездатних власників-
пенсіонерів для наступного її перепродажу. Кінець-кінцем 
відбудеться наступний земельний переділ, внаслідок якого 
земля сконцентрується у володінні невеликої кількості 
найбагатших людей – сучасних поміщиків. Це ,в кращому 
випадку, а в гіршому земля буде передана за велику плату у 
довготривалу суборенду іноземцям, що мало відрізняється від 
її продажу. Значна частина селян-трудівників залишиться без 
землі. Таким чином, відбудеться другий задум консультантів з 
аграрної реформи. 

Виникає питання: ринок землі – це єдиний варіант 
фінансування інвестицій в сільське господарство? Ні, є багато 
інших. Один з них це перелив капіталів із інших галузей 
виробництва. Прикладом цього в останні роки виступають 
агрохолдинги. Всі вони базуються на оренді землі і мають 30 
і більше відсотків рентабельності, завдяки своїм перевагам 
перед іншими формами господарювання вітчизняного 
бізнесу на землі. 

Агрохолдинги як організаційно-правова форма – це 
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акціонерні компанії, які володіють контрольними пакетами 
акцій інших компаній з метою управління, керівництва і 
одержання дивідендів. В виробничо-структурному аспекті – 
це вертикально-інтегровані агропромислові об’єднання, що 
здійснюють виробництво, зберігання, переробку і реалізацію 
сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки. 
Характерними рисами агрохолдингів є: 

— оренда розосереджених по території України великих 
земельних масивів [1]: в більшості від 30 до 300 тис.га; 

— широкопрофільність; 
— високо інтенсивне за сучасними технологіями 

виробництво продукції рослинництва, тваринництва і 
харчової промисловості; 

— спеціалізація. 
Виробничий діапазон агрохолдингів охоплює всі 

основні групи товарних культур: зернові, соняшник та інші 
олійні культури, цукрові буряки, а також, в певній мірі, 
садівництво, овочівництво і насінництво. В тваринництві 
агрохолдинги переважають у птахівництві, де на їх долю 
припадає більше 70% ринку м’яса птиці, в меншій мірі вони 
представлені в молочному скотарстві і в свинарстві. 

Стосовно інших форм організації господарювання 
агрохолдинги мають явні переваги: 

1. На відміну від сільськогосподарських підприємств, які 
втрачають до 2/3 створеного в галузі прибутку через диктат 
посередників на ринку сільськогосподарської продукції, 
агрохолдинги займають на ньому олігопольну позицію. 
Вони витісняють посередників і забезпечують рівень 
рентабельності операційної діяльності не менше 30%; 

2. Концентрація землі і сучасних засобів виробництва в 
агрохолдингах створює умови для внутрішньої спеціалізації з 
високим рівнем механізації і автоматизації виробничих 
процесів з замкнутим циклом; 

3. Комплексний характер виробництва і управління по 
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всьому ланцюгу технологічних процесів від вирощування 
сільськогосподарських культур і тварин до переробки і 
реалізації готової продукції; 

4. Застосовування сучасних інтенсивних технологій, 
заснованих на використанні високопродуктивних 
енергозберігаючих систем машин, сівозмін, органічних і 
мінеральних добрив, засобів захисту рослин і тварин та 
інших досягнень науково-технічного прогресу; 

5. Доступність інвестицій у розвиток сільського 
господарства за рахунок власного прибутку і банківського 
кредиту, який при рентабельності 30 і більше відсотків стає 
ефективним; 

6. Великотоварне виробництво однотипної 
сільськогосподарської продукції у товаровиробника, який має 
прямий доступ на світовий ринок; 

7. Найкращі позиції для розширеного відтворення на 
інтенсивній основі інноваційного типу; 

8. Висока конкурентоспроможність на внутрішньому і 
зовнішньому ринках. 

Можна констатувати, що агрохолдинги являють собою 
приклади відтворення позитивних організаційно-
виробничих характеристик сільського господарства 
доринкового періоду. 

Разом з цим, агрохолдинги, як одна із форм 
виробничої структури сільського господарства 
капіталістичного типу, несуть певні загрози іншим 
сільськогосподарським товаровиробникам, споживачам і 
державі. На думку автора до них слід віднести: 

1. Агрохолдинги – це організаційно-виробничі 
структури наднаціональних інтересів; 

2. Концентрація землі в агрохолдингах у разі відміни 
мораторію на її продаж несе загрозу зміни її володаря 
шляхом продажу контрольного пакету акцій агрохолдингів, 
акції яких котируються на Лондонській, Варшавській та 
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інших міжнародних фондових біржах; 
3. Можливість монополізації внутрішнього ринку 

певних видів продукції і підвищення цін на продукти; 
4 Безконтрольність і некерованість цих агроформувань 

з боку місцевих органів влади, а по певним питанням і з боку 
центральних; 

5. Відрив від територіальних поселень, як виробничих 
одиниць; 

6. Відсутність необхідності і зацікавленості відтворення 
місцевих трудових ресурсів; 

7. Поглинення дрібнотоварних і середньотоварних 
підприємств. 

Для зменшення цих загроз необхідні такі заходи: 
1. Посилення державного нормативно-правового 

регулювання діяльності агрохолдингів; 
2. Відмова на законодавчому рівні від вільного продажу 

земель сільськогосподарського призначення; 
3. Введення для аргохолдингів податку на створення 

інфраструктури села; 
4. Обмеження концентрації землі у володінні одного 

агрохолдингу в межах одного адміністративного району. 
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МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМІВ 
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

АПВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ГАЛУЗІ 
РОСЛИННИЦТВА 

 
ТИМЧУК В.М., заступник керівника ЦНЗ АПВ 
Харківської області,  керівник центру науково-

інформаційних технологій та аналітики  Інституту 
рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН, кандидат с.-г. наук 
 

Виділення в рамках Комплексної програми розвитку 
АПВ та земельної реформи Харківської області в 2011-2015 
рр. та на період до 2020 року зростаючої ролі інноваційно-
інвестиційних складових  ставить значні наголоси на  
системній трансформації АПК Харківщини до рівня 
інвестиційно успішного регіону,  діючого на засадах 
наскрізної координації.  

Враховуючи значну роль галузі рослинництва для 
реалізації положень програми, значного посилення 
потребують методологічне забезпечення та логістика 
трансферу селекційно-насінницьких та технологічних 
інновацій (рис.1) 

 
Рис.1. Роль методологічного забезпечення в розвитку 

інноваційно-інвестиційних напрямів в галузі 
рослинництва 
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При цьому досягнення стратегічного рівня 
інвестиційної привабливості регіонального АПК  може бути 
досягнуто за умови комплексної трансформації.  Серед 
основних орієнтирів трансформації АПК Харківщини слід 
виділити :  

1)використання наявних конкурентних переваг, 
інфраструктури і комплексного кадрового забезпечення;  

2)органічне поєднання організаційного, наукового, 
виробничого, переробного, торгівельного і банківських 
ресурсів та розвиненої системи логістики;  

3)реалізація інноваційного та інвестиційного 
регіонального потенціалу;  

4)активізація ринкових механізмів та інтеграція до 
міжнародної системи виробництва та збуту;  

5)стратегічне забезпечення продовольчої, 
технологічної, біологічної і сировинної безпеки регіону та 
України;  

6)органічний системний розвиток господарського 
комплексу Харківщини за інноваційним вектором;  

7)сталий розвиток сільських територій та забезпечення 
підвищених соціальних стандартів населення. 

Проведений аналіз реального стану трансферу 
інновацій в АПВ свідчить, що на сьогодні, нажаль, така 
система ще не є повністю сформованою. Основним 
стратегічним завданням трансформації АПК є досягнення 
рівня заснування інноваційної системи споживання з 
виходом на засади інноваційного провайдингу (рис.2). 

Саме такий підхід є стратегічним для АПВ Харківської 
області та створює реальні умови для технологічних та 
методологічних інтервенцій на інші ринки. Трансфер в 
ринкових умовах стає ефективним за умови високого рівня 
запасу міцності конкурентних переваг, що в свою чергу 
відкриває можливості до рефінансування науки та її 
інноваційного  розвитку. Саме за таким вектором на сьогодні 
розвивається головна установа ЦНЗ АПВ Харківської області 
– Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН, в якому на 1 
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грн бюджетного фінансування зароблено 1,33 грн за рахунок 
реалізації наукоємної продукції. 

 
 

 
Рис.2. Логістика трансферу інновацій в АПВ 

 

Науковим установам та вищим навчальним закладам, 
що входять до складу ЦНЗ АПВ Харківської області  
належить провідна роль в розробці наукоємної продукції та 
науковому забезпеченні трансферу інновацій в АПВ. Так, за 
останні роки за рахунок установ центру на регіональний 
АПК в різних формах працювало від 133,5 до 165, 6 млн.грн, 
з яких понад 30% за рахунок реалізації наукоємної продукції 
(рис.3) 

 
Рис. 3. Роль ЦНЗ АПВ Харківської області в розвитку 

регіонального АПВ (задіяність коштів, млн.грн.), 
2007-2010 рр. 

Високий рівень наукового забезпечення в АПВ 
Харківської області створює умови для нарощування 
активності інноваційно-інвестиційного розвитку. В 2001-2010 
рр установами центу було розроблено 783, апробовано 1041 
та впроваджено  в АПВ Харківщини 1112 розробок (рис.4).  
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В порівнянні до рівня 2001-2005 рр в 2006-2010 рр 
значно зросла активність та результативність по розробці та 
трансферу інновацій в АПВ. Важливою рисою цього 
процесу все більше стає системна інтеграція об’єктів 
трансферу в несуміжні галузі зі створенням системи 
внутрішнього та зовнішнього споживання. 
 

 
Рис. 4. Результативність наукового забезпечення 

трансферу інновацій установами ЦНЗ 
АПВ Харківської області, 2001-2010 рр. 

 
Реальні підстави для реалізації інноваційно-

інвестиційного розвитку АПВ Харківської області надає 
також і те, що за останні роки Харківщина стало є серед 
лідерів у створенні інноваційної продукції, а багато установ 
ЦНЗ АПВ Харківської області мають статус «Виробник 
кращих вітчизняних товарів». 

Для реального запуску механізмів трансферу інновацій 
важливим є дотримання  засад наскрізної координації в 
рамках алгоритму I4 з чітким переходом від розробки 
інновацій (інтелект) через інформаційно-маркетингове 
супроводження (інформація) до створення інновацій та  
залучення інвестицій (рис.5) 
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Рис. 5. Реалізація наукового забезпечення 
трансферу інновацій 

 

При активному входженні України та Харківської 
області до міжнародного поля науки, товарів, послуг та 
трудових ресурсів все більш активними стають інтеграційні 
процеси. 

На сьогодні Харківська область має всі підстави для 
функціонування в якості науково-методологічного центру та 
полігону відпрацювання напрямів інноваційно-інвестиційно 
трансформації в АПВ України.  

Комплексною програмою інноваційно-інвестиційного 
розвитку АПВ та земельної реформи Харківської області в 
2011-2015 рр. та на період до 2020 року зроблені наголоси на 
значному підвищенні ролі аграрної науки, як важливого 
фактору сталого розвитку аграрного сектору економіки. 
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ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ 

АГРОВИРОБНИЦТВА 
 

МАЗНЄВ Г.Є., ПРОФЕСОР, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 

Ефективність аграрного виробництва, 
конкурентоспроможність його продукції цілком визначають 
технології вирощування сільськогосподарських культур. 
Найважливішою складовою технологій є машини та 
обладнання. Від рівня забезпеченості машинами, їх 
експлуатаційних характеристик, відповідності екологічним 
вимогам залежить своєчасність і якість виконання 
технологічних операцій, що визначає урожайність і якість 
отриманої продукції. 

Слід констатувати, що за роки економічних 
трансформацій відбувся катастрофічний спад кількості 
тракторів і сільськогосподарських машин в аграрному секторі 
України. Так, якщо у 1991 році в сільськогосподарських 
підприємствах країни налічувалось 497,3 тис. тракторів, то на 
кінець 2010 року їх кількість дорівнювала лише 151,3 тис. 
штук, або 30,4 % (табл. 1). Тобто, тракторний парк порівняно 
з дореформовим періодом зменшився у 3,3 рази. Зменшилась 
кількість зернозбиральних комбайнів - з 105,2 до 32,7 тис. 
шт., тобто у 3,2 рази. Парк кукурудзозбиральних і 
бурякозбиральних комбайнів у 2010 poцi становив відповідно 
лише 18,9% і 21,2 % від кількості комбайнів 1991 року. 
Енергетична потужність машинно-тракторного парку 
зменшилась у 2010 році до 50,6 млн. к. с. проти 147,1 млн. к. 
с. у 1990 році. 

Темпи падіння наявності тракторів і комбайнів в 
сільськогосподарських підприємствах України наочно 
ілюструють графіки на рис. 1. 
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Рис. 1. Темпи падіння наявності тракторів і комбайнів 

у сільськогосподарських підприємствах України 
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Таблиця 1 
Наявність тракторів і основних видів 

сільськогосподарських машин в сільськогосподарських 
підприємствах України, тис. шт. 

 

Роки ТракториЗернозбиральні 
комбайни 

Кукурудзо-
збиральні 
комбайни 

Буряко-
збироальні 
комбайни 

Установки 
та агрегати 
для доїння 

корів 

Наяв-
ність 

енерге-
тичних 

потужно-
стей, млн. 
кінських 

сил 
1991 497,3 105,2 15,3 19,8 79,2 147,11) 

1996 441,7 85,9 12,0 18,3 58,7 … 
2000 318,9 65,2 7,9 13,0 33,5 94,9 
2001 296,2 61,3 7,0 12,0 29,3 87,6 
2002 273,6 57,4 6,3 11,1 25,7 80,5 
2003 250,7 53,6 5,6 10,1 21,8 73,1 
2004 230,9 50,0 5,2 9,3 18,7 66,5 
2005 216,9 47,2 4,8 8,5 16,8 62,9 
2006 201,3 44,3 4,2 7,7 14,7 59,2 
2007 186,8 41,0 3,6 6,6 12,7 55,9 
2008 177,4 39,1 3,2 5,8 11,4 53,9 
2009 168,5 36,8 2,9 5,1 10,5 52,0 
2010 151,3 32,7 2,5 4,2 10,8 50,6 
2010
р. у 
% 
до 

1991
р. 

30,4 31,1 18,9 21,2 13,6 34,4 

 
Джерело: Сільське господарство України. Статзбірник. – К.: Держкомстат 
України, 2007. – С. 182 – 183; 2008. – С. 186 – 187; 2009. – С. 188 – 189; 
2010. – С. 194 – 195; http.//ukrstat.gov.ua. 
1) у 1990 році. 
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Таблиця 2 
Виробництво тракторів і основних видів сільськогосподарських машин в Україні, шт. 

 

Найменування 
машин 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2009р. 
у % до 
1990р. 

Трактори 106221 10386 4034 3640 2980 4556 5806 5543 3703 5282 6339 1445 1,4 
Комбайни 
зернозбиральні – – 82 139 92 101 305 308 90 76 389 93 – 

Комбайни 
бурякозбиральні 8600 362 74 159 116 398 109 88 201 18 … 0 0 

Плуги відвальні 89158 1712 3142 3528 3312 4285 5192 3058 2542 3025 7064 5336 6,0 
Сівалки 57066 1505 2008 3820 4906 7983 9932 11315 8968 7065 9938 2542 4,4 
Машини для 
внесення добрив 13850 148 12 1051 649 800 880 1135 1159 2296 1423 272 2,0 

 
Джерело: Сільське господарство України. Статзбірник. – К.: Держкомстат України, 2004. – С. 133; 2008. – С. 188; 
2009. – С. 190; 2010. – С. 196. 
Статщорічник України за 2007 рік. – К.: Держкомстат України, 2008. – С. 129. 
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Стан технічного забезпечення сільського господарства 
залежить від пропозиції машинобудівної промисловості та 
спроможності сільських товаровиробників купувати нову 
техніку. Вітчизняні заводи сільгоспмашинобудування 
внаслідок руйнівних процесів завантажені лише на 10-20 %, 
багато заводів зупинили виробництво [5, 6]. Технологічне 
обладнання діючих заводів спрацьовано на 70 - 80 %, його 
середній вік сягає 30 – 35 років [6]. Внаслідок цього, а також у 
зв'язку з вкрай низькою платоспроможностю аграріїв 
виробництво тракторів у 2009 році скоротилося у 70 разів і 
склало лише 1,4 тис. шт. проти 106,2 тис. шт. у 1991 році 
(табл. 2). Практично зупинилося виробництво 
бурякозбиральних комбайнів. У 17 разів скоротилося 
виробництво плугів, у 7 - 8 рази – сівалок, у 50 разів 
зменшилися обсяги виробництва машин для внесення 
добрив. 

Обсяги закупівлі сільськогосподарської техніки у 2009 
році порівняно з 1990 роком зменшились: по тракторах у 10 
разів, по зернозбиральних комбайнах - у 6, кормозбиральних 
комбайнах - у 50 разів (рис. 2). 

Таблиця 3 
Придбання сільськогосподарської техніки у тому числі за 

бюджетними програмами державної підтримки, млн. грн.* 
У тому числі 

Усього з частковою 
компенсацією 

на умовах 
лізингу 

за пільговими 
кредитами Ріки 

од млн грн од млн грн од млн грн од млн грн 
2001 5384 501 0 0 1920 144 0 0 
2002 4773 503 312 80 963 56 0 0 
2003 6547 527 853 85 1922 115 0 0 
2004 12076 1430 783 146 2765 324 2519 432 
2005 14304 2319 1852 503 1289 161 4452 876 
2006 15054 2573 626 106 327 53 3701 829 
2007 29860 7252 3137 430 1505 247 3803 1018 
2008 232461 9794,6 2881 458 645 185,6 3069 1827 
2009 92176 2632,8 0 0 851 185,1 13 15,7 

Усього 412635 27532,4 10444 1808 12187 1470,7 17557 4997,7 
Джерело: Дані Міністерства аграрної політики України 
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а – трактори; б – зернозбиральні комбайни; 

в – кормозбиральні комбайни; г – бурякозбиральні комбайни 
 

Рис. 2. Динаміка закупівлі тракторів і комбайнів 
сільськогосподарськими підприємствами України 

% % 

% % 
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Забезпеченість агропідприємств основними 
сільськогосподарськими машинами не досягає і половини 
технологічної потреби. Слід підкреслити, що коефіцієнт 
технічної готовності техніки в агропідприємствах не перевищує 
0,6 - 0,7 [5], тобто кожна третя машина не працездатна. 

Динаміку придбання сільськогосподарської техніки 
характеризують дані табл. 3. Порівняно з 2001 роком на 
закупівлю техніки у 2008 році використано коштів майже у 20 
разів більше (9764,6 млн. грн. проти 501 млн. грн.). Але слід 
констатувати, що левова частина закупленої техніки є 
імпортною (рис. 3), яка постачається з Китаю, Білорусі, Польщі, 
Німеччини та інших країн далекого зарубіжжя. Так, у 2008 році 
сільськогосподарської техніки закуплено на 9,8 млрд. грн., в тому 
числі на 7,32 млрд. грн. (75 %) іноземної техніки. У кризовому 
2009 році обсяг придбання сільськогосподарської техніки 
суттєво зменшився і склав 2,63 млрд. грн., але питома вага 
техніки зарубіжного виробництва сягнула 92 % (2,43 млрд. грн.). 
Практика показує, що значна частина імпортованої техніки – це 
техніка, що була у використанні. Наприклад, у 2009 році 
придбано 7618 тракторів зарубіжного виробництва, з яких 2489, 
або 33 % уживаних; зернозбиральних комбайнів – 1569 шт., в т. 
ч. 56,4 % таких, що були у використанні. Відомо, що уживана 
техніка потребує значно більших витрат на підтримку її у 
працездатному стані, причому з кожним роком експлуатації ці 
витрати зростають. 

За розрахунками вчених Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки» для відтворення технічної бази 
сільського господарства до рівня технологічної потреби 
необхідно понад 300 млрд. гри., тобто протягом 10 -12 років 
інвестиції в технічне забезпечення повинні бути на рівні 25 -30 
млрд. грн. щорічно [5, 6]. Враховуючи те, що інноваційні 
агротехнології потребують значних інвестицій в основний і 
оборотний капітал, загальна потреба в інвестиціях для 
інноваційного оновлення агровиробництва значно перевищує 
вищезазначену суму коштів. 

Інвестиційне забезпечення є найважливішим фактором 
техніко-технологічного оновлення виробництва, впровадження 
інноваційних технологій і сприяє зростанню 
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конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. 
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Рис. 3. Придбання сільськогосподарської техніки, 

млрд. грн. 
 

Десятирічний період трансформаційних перетворень 
(1991 - 2000 pp.) зумовив суттєвий спад інвестиційної активності 
в Україні і, як результат, – падіння ефективності виробництва. В 
цілому по народному господарству скорочення обсягів 
інвестицій склало 57 %, а в сільському господарстві - 58 %. 

З 2000 року, завдяки активному реформуванню сільського 
господарства, а також нарощуванню інвестицій, обсяги 
агропромислової продукції постійно нарощуються. У 2008 році 
зібрано найбільший за всю історію існування України урожай 
зернових і зернобобових культур - понад 53 млн. тонн, а в 
Харківській області також отримано небувалий урожай зернових 
культур – 3,8 млн. тонн. Порівняно до попереднього року - 
більше понад три чверті. 

Із початком економічного зростання (2000 р.) утворилась 
стійка тенденція збільшення інвестицій в основний капітал 
сільського господарства. Так, у 2008 році останні склали 16681 
млн. грн., або 7,1 % від загальних інвестицій в основний капітал. 
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Обсяг інвестицій в сільське господарство з 2001 року по 2008 рік 
зріс у 10,7 раза. 

В той же час, частка інвестицій, що здійснюється в сільське 
господарство, в загальній сумі інвестицій в економіку України 
суттєво скоротилась порівняно з дореформеним періодом. Якщо 
у 1990 році вона становила 21,3 %, то у 2008 році досягла лише 
7,1 %. Така динаміка інвестицій свідчить про істотний 
інвестиційний «голод», що породжує швидкий знос і старіння 
основних засобів виробництва. Так, основні засоби сільського 
господарства країни з 1990 року зменшились в 11,6 раза, а частка 
аграрної галузі в основному капіталі національної економіки 
зменшилася від 24,6 до 3,4 % на початок 2008 року. В 
Харківській області частка основного капітала сільського 
господарства в капіталі економіки області в 2008 році склала 
лише 1,1 %. 

В умовах нестачі внутрішніх інвестиційних ресурсів 
залучення іноземних інвестицій є одним із реальних джерел 
поповнення коштів для фінансування інвестиційних потреб. 
Україна продовжує бути інвестиційно привабливою державою.  

Незважаючи на певну активізацію інвестиційної діяльності 
в агропромисловому комплексі, для суттєвого підвищення 
ефективності виробництва інвестиційних ресурсів явно не 
вистачає. 

Позитивним кроком в цьому напрямі є прийнята 
Кабінетом Міністрів України «Державна цільова програма 
розвитку Українського села на період до 2015 року», згідно якої 
сума інвестицій в 2015 році сягне 20 млрд. грн., тобто проти 
рівня 2006 року збільшиться у 2,8 рази, а іноземні інвестиції 
порівняно з 2006 роком зростуть у 7,3 рази і в 2015 році повинні 
скласти 8,0 млрд. грн. 

Для забезпечення ефективних умов розвитку інвестиційної 
діяльності повинна бути посилена роль держави в регулюванні 
виробничих економічних відносин і, перш за все, паритетності 
міжгалузевого товарообміну. Саме, через нееквівалентність в 
товарообміні сільського господарства з іншими галузями 
економіки аграрна сфера має низьку інвестиційну привабливість. 

Для стимулювання інноваційно-технологічного оновлення 
агровиробництва необхідним є посилення державної підтримки 
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науково-дослідних і інноваційних розробок для розширення 
науково-технічного і інтелектуального потенціал а країни. 

Ринковий механізм має бути доповнений методами 
державного регулювання непрямої дії, в тому числі підтримкою 
інноваційної діяльності, як основи технологічного оновлення 
агровиробництва. 

Необхідно ширше залучати передові зарубіжні 
агротехнології, адаптовувати їх до умов вітчизняного 
агропромислового комплексу і поєднувати їх з дешевими 
трудовими ресурсами нашої країни. 

Ефективна інвестиційна політика за рахунок важелів 
непрямого державного впливу може забезпечити накопичення 
капіталу для технологічного оновлення агровиробництва. 
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Стаття присвячена обґрунтуванню об'єктивної 

необхідності реалізації українських чорноземів через 
відродження тваринництва. 

Завдяки хижацькому використанню українських 
чорноземів їх родючість неухильно понижується. Так за 
попередні до 1990 року 30 років вміст гумусу скоротився з 5.5% 
до 3.2%,тобто на 2.3 процентні пункти [1,4]. Якщо такий темп 
вимивання гумусу з ґрунту буде збережено на період після 1990 
року,то у 2025 році вміст гумусу в ґрунті складатиме менше 1.0%. 
А це вже є ознакою національного лиха. Причина цього лежить 
на поверхні: це невиправдана відмова багатьох господарюючих 
суб'єктів аграрного профілю від використання органічних 
добрив. Так,у 1990 році було внесено 297млн. тонн органічних 
добрив,а у 2005 році усього 15.1млн. тонн. У розрахунку на один 
гектар ріллі це складало 8.6 і 0.8 тонн відповідно. Основним 
постачальником органічних добрив було, є і завжди залишиться 
тваринництво,яке в даний час наближається до свого повного 
знищення. Нагадаємо,що в 1990 році в Україні нараховувалось 
25млн. голів великої рогатої худоби і в тому числі корів близько 
8.4млн. голів. У 2005 році нараховувалось великої рогатої худоби 
6.5млн. голів і в тому числі 3.6 млн. корів. 

За наступні п'ять років скорочення чисельності поголів'я 
сільськогосподарських тварин продовжувалось. Склалась 
загрозлива причинно-наслідкова залежність: знищення 
тваринництва - припинення застосування органічних добрив-
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руйнування гумусу в ґрунті - пониження родючості українських 
чорноземів - падіння урожайності сільськогосподарських 
культур-остаточне знищення українського села – втрата 
продовольчої незалежності. 

Щоб цього не трапилось треба негайно ініціювати 
відродження тваринництва, що є з цілого ряду причин 
непростим, але невідкладним завданням [1,3-5]. Поголів'я 
сільськогосподарських тварин треба неухильно нарощувати з 
тим, щоб його щільність досягла не менше 0,6-0,8 умовних голів 
на один га ріллі. Розрахунки показують, що для того щоб вийти 
на рівень продуктивності який би наближався до аналогічного 
показника розвинених країн ЄС5, треба з кожного га ріллі 
виділити 0.65-0.75га під сіяну кормову площу,тобто під посівну 
зернофуражних та кормових культур [3] і лише 0.25-0.35га може 
бути відведено під чисті пари та посіви інших 
сільськогосподарських культур. 

Виходячи із сказаного вище можна сформулювати загальну 
стратегію усунення всіх згаданих негараздів: відродження 
українського села через реанімацію чорноземів та відродження 
тваринництва. Вона має об'єднати ряд часткових стратегій 
реалізація має відбуватись у наступній послідовності. 

 Стратегія 1 має бути орієнтована на повернення до тих 
схем внутрішньорайонної спеціалізації, яка діяла у 70-80-х роках 
минулого століття на Харківщині і яка передбачала побудову в 
межах кожного адміністративного району спеціалізованих 
тваринницьких технологічних комплексів(ТТК): 

1.  1-2- на виробництві яловичини; 
2.  1-2 на виробництві свинини; 
3.  11-12  на виробництві молока. 

В деяких адміністративних районах були побудовані ТТК, 
спеціалізовані на виробництві продукції вівчарства та 
птахівництва. За умови освоєння сучасних технологій на 
                                                
5 Мова йде про річний надій на одну корову близько 6000 кг, середньодобовий приріст ВРХ 
1.1-1.2 кг та свиней 600-700грам 
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кожному такому ТТК має утримуватись близько не менше 2000-
2500 умовних 

голів. Згідно з усередненим нормативом 1.8 га сіяної кормової 
площі на одну умовну голову забезпеченість цією останнього 
кожного такого ТТК має складати близько 3900-4000 га ріллі. За 
умови,що сіяна кормова площа складатиме близько 60% загальної 
площі ріллі в сільській агломерації на яку базуватиметься ТТК 
згаданого вище розміру його стратегічне поле бізнесу має 
складати 6500- 6600 га ріллі. В даний час такою площею 
володіють далеко не всі існуючі сільські агломерації. Далеко не всі 
з них також мають наявну чисельність працездатного населення 
для заповнення всіх вакантних робочих місць на ТТК, побудованих 
в їх межах. Отже неминуче виникне потреба в укрупненні 
існуючих сільських агломерацій. Принагідно нагадаємо про те, що 
укрупнення сучасних сільських агломерацій є необхідною 
передумовою також і формування повнокомплектної соціальної 
сфери села. 

Укрупнення розмірів сільських агломерацій вимагатиме 
внесення адекватних змін у внутрішньорайонний адміністративний 
устрій, які кореспондувались би із вимогами Європейської Партії 
місцевого самоврядування. Все це є завданням стратегії 2. Її 
реалізація дозволяє розподілити площу ріллі,  взяту по  
адміністративному району в цілому між окремими 
перспективними укрупненими сільськими агломераціями. За 
наявності такої інформації, скориставшись нормативом 
щільності поголів'я на один га ріллі вже неважко встановити квоту 
поголів'я сільськогосподарських тварин для кожної сільської 
агломерації. А це відкриває можливість переходу до реалізації 
стратегії 3. 

Завдання стратегії 3 полягає у розподілі кожної квоти 
сільськогосподарських   тварин   в   межах   кожної   окремої   
сільської агломерації та у проектуванні раціонального стратегічного 
поля бізнесу  Наука і практика виробили два способи розподілу 
такого роду: 
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•  поголів'я   сільськогосподарських   тварин   розміщується   
в   усіх   господарюючих суб'єктах аграрного профілю без винятку; 

• поголів'я   сільськогосподарських  тварин  розміщується   
лише   в господарюючих суб'єктах аграрного профілю великого 
розміру, здатних утримувати не менше 1500 умовних голів за умови 
їх постановки на технологічні тваринницькі комплекси (ТТК) 
постіндустріального типу. Лише такі товаровиробники зможуть 
вистояти у безкомпромісній конкурентній боротьбі на зовнішніх 
та внутрішніх ринках. [5]. 

Усього сказаного вище достатньо для того щоб узяти на 
озброєння сільських агломерацій Лівобережного Лісостепу України 
другий спосіб розміщення поголів'я сільськогосподарських 
тварин. Але виникає питання, а як же забезпечити 
бездефіцитний баланс в ґрунті господарюючих суб'єктів , які не 
утримуватимуть сільськогосподарських тварин? Правильною 
відповіддю на це питання буде такою: забезпечити в цих 
господарюючих суб'єктах бездефіцитний баланс гумусу не можна 
інакше як не шляхом створення у внутрішньому середовищі 
сільської агломерації ринку органічних добрив. Продавцями на 
цьому ринку будуть організації - власники ТТК, а покупцями - 
організації, які не утримуватимуть сільськогосподарських тварин. 
Можливі випадки коли господарюючий суб'єкт - власник ТТК 
виявиться нездатним забезпечити цей останній кормами власного 
виробництва у зв'язку з недостатньою для цього площею ріллі. В 
таких випадках ринок органічних добрив об'єднається з ринком 
продукції зернофуражних та кормових культур. Продавцями на 
цьому останньому будуть господарюючі суб'єкти, які не 
утримуватимуть сільськогосподарських тварин, а покупцями -
господарюючі суб'єкти - власники ТТК. 

Як показали розрахунки,просторовий базис цих ринків( 
або,інакше кажучи - стратегічне поле бізнесу) має бути достатнім для 
ефективного функціонування як ТТК молочного напрямку 
потужністю на 2400 корів, так і для продавців продукції 
зернофуражних та кормових культур за наявності 6500-6600га 
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ріллі. Обрана у даному випадку потужність ТТК молочної 
спеціалізації 2400 корів не є випадковою для умов 
Лівобережного Лісостепу України. Адже за такого розміру 
забезпечується мінімально можлива собівартість молока завдяки 
найбільш сприятливому співвідношенню між 
внутрішньофермерскими та транспортними витратами. 

Якщо додержуватись нормативу оптимальної питомої ваги 
сіяної кормової площі 60%, то в данному випадку можна 
визначити загальну потребу сільської агломерації на яку 
базуватиметься ТТК на 2400 корів. В данному випадку вона 
складатиме близько 6500-6600 га, або 1,8 га на одну корову. 
Разом з тим треба ураховувати і потребу у створенні в межах 
сільської агломерації ринку праці. Тому дуже бажаними в данному 
випадку є розмір сільської агломерації за площею ріллі 6500-6600 
га. Таких сільських агломерацій в даний час у Лівобережному 
Лісостепу є не так вже й багато. Так, наприклад, в 
Богодухівському районі з 23 існуючих сільських агломерацій 
лише шість мають площу ріллі від 3872,6 га (Сіннянська) до 
6738,4 га (Ул'янівська). Отже із сказаного вище випливає 
висновок, що розміщенню локальних ринків органічних добрив 
та кормових і зернофуражних культур має передувати укрупнення 
інших 16 сільських агломерацій району. Це органічно узгоджується 
з інтересами реалізації стратегії 2 та із вимогами Європейської 
Хартії місцевого самоуправління.  

Проектування та впровадження раціональних стратегічних 
полів бізнесу відкриває можливість до реалізації стратегії 4., яка 
має бути орієнтована на проектування та створення в межах 
кожної сільської агломерації стратегічних об'єднань 
(стратегічних альянсів) окремих господарюючих суб'єктів різних 
організаційно-правових форм і розмірів. Створення таких 
об'єднань має бути відповіддю на нові явища в області 
стратегічного планування та управління і перш за все - на процес 
глобалізації бізнесу, який орієнтований на зміну характера та 
способів ведення конкурентної боротьби і досягнення 
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конкурентоздатної переваги. 
Становлення та розвиток глобального менеджмента були 

обумовлені появою у другій половині XX століття специфічних 
об'єднань які одержали назву "глобальні корпорації". 
Стратегічний альянс є найбільш простою та перспективною 
формою глобальної корпорації. 

Що дасть реалізація стратегії 4? По-перше, вона дозволить 
окремим господарюючим суб'єктам швидко без сторонньої 
допомоги проникнути на нові глобальні ринки. По- друге , в 
ринках стратегічного альянса для окремих господарюючих 
суб'єктів з'являється цілком реальна можливість для швидкого 
впровадження нових технологій. По-третє, створення 
стратегічного альянса дозволяє сформувати сприятливу 
можливість для забезпечення та розвитку конкурентних переваг. 
В-четверте створення стратегічних альянсів дозволяє уникнути 
вступу до торгових об'єднань малоефективних і таких що 
дорого коштують. 

Реалізація стратегії 4 дозволяє перейти до реалізації 
стратегії 5 завдання якої полягає у здійсненні організаційно-
економічних, фінансово-економічних, правових і технічних 
заходів, спрямованих на реорганізацію господарського суб'єкта, 
зміну форм з метою його фінансового оздоровлення. 
Основними шляхами виконання цього завдання є 
реструктуризація (реорганізація). Реструктуризація виробництва 
передбачає оптимізацію виробничої структури та організаційної 
структури, впровадження нових прогресивних форм і методів 
управління. Корпоративна реструктуризація (реорганізація) 
передбачає часткову або повну приватизацію, поділ крупного 
господарюючого суб'єкта на дрібніші, відокремлення тих чи 
інших структурних підрозділів, злиття з іншими потужнішими 
господарюючими суб'єктами. Цілком зрозуміло, що 
завершальним заходом реструктуризації виробництва має бути 
формування цілісної збалансованої системи управління 
функціонуванням кожної даної сільської громади яка об'єднала 
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би органічно державний та практичний менеджмент. 
Реалізації стратегії 5 має потягти за собою наступну 

ланцюгову реакцію: підвищення ефективності використання 
природно-ресурсного потенціалу кожної даної сільської 
агломерації - підвищення рівня економічного розвитку - 
підвищення якості життя населення. Загальним підсумком 
перерахованих вище зрушень має бути досягнення такого рівня 
розвитку соціальної сфери села і сільських агломерацій який 
сприяв би врегулюванню трудової зайнятості та ліквідації 
бідності сільського населення, комплексному розвитку соціальної 
інфраструктури села, зокрема, житлового будівництва, 
комунального і побутового обслуговування, автомобільних доріг, 
закладів освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, роздрібної 
торгівлі тощо. 
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ПШЕНИЦІ ТА ЯРОГО ЯЧМЕНЮ 
 

ЄГОРОВА Н.Ю., старший науковий співробітник, 
кандидат економічних наук, 

Інститут рослинництва ім.. В.Я.Юр’єва НААН 
 

Виробництво зерна в Україні є традиційною основою 
всього продовольчого комплексу. В Україні можна одержувати 
щорічно 67 – 80 млн. тонн зерна, але рівень інтенсивності й 
ефективності виробництва зерна не гарантує товаровиробникам 
належної зацікавленості. 

Однією з основних причин недостатнього рівня 
виробництва зерна й підвищення його ефективності є те, що 
значна кількість агроформувань, внаслідок незадовільного 
фінансового стану не змогли використати високоякісне насіння, 
що стримувало сортозаміну та сортооновлення.  

В умовах сучасного ринку стимулювання створення та 
розповсюдження селекційних інноваційних розробок потребує 
об`єктивного визначення її реальної вартості на всіх етапах 
створення й розмноження нового сорту та розробки цільових 
методів інвестування, відповідних досліджень і розробок.  

В структурі витрат на виробництво насіння озимої 
пшениці та ярого ячменю найбільшою є питома вага 
виробничих витрат – до 68%, у тому числі при виробництві 
оригінального насіння вони займають – 91,5%, а елітного – 
67,2%. Вагомими є витрати на органічні добрива – 14,2%, 
амортизаційні відрахування – 10,6%, мінеральні добрива – 8,8%, 
оплату праці та паливно – мастильні матеріали – до 6,0%, засоби 
захисту рослин – до 4,0%. Додаткові витрати на доведення 
насіння до кондиційної якості й маркетингові заходи складають 
32,2%.  

В умовах ринку рівень ціни на товар складається під 
впливом витрат на виробництво, цін конкурентів, попиту, 
транспортних витрат, надбавок і знижок, витрат на 
комерціалізацію товару. Ринкова ціна – це результат взаємодії 
попиту й пропозиції, які й відображають ринкову вартість 
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продукції. Висока ринкова ціна на певний вид продукції 
стимулює діяльність виробника, збільшує надходження її на 
ринок, створюючи реальні умови для організації розширеного 
відтворення.  

На кожний період реалізації насіння озимих і ярих 
зернових культур Міністерством Аграрної Політики України, 
УААН та фахівцями Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр`єва 
НААН обґрунтовуються орієнтовані договірні реалізаційні ціни 
окремо по кожній репродукції сорту, враховуючи їх ринковий 
попит і інноваційні цінності (табл.1).  
 

Таблиця 1 
Розрахункові ціни на насіння вищих репродукцій озимої 

пшениці та ярого ячменю по ІР ім. В.Я.Юр`єва 
за 2005 – 2009 рр.* 

 

Ціна насіння з сортовою надбавкою, 
грн./т 

Роки 

Середня 
біржова ціна 
товарного 

зерна, грн./т 

Розсадник 
 розмноження 
2 року (Р2) 

супер 
еліта еліта 

І 
репро- 
дукція 

Озима пшениця: Харус, Василина, Білосніжка, Астет 
2006 700 4900 2450 1540 1260 
2007 920 6776 3260 2016 1624 
2008 1250 8750 4375 2750 2250 
2009 1200 8400 4200 2640 2160 

Ячмінь пивоварний: Джерело, Екзотик, Звершення, Бадьорий 
2006 680 4080 2380 1496 1224 
2007 700 4230 2468 1551 1269 
2008 1000 6000 3500 2200 1800 
2009 1100 6600 3850 2420 1980 

Ячмінь зерновий: Ефект, Фенікс, Одеський 131 
2006 600 3600 2100 1320 1080 
2007 650 4020 2345 1474 1206 
2008 950 5700 3325 2090 1710 
2009 920 5520 3220 2024 1656 

* Примітка. Ціни встановлено, згідно середньозважених біржових цін на 
торгах України та розміру сортових надбавок, затверджених Міністерством Аграрної 
політики України на 09.12.2005 р. 



 123

За даними таблиці видно, що з роками ціна на товарне 
зерно наведених культур майже не змінюється, що, проти 
зростаючих у рази виробничих витратах є не припустимим.  

Відомо, що для забезпечення розширеного відтворення 
рівень рентабельності сільгосппродукції повинен складати 40 – 
45%.  Враховуючи глибоку спеціалізацію насіннєвих 
господарств і низьку ефективність допоміжних галузей, 
особливо тваринництва, рівень рентабельності галузі 
насінництва в  цілому по господарству повинен бути не менше 
80 – 100%.  

Згідно даних Держкомстату України рівень рентабельності 
від реалізації продукції рослинництва по Україні у 2008 р. 
становив 19,6%, а у 2009 р. -16,9%. Такий рівень рентабельності 
стримує умови для розширеного відтворення та своєчасного 
впровадження селекційних інновацій і маркетингових заходів у 
виробництво.  Тобто за рахунок одержання прибутку практично 
неможливо залучити додаткові ресурси, спрямовані на 
інтенсифікацію галузі. Ціни на насіння вищих репродукцій 
залишаються незадовільними і не можуть стимулювати 
товаровиробника.  

Тому використання нижньої й верхньої межі ціни на 
високоякісне насіння дозволяє більш об`єктивно визначити 
договірну ціну, виважено підійти до визначення інтересів як 
виробника, так і споживача. При цьому нижня межа ціни 
повинна встановлюватись, виходячи з необхідних витрат на 
створення сорту та його товарного оформлення на рівні, який в 
подальшому забезпечить товаровиробнику розширення 
виробництва якісного насіння.  

Таким чином,  підвищення ефективності виробництва 
насіння можливе двома шляхами: створення умов для 
максимального використання генетичного потенціалу 
українських сортів, як найбільш адаптованих до вітчизняних 
природно-кліматичних умов та підвищення рівня інтенсивності 
за рахунок повного використання матеріально-технічних 
ресурсів відповідно до вимог новітніх технологій. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

БІЛОУСЬКО Т.Ю., кандидат економічних наук, доцент, 
Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В.Докучаєва 
 

Агропромисловий комплекс України функціонує у 
складній економічній ситуації. Кризові явища в економіці 
позначаються й на розвитку сільського господарства. 
Погіршення технічного і технологічного стану виробництва, 
зниження родючості ґрунтів, пасивна інвестиційна діяльність, 
втрата ринків збуту через низьку конкурентоспроможність 
продукції, відтік молоді із сільської місцевості – усе це 
призводить до неефективності сільськогосподарського 
виробництва, що, в свою чергу, є підґрунтям зниження 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.  

Для України, яка стала на шлях ринкової економіки, 
сільське господарство має особливо велике значення тому, що 
воно є однією з найбільших галузей народного господарства. 
Крім того, що нині понад 80 % фонду споживання формується 
за рахунок продукції сільського господарства, про це свідчить й 
ряд важливих макроекономічних параметрів. Найважливішим 
серед них є частка сільського господарства у валовій доданій 
вартості. У 2001р. вона становила 29421 млн. грн., або 16,3 %. За 
9 років вказаний параметр почав збільшуватися і вже у 2009 р. 
складав 65517 млн. грн. Але питома вага складала вже лише 8,2% 
від загальної вартості. 

Про місце галузі в економіці країни засвідчує і той факт, 
що на початок 2010 р. сільське населення України становило 
14,5 млн. чоловік, або 31,7 % від загальної кількості населення. В 
сільському господарстві зайнято 3,2 млн. чоловік, тобто 15,8 % 
від усіх зайнятих. Споживачі зараз витрачають переважну частку 
своїх доходів на придбання продуктів харчування і товарів 
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широкого вжитку, виготовлених саме із сільськогосподарської 
сировини. Потрібно відмітити, що в 2009 році лише сільське 
господарство (разом із мисливством та лісовим господарством) 
та транспорт і зв’язок  були прибутковими  та змогли вистояти в 
посткризовий рік. 

Сільське господарство є висококонкурентною галуззю, 
оскільки в ній діє багато незалежних підприємств, що 
виробляють переважно ту саму продукцію. Досить сказати, що в 
2009 р. налічувалося 345 державних підприємств, 7819 
господарське товариство, 1001 сільськогосподарський 
виробничий кооператив, 4333 приватне (приватно-орендне) 
підприємство, 42,1 тис. фермерських господарств, понад 11 млн. 
селянських особистих господарств.   

Водночас спостерігається наплив на український ринок 
імпортного продовольства, яке успішно витісняє вітчизняне, що 
пояснюється насамперед низькою конкурентоспроможністю 
вітчизняної продукції. Це є дуже небезпечним фактором 
погіршення продовольчої та економічної безпеки країни. Як 
інтегральний показник розвитку країни та її економічної 
могутності конкурентоспроможність є водночас умовою 
повноцінного та ефективного входження у світову економічну 
систему. Актуальність рішення проблеми 
конкурентоспроможності сільськогосподарських продукції та 
сільськогосподарських підприємств посилюється фактором 
вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).  

Конкурентоспроможність в економічній аграрній науці 
відноситься до ключових категорій, що відображає ефективність 
формування та використання ресурсного потенціалу 
спеціалізації, диверсифікації, інвестиційно-інноваційних 
можливостей та резервів, важелів управління та маркетингу в 
аграрних підприємствах всіх форм власності та організації 
виробництва. Її рівень визначається обсягами, асортиментом та 
якістю виробленої продукції, фінансово-економічним 
становищем суб’єкту господарювання. Для досягнення високого 
рівня конкурентоспроможності  першочергове значення мають 
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ефективна організація та висока культура виробництва; 
підприємницька ініціатива; рівноправний доступ до ресурсів; 
сприятлива цінова кон’юнктура, державна підтримка 
вітчизняного товаровиробника. 

При цьому важливе значення має врахування регіональних 
особливостей функціонування сільськогосподарських 
підприємств та формування ринку продовольчої продукції. Саме 
конкурентоспроможність  визначає місце та роль аграрних 
підприємств у територіальному поділі як в регіоні, так і в країні 
та за її межами. 

Підприємства України в умовах становлення конкуренції 
щодалі гостріше відчувають необхідність розв’язання таких 
завдань, як зменшення витрат виробництва, підвищення якості 
продукції, оновлення основних фондів, технологічне 
переозброєння тощо. Водночас розв’язати окремі проблеми 
неможливо без загального бачення внутрішніх умов 
підприємства, його позиції на ринку і аналізу інструментів 
реалізації стратегії конкуренції.  

Проблему конкурентоспроможності підприємств АПК 
становить порушення еквівалентного збалансованого 
міжгалузевого цінового обміну між промисловістю і сільським 
господарством. В результаті диспаритету цін погіршилася 
структура матеріально-грошових витрат на виробництво 
сільськогосподарської продукції, потенційно зростає 
собівартість продукції, відповідно знижується прибутковість 
виробництва і рівень матеріального стимулювання результатів 
господарювання. Відповідно, спостерігається зниження 
фондовіддачі, зростає трудомісткість і матеріаломісткість 
виробництва, тобто погіршується конкурентоспроможність 
сільського господарства. 

Крім того, на конкурентоспроможність суттєво впливає 
якісний і продуктивний потенціал його працівників. Ми 
відмічаємо ситуацію погіршення стану сільського трудового 
потенціалу. Сільськогосподарська праця залишається 
низькомеханізованою і важкою та найнижче оплачуваною. 
Фондозабезпеченість сільськогосподарського виробництва 
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України становить лише 442 к.с. на 100 га ріллі, а 
енергоозброєність працюючого  33,6 к.с., що в 46 разів 
менше, ніж у розвинутих країнах. 

Все вищезазначене вимагає розробки стратегічних 
концепцій підвищення конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств України. 

Управління конкурентоспроможністю аграрних 
підприємств повинне враховувати низку специфічних умов їх 
функціонування. Також треба враховувати, що в умовах членства 
в СОТ зростає вплив міжнародних норм і стандартів, світових 
аграрних ринків на виробництво, переробку, розподіл, 
реалізацію та якість продукції. Тому доцільно, враховуючи 
досвід західних країн, виділити сільське господарство в окрему 
сферу регулювання. 

Особливого значення для підвищення 
конкурентоспроможності має впровадження міжнародних 
стандартів якості продукції або приведення національних 
нормативів до міжнародних. У цьому напрямі, враховуючи 
можливості та ресурси сільськогосподарських підприємств, 
важливим є розвиток органічного землеробства, продукція якого 
користується особливим попитом.  

Важливою частиною державної підтримки підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарських 
товаровиробників є їх забезпечення достовірною інформацією 
про стан та динаміку кон’юнктури на регіональних, державному 
та світових аграрних ринках; реальні баланси виробництва та 
споживання продовольчої продукції; розміри недоотримання 
прибутків через наявність посередницьких ланцюгів; можливі 
маркетингові стратегії та сценарії діяльності підприємств на 
ринку. 

Крім того, важливим напрямком підвищення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств є прямі дотації 
сільському господарству. За умови незабезпечення ринкової ціни 
на рівні відтворювальної різниця доплачується товаровиробнику 
з бюджету, де має бути створено відповідний фонд підтримки і 
стабілізації доходів сільськогосподарських товаровиробників 
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незалежно від форм їх власності та господарювання.  
Розв’язання проблем маркетингу товарних ринків 

пропонується здійснювати на основі організації мережі 
маркетингово-збутових центрів, інтегрованих у регіональній 
(обласній) системі ринкової інфраструктури: обласного 
маркетингово-збутового центру, районних (міжрайонних) 
маркетингово-збутових центрів-відділів маркетингу (збуту), 
суб’єктів господарювання, що дасть можливість одержувати 
значну економію коштів на проведення маркетингових заходів і 
стратегічно правильно та своєчасно орієнтувати виробництво на 
ринкові потреби. 

Засобом обґрунтування, моніторингу та контролю за 
залученням і використанням інвестицій з метою підвищення 
конкурентоспроможності є моделювання та бізнес-планування 
виробничої діяльності на основі впровадження інновацій. 
Оцінку та прогноз конкурентоспроможності аграрних 
підприємств доцільно здійснювати на основі багатофакторних 
моделей, що враховують оцінку його фінансового стану; 
величину ринкової частки; насамперед рівень 
конкурентоспроможності виробленої продукції. Оскільки 
конкурентоспроможність – динамічний та відносний показник, її 
оцінка повинна враховувати динаміку кон’юнктури ринку та 
бути порівняною в галузі, регіоні чи групі однорідних 
підприємств. 

Таким чином, з метою створення нормального 
конкурентного середовища для всіх партнерів АПК, необхідно 
сформувати механізм підвищення їх конкурентоспроможності, 
що складається з господарського  для створення системи умов і 
відносин  регулювання виробництва, розподілу, обміну та 
споживання (нагромадження) й економічного механізму, котрий 
включає сукупність методів і засобів впливу на зростання 
виробництва та підвищення його ефективності. Саме 
комплексне дослідження проблем конкурентоспроможності 
виробничих формувань АПК дасть можливість максимально 
використовувати їх стратегічний потенціал. 
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Вступ. В сучасних умовах перспективи розвитку 
сільського господарства як і інших галузей економіки України 
необхідно розглядати з урахуванням докорінних змін 
економічної ситуації: переходу на ринкові засади 
функціонування, формування багатоукладної структури 
господарюючих суб’єктів. Це обумовлює необхідність 
комплексного наукового обґрунтування стратегії і тактики 
стабілізації та економічного зростання в усіх галузях АПК 
України. В сучасних умовах, нарощування обсягів виробництва 
зерна та зернобобових аграрними товаровиробниками є 
чинником продовольчої та економічної стабільності країни. 

Обсяг виробництва валової продукції сільського 
господарства Харківської області за 2010 рік (за попередніми 
даними) порівняно з минулим роком скоротився на 12,9%, у т.ч. 
у сільськогосподарських підприємствах – на 14%, у 
господарствах населення – на 12%. 

Виробництво продукції рослинництва зменшилося на 
21,4%, у т.ч. у аграрних підприємствах – на 24,9%, у 
господарствах населення – на 18,2%. 

В аграрному секторі області  У 2010 році усіма категоріями  
господарств  одержано  зернових  та  зернобобових  культур     1,3 
млн.т, або наполовину менше, ніж торік. Урожайність зернових 
культур скоротилася на 8 ц і склала 18,7 ц з 1 га, зібрана площа – на 
28,5% і становила 677,5 тис.га. Валовий обсяг ярих культур 
зменшився на 20,7%, озимих – на 70,3%. Значне скорочення 
виробництва сталося, передусім, через несприятливі погодні умови 
і особливо для виробництва озимих культур.  

Пшениці озимої, основної  із продовольчих зернових 
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культур, одержано 427,2 тис.т при урожайності 21,1 ц з 1 га. 
Порівняно з попереднім роком її збір зменшився на 70,2% і за 
рахунок зниження урожайності на 10,1 ц, і за рахунок 
скорочення площі збору на 55,9%.  

Cкорочення валових зборів зафіксовано і по інших 
зернових культурах,  зокрема,  по  ячменю  ярому  –  на  40,5%  
(його  отримано  339,8  тис.т),  по  гречці  –  на 40,9%  (7,5 тис.т),  
по  просу  –  на  5,2%  (10,1 тис.т). Проте, обсяг виробленої 
кукурудзи зріс порівняно з минулорічним на 9,6% і становив 
406,2 тис.т. 

Актуальність. Подальший розвиток зернового 
господарства за сприятливих ґрунтово-кліматичних умов на 
основі підвищення ефективності функціонування є однією з 
найважливіших задач сільськогосподарського виробництва. 

Зернове виробництво нашої країни має визначені успіхи 
та значні можливості для подальшого розвитку і перетворення 
його у високоефективну галузь. За останні п’ять років 
товаровиробниками зібрано 202,1 млн. тон зерна, що на 13% 
більше проти попереднього періоду. 

Ефективність функціонування зернового господарства 
відбивається в підвищенні урожайності культур і якості зерна, в 
зростанні продуктивності праці, зниженні собівартості 
продукції. Наряду з ростом урожайності і валових зборів зерна 
актуальним є питання підвищення ефективності вкладень у 
виробництво сільськогосподарської продукції. Необхідність 
вирішення цих питань зумовлене зниженням ефективності 
виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема зерна. 
Тому вирішення проблеми росту ефективності 
сільськогосподарського виробництва та окремих галузей 
повинно підкріплюватись конкретними теоретичними і 
практичними дослідженнями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
економічної ефективності зерновиробництва досліджуються в 
різних аспектах у наукових працях В.Г, Андрійчука, В.Г. Галанця, 
М.Я. Дем’яненка, О.І. Здоровцова, Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, 
Д.К. Семенди, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та багатьох 
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інших провідних вітчизняних вчених. Найбільш чітко означені 
питання мають місце в роботах А.І. Бараева, А.А. Добриніна, 
А.М. Гендельмана, В.П. Мертенса, Е.С. Карнауховой, В.Д. 
Руднева, А.І. Степанова.  

Разом з тим складність і багатоплановість питань 
пов’язаних з ефективністю функціонування зерновиробництва, 
визначення критеріїв та показників, що характеризують її, а 
також факторів підвищення ефективності, обумовлює 
необхідність їх подальшого дослідження. 

Цілі статті. Уточнення та систематизація теоретико-
методологічних положень і розробка практичних пропозицій, 
спрямованих на комплексну оцінку та обґрунтування напрямків 
підвищення ефективності виробництва зерна в Харківській 
області з урахуванням загальнодержавних тенденцій. 

Реалізація поставленої мети можлива через вирішення 
наступних завдань: 

- вивчення сучасного стану та дослідження структурно-
динамічних тенденцій розвитку зернової галузі в Україні та 
Харківській області; 

- визначення механізму їх впливу на рівень економічної 
ефективності виробництва зерна; 

- обґрунтування пропозицій щодо підвищення 
ефективності зерновиробництва в регіоні. 

Методика досліджень. Виробництво зерна в Україні 
традиційно посідає одне з провідних місць та має вирішальне 
значення для розвитку всіх галузей сільського господарства. Це 
обумовлено високою питомою вагою зернових в структурі 
посівних площ, валової продукції, обсягів реалізації серед інших 
сільськогосподарських культур, давніми хліборобськими 
традиціями,  сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами.  

У структурі посівних площ основних 
сільськогосподарських культур країни зернові і зернобобові 
займають найбільшу частку. За період 2006-2009рр збільшення 
площ посіву зернових та зернобобових культур склало 9,1% або 
1322 тис. га. Це відбувалось, в основному, за рахунок скорочення 
посівів цукрового буряку майже в 2,5 рази та посівів кормових 
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культур, розмір яких за аналізований період зменшився на 619 
тис. га. Та вже у 2010 році спостерігається зміна у структурі 
посівних площ сільськогосподарських культур, що наклало 
відбуток на результати діяльності аграріїв. Так, під зерновими та 
зернобобовими культурами було зайнято 15090 тис. га або 55,6% 
від загальної площі посівів, що становило 95,3% від показника 
2009 року та на 5,4% менше показника 2008 року. При цьому 
площі посіву цукрових буряків збільшились на 55,6% і склали 
501 тис. га, на 8% збільшені площі під соняшник, незначного 
збільшення зазнали площі під овочі відкритого ґрунту. 

Основними зерновими культурами в Україні є озимі. 
Площа посіву озимих зернових у 2010 році становить 7827 тис. 
га або 52,4% від загальної площі. Частка озимої пшениці у 
зерновому клині становить 40,4%. У площі ярих зернових 
культур найбільшу питому вагу має ячмінь (6354.7 тис. га). 

Господарствами усіх категорій у 2010 році одержано 
39270,9 тис. т зерна. У порівнянні з 2009 роком виробництво 
зменшилось на 14,8%. Головною причиною цього стало різке 
падіння урожайності, яка у звітний період становила 26,9 ц/га 
або 78 % показника 2008 року, а також скороченням посівних 
площ на 5,8%, що разом із зростанням цін на енергоносії 
зумовило падіння рівня рентабельності майже втричі — останні 
два роки зернове господарство країни втрачає свої позиції. 

Через складні погодні умови у 2010 році мав місце недобір 
зернових на що ринок відреагував зростанням цін, а це, в свою 
чергу, зумовило збільшення рівня рентабельності у 2010 році до 
12,7 % (за попередніми підсумками). 

Основними виробниками зерна в країні залишаються 
сільськогосподарські підприємства. На них припадало у 2010 
році 77,9% від загального обсягу виробленого зерна. В той же 
час господарствами населення було вироблено 8678,9 тис. т або 
22,1% в загальному обсязі, що у порівнянні з 2008 роком майже у 
1,3 рази менше. 

Слід відмітити, що за час існування країни найбільший 
урожай зернових було одержано у 2008 році – 53,3 млн.т 
(господарствами усіх категорій), що в 1,6 рази більше, ніж у 2006 
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році та у 1,4 рази більше ніж у 2010 році. Такого показника 
товаровиробники досягли за рахунок зростання урожайності 
зернових культур – в 1,5 рази та площі їх збирання – на 12%. 
Сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 42,1 
млн.т зерна що склало 79% загального валового збору та 11,2 
млн.т (21%) - господарствами населення. Це перевищило 
показники 2006 року (на 16,4 та 2,6 млн. т відповідно). 
Урожайність зернових культур в аграрних підприємствах  
становила 35,5 ц/га і перевищила урожайність у господарствах 
населення на 3,6 ц. 

Динаміка питомої ваги зернових і зернобобових у вартості 
валової продукції рослинництва та у загальній вартості не має 
чітко вираженої тенденції, але найвищого значення за 
аналізований період цей показник мав у 2008 році – 21,5% та 
34,5% відповідно. В цьому ж році темпи росту виробництва 
зернових і зернобобових склали 221,8% у порівнянні з 2000 
роком (табл.1). 

Таблиця 1 
Темпи росту валової продукції 

 

Валова продукція 
сільського господарства 

Валова продукція 
рослинництва Зернові і зернобобові 

темпи росту, % темпи росту, % темпи росту, % П
ер

іо
д 

млн. 
грн. базисні ланцюгові 

млн. 
грн. базисні ланцюгові 

млн. 
грн. базисні ланцюгові 

2000 77889 100,0 100,0 43573 100,0 100,0 10096 100,0 100,0 
2006 94896 121,8 121,8 54909 126,0 126,0 14746 146,1 146,1 
2007 88769 114,0 93,5 49718 114,1 90,5 12297 121,8 83,4 
2008 103978 133,5 117,1 64899 148,9 130,5 22397 221,8 182,1 
2009 102106 131,1 98,2 61524 141,2 94,8 19351 191,7 86,4 
 

Варто відмітити, що незважаючи на значні показники 
валового виробництва зерна, функціонування 
зернопродуктового підкомплексу далеке від потенційних 
можливостей. Причиною цьому є низька продуктивність праці в 
галузях, нестабільна цінова динаміка на ринку, незадовільний 
стан наповнення та використання державних зернових резервів, 
періодичні адміністративні заборонами на експорт зерна. 

Особливо слід відмітити недосконалість елементів системи 
заходів щодо нарощування обсягів виробництва, урожайності 
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продукції рослинництва та зернових культур, зокрема. 
Першим й головним елементом слід вважати ґрунти та їх 

економічну родючість. Природна родючість ґрунтів  на якій 
фактично утримується зернове господарство впродовж останніх 
двох десятків років майже вичерпана. Втрата родючості, 
прогресуюча деградація ґрунтів - результат, в першу чергу, 
зменшення у кілька разів внесення мінеральних та органічних 
добрив.  

Під зернові культури у 2010 році внесено 4,5 млн. т 
органічних добрив, що становить 80,8% від рівня 2009 року та 
майже у 2,9 рази менше проти рівня 2006 року. В той же час 
мінеральних добрив у 2010 році було внесено 7029 тис. т або на 
21,3% менше проти 2006 року. Слід зазначити, що органічні 
добрива у 2010 році вносились лише на 2,2% загальної посівної 
площі, а мінеральні на 69,5%. 

Оскільки мінеральні добрива, навіть за умови їх повного 
збалансованого внесення, не здатні повністю замінити органічні 
та в умовах скорочення поголів'я великої рогатої худоби, 
часткове покриття дефіциту органічних добрив повинне 
здійснюватися за рахунок сидеральних парів. 

Другим елементом системи є технологія вирощування 
зернових культур.  

Як відомо, найкращими попередниками для озимої 
пшениці є горох та багаторічні трави. Аналізуючи площі посівів  
за останній період приходимо до висновку, що площі під 
горохом скоротилися на 72 %, а під багаторічними травами — 
на 59 %. 

Порушення вимог науково обґрунтованих сівозмін 
зрозуміле – бажання товаровиробників отримувати значні 
прибутки від вирощування високорентабельних культур, 
збільшуючи площі посіву (соняшник на 7,2%). Результати 
діяльності аграрного сектору в цілому визначаються 
досягнутими показниками регіонів країни. 

Харківська область виділяється серед інших областей 
України високим рівнем виробництва зерна, цукрових буряків, 
соняшнику, овочів та картоплі й в змозі повністю забезпечити 
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себе основними сільськогосподарськими продуктами.  
Так у 2008 році площа посіву зернових і зернобобових 

збільшилась на 5,5% і становила 995,6 (982,4 – 24,5)тис. га, а 
урожайність – 38,8 (26,7)ц з 1га, тобто на 20,8 ц більше 
показника 2000 року. Але в результаті несприятливих погодних 
умов утримати досягнутого рівня у 2009 та 2010 роках не вдалося.  

Сільськогосподарськими товаровиробниками Харківщини 
у 2010 році вироблено 3,2 % зерна, 3,4 % цукрових буряків, 
10,4% насіння соняшнику, 5,7% овочів, 2,5 % картоплі від 
загального обсягу країни.  

За період 2008-2010 рр. питома вага зернових культур в 
структурі посівних площ складає 46,6 – 62,4% і відповідає 
середньому рівню по країні. Але скорочення частки зернових та 
зернобобових у структурі посівних площ триває і склало 22% від 
рівня 2008 року. Як і по країні в цілому, в області збільшують 
площі збору соняшнику (на 26,3%) та цукрового буряку (на 
31,4%). 

Через несприятливі погодні умови, підприємствами 
Харківщини зібрано 1,3 млн. т, що наполовину менше проти 
відповідного показника минулого року. Найбільше скорочення 
валових зборів зафіксоване по озимій пшениці. Її збір 
зменшився на 70,2%, в тому числі за рахунок зниження 
урожайності на 10,1 ц. 

Урожайність зернових культур за останні три роки різко 
скорочується як по країні в цілому так і по області і склала в 
середньому 18,7ц/га, що на 8ц менше  ніж торік та майже у 2 
рази менше 2008 року. За останні роки темпи зниження 
урожайності зернових культур на Харківщині вище загального 
по країні на 6 %. 

Аналізуючи сучасний стан зернового виробництва в 
області треба відмітити структурні зрушення стосовно частки 
категорій зерно виробників. Так, сектором 
сільськогосподарських підприємств загальне виробництво 
зернових і зернобобових у 2010 році значно зменшено – на 23% 
проти рівня 2009 року та на 28,7% проти рівня 2008 року. В той 
же час зростає частка виробництва зерна господарствами 



 136

населения. 
Незважаючи на це, слід наголосити на неможливості 

забезпечення належного рівня та ефективності 
зерновиробництва особистими господарствами населення, що 
обумовлене складним фінансовим становищем малих 
сільськогосподарських підприємств, неможливістю 
впровадження в процес виробництва сучасних технологій, 
перспективних сортів та гібридів рослин, новітньої 
високопродуктивної техніки.  

Ефективність вкладень у зернове господарство в динаміці 
знижується, про що свідчить рівень рентабельності виробництва 
зерна. В цілому можна відмітити, що динаміка рівня 
рентабельності зернового господарства області  співпадає з 
показниками по країні.  

У 2009 році в області прибутковим було вирощування 
озимого ячменю (рівень рентабельності складає 6,4%, прибуток 
– 560 тис. грн.) та  зерна кукурудзи (4,7% і 16911,3 тис. грн. 
відповідно). Вирощування пшениці, жита принесло 
товаровиробникам області збитки, в результаті чого рівень 
рентабельності по області мав від’ємне значення і становить - 
6,6% проти 11,2% у 2008 та 72,3% у 2000 році, що на 13,9%, 23% 
та 71,2% менше аналогічних показників по країні.  

Зниження рентабельності, з одного боку пояснюється 
зростанням виробничої собівартості зерна, з іншого – 
випередженням темпів росту собівартості реалізованої продукції 
над темпами росту виручки від реалізації продукції. 

Висновки. Виробництво зерна на перспективу повинно 
розвиватись  шляхом послідовної інтенсифікації, а не за рахунок 
посівних площ. Значне підвищення валових зборів в результаті 
внесення оптимальної кількості добрив, підвищення 
урожайності і вдосконалення структури посівних площ 
зернових, на основі поєднання факторів ефективності 
виробництва. Збільшення урожайності пов’язане з ростом 
витрат на 1 га посіву, а при раціональному комплексному 
використанні ресурсів вихід продукції зростає більшою мірою і 
її собівартість знижується. 
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Підвищення ефективності виробництва зерна передбачає 
збільшення обсягів виробництва продукції і поліпшення якості 
зерна на основі впровадження інноваційних технологій та 
процесів. 
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Формування інтенсивного розвитку аграрного 
виробництва передбачає найбільш раціональне використання 
наявних матеріальних і трудових ресурсів відповідно до вимог 
системи землеробства і тваринництва та охорони 
навколишнього середовища. Загальні витрати живої та 
уречевленої праці на виробництво продукції складають витрати 
виробництва. 

Планування та облік виробничих витрат є необхідною 
умовою для калькулювання собівартості продукції та визначення 
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фінансових результатів, для аналізу ефективності запланованих і 
фактично здійснених агротехнічних, технологічних, 
організаційних та економічних заходів, спрямованих на 
розвиток і вдосконалення виробництва, для обґрунтування цін і 
підрахунку суми податків, які підлягають сплаті до бюджету. 

Перехід до переважно інтенсивного, ресурсоощадного 
типу економічного зростання пов'язаний перш за все з 
економією ресурсів і виробничих витрат. Так, зменшення 
проміжного споживання, що відображає вартість продукції і 
товарів, використаних в процесі виробництва (за винятком 
основних засобів, використання яких враховується як 
споживання основного капіталу)лише на 1% забезпечує 
економію матеріальних ресурсів у сільському господарстві 
України в розмірі 1,5 млрд. грн. В цьому відношенні 
дослідження питань формування, динаміки та тенденцій витрат 
на виробництво продукції відноситься до актуальних завдань, 
розробкою яких повинна займатися економічна наука. 

Питання формування та аналізу виробничих витрат 
знайшли відображення у наукових працях В.Я. Амбросова, С.Н. 
Гамівки, Т.М. Ковальчук, Т.Г. Маренич, О.М. Михайлова, В.Д. 
Савченко, А.І. Бойченка, М.І. Байдика, В.К. Савчука та ін. [1-7]. 
Незважаючи на їх теоретичне і практичне значення, потребують 
подальших досліджень методичні питання аналізу динаміки і 
тенденцій виробничих витрат з метою прийняття дієвих 
управлінських рішень. 

Метою статті є обґрунтування методичних підходів щодо 
аналізу динаміки і тенденцій витрат на виробництво продукції 
сільського господарства, які обумовлюються запитами сучасного 
ефективного управління витратами у сільськогосподарських 
підприємствах. 

Абсолютні та відносні (з розрахунку на одиницю 
продукції) рівні виробничих витрат у сільськогосподарських 
підприємствах формуються під впливом як постійно діючих 
факторів, пов’язаних з інтенсифікацією виробництва, так і 
випадкових причин, пов’язаних перш за все з природно 
кліматичними умовами (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Динаміка витрат на виробництво продукції у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області 
 

Рік 

Витрати на 
виробництво 

продукції сільського 
господарства, 

млн.грн 

Валова продукція 
сільського 

господарства у 
порівняних цінах 
2005 р, млн.грн. 

Витрати з 
розрахунку на 

100 грн. валової 
продукції, грн. 

2000 1005,2 1661,7 60,5 
2001 1244,2 2175,2 57,2 
2002 1301,3 2284,0 57,0 
2003 1300,4 1662,8 78,2 
2004 1368,8 2035,3 67,3 
2005 1537,3 2215,2 69,4 
2006 1817,7 2129,5 85,4 
2007 2356,8 2219,9 106,2 
2008 3610,9 2784,8 129,7 
2009 3648,7 2331,6 156,5 

 
Дані табл. 1 показують, що обсяг валової продукції 

сільського господарства, загальних та питомих (з розрахунку на 
100 грн валової продукції) виробничих витрат помітно 
коливаються по окремих роках досліджуваного періоду. Це 
обумовлює необхідність виявлення та кількісної оцінки 
тенденцій їх зміни. 

Для аналізу тенденцій і динаміки витрат ми пропонуємо 
використовувати такі способи: укрупнення періодів, рухомої 
середньої, вирівнювання рядів динаміки способом найменших 
квадратів. 

Суть способу укрупнення періодів полягає в тому, що один 
інтервальний ряд динаміки змінюють іншим інтервальним 
рядом з більшими періодами. Об’єднані періоди мають бути 
якісно однорідними щодо факторів, що визначають загальну 
тенденцію, і досить тривалими, щоб запобігти випадковим 
коливанням досліджуваних ознак.  

Різновидом укрупнення періодів є згладжування ряду 
динаміки за допомогою рухомої середньої. Суть  цього способу 
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в тому, що при стійкому інтервалі кожну наступну середню 
обчислюють, зсуваючи період на одну дату. Визначаючи рухому 
середню, спочатку додають рівні ряду за прийнятий інтервал і 
обчислюють середню арифметичну. Після цього утворюють 
новий інтервал, починаючи з другого рівня ряду, для якого 
визначають нову середню, і т.д. 

Застосовуючи спосіб рухомої середньої, інтервали для її 
обчислення доцільно встановлювати з непарної кількості рівнів. 
Якщо період включатиме парну кількість рівнів, то обчислені 
середні слід відносити до середини періодів між двома рівнями 
ряду. 

Використання способу укрупнення періодів і розрахунок 
рухомої середньої наведено табл. 2. 

З даних табл. 2 видно, що питомі витрати з розрахунку на 
100 грн. валової продукції мають чітку тенденцію до зростання. 
Середньорічний їх приріст за останні п’ять років порівняно з 
попереднім п’ятиріччям становить 45,4 грн. (109,4-64,0) або 70,9 
%. 

Таблиця 2 
Динаміка витрат на 100 грн. валової продукції у 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області 
 

Середні питомі 
витрати, визначені 

способом 
укрупнення 

періодів 

Середні питомі 
витрати, визначені 
способом рухомої 

середньої 
Рік 

Витрати на 100 
грн. валової 

продукції, грн. 

період грн. період грн. 
2000 60,5     
2001 57,2     
2002 57,0 2000-2004 64,0 2000-2004 64,0 
2003 78,2   2001-2005 65,8 
2004 67,3   2002-2006 71,5 
2005 69,4   2003-2007 81,3 
2006 85,4   2004-2008 91,6 
2007 100,2 2005-2009 109,4 2005-2009 109,4 
2008 129,7     
2009 156,5     
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Способи укрупнення періодів та рухомої середньої 
дозволяють згладжувати коливання рівнів, але не дають рядів, які 
б змінювали вихідні фактичні рівні вирівняними. 

Щоб краще абстрагуватися від випадкового коливання 
рівнів ряду, необхідно застосовувати аналітичне вирівнювання 
способом найменших квадратів. Суть його в знаходженні такої 
математичної лінії, ординати точок якої були б найближчі до 
фактичних значень ряду динаміки.  

Вирівнювання способом найменших квадратів можна 
здійснювати по прямій або будь-якій кривій лінії, яка виражає 
функціональну залежність рівнів ряду динаміки від часу. Для 
того щоб знайти доцільну форму вирівнювання, потрібно 
проаналізувати досліджуване  явище і закони його розвитку. 

Якщо у аналізованому ряду динаміки ланцюгові абсолютні 
прирости більш-менш рівномірні, то найбільш доцільною для 
вирівнювання є пряма лінія, рівняння якої має такий вигляд: 

taa 10ty   
де ty  - вирівняні рівнів ряду динаміки; 0a  - вирівняний рівень 
при умові, що 0t , тобто у році, який передує початку 
досліджуваного періоду; 1a  - середній щорічний приріст 
(зниження) рівнів; t  - порядковий номер року. 

Невідомі параметри 0a  і 1a  визначають способом 
найменших квадратів, розв’язуючи систему нормальних рівнянь: 

ta  10nay  
2

10ayt tat   
де y  - фактичні рівні ряду динаміки; n  - кількість років. 

Якщо в ряду динаміки ланцюгові абсолютні прирости не 
стабільні, а мають тенденцію до зростання або зниження, то 
вирівнювати такий ряд потрібно за рівнянням параболи другого 
порядку: 

2
210t ay ttaa   

де ty  - вирівняні , рівні ряду динаміки; 0a  - вирівняний рівень 
при умові, що 0t  тобто у році, який передує досліджуваному 
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періоду; 1a  - середній щорічний приріст (зниження) рівня; 2a  - 
середнє прискорення або сповільнення зростання (зниження) 
рівня досліджуваного явища; t  - порядковий номер року. 

Невідомі параметри 0a , 1a  і 2a  обчислюють розв’язанням 
наступної системи нормальних рівнянь: 

2
210 anay tta   

3
2

2
10ayt tatat   

4
2

3
1

2
0

2 ayt tatat   
де y  - фактичні рівні ряду динаміки;  n  - число років. 

Вирівняні по рівняннях прямої лінії та параболи другого 
порядку рівні питомих витрат з розрахунку на 100 грн валової 
продукції наведені в табл. 3. 
 

Таблиця 3 
Фактичні і вирівняні по прямій лінії та параболі 

другого порядку витрати на 100 грн валової продукції 
у сільськогосподарських підприємствах 

Харківської області, грн. 
 

Вирівняні витрати 

Рік 
Фактич

ні 
витрати 

по прямій 
t9467,9033,32y t 

 

по параболі другого 
порядку 

2
t 799,1845,9617,71y tt 

 
2000 60,5 42,0 63,6 
2001 57,2 51,9 59,1 
2002 57,0 61,9 58,3 
2003 78,2 71,8 61,0 
2004 67,3 81,8 67,4 
2005 69,4 91,7 77,3 
2006 85,4 101,6 90,9 
2007 106,2 111,6 108,0 
2008 129,7 121,6 128,7 
2009 156,5 131,5 153,1 
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Аналіз наведених у табл. 3 даних показує, що питомі 
витрати з розрахунку на 100 грн валової продукції мають 
тенденцію до зростання. При цьому наведені рівняння тренду 
дають можливість не тільки визначити напрям тенденції, а і 
кількісно оцінити її. Так, параметр 1a  рівняння прямої лінії 
показує, що середньорічний приріст витрат на виробництво 100 
грн валової продукції сільського господарства за досліджуваний 
період становить 9,95 грн. Порівнюючи цей приріст з середніми 
витратами за 2000-2009 роки, що дорівнює 86,74 грн, дістанемо 
середній темп приросту – 11,5%. Параметр а2 рівняння параболи 
другого порядку показує, що у досліджуваному періоді зростання 
питомих витрат з року в рік прискорюється. 

Порівнюючи вирівняні ряди по прямій лінії і параболі 
другого порядку з фактичним рядом, можна зробити висновок, 
що у цьому ряді рівняння параболи правильніше відображує 
фактичний ряд динаміки питомих виробничих витрат. Цей 
висновок підтверджує і коефіцієнт кореляційного зв’язку 
фактичних рівнів з вирівняними рівнями. Так, коефіцієнт 
кореляції між фактичними і вирівняними рівнями по прямій лінії 
становить 0,793, а між фактичними і вирівняннями по параболі 
другого порядку – 0,959. 

На розмір питомих виробничих витрат по окремих 
елементах у вартісному виразі впливають два фактори: витрати 
на одиницю продукції у натуральному виразі і вартість одиниці 
окремих елементів витрат. Для аналізу впливу цих факторів на 
зміну питомих витрат по окремих елементах доцільно 
користування методом ланцюгових підстановок. Аналізуючи 
загальну зміну питомих витрат всієї сукупності виробничих 
ресурсів у порівняних цінах необхідно розраховувати зведений 
індекс питомих витрат виробничих ресурсів: 

100

101
витр. пит.

n
 І

qРn
qР




 , 
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де 1n  і 0n  - питомі витрати виробничих ресурсів на одиницю 
продукції у звітному і базисному роках; Р0 – ціна одиниці 
ресурсів у базисному періоді;  

1q  - обсяг виробництва окремих видів продукції у звітному 
періоді. 

Для визначення впливу цінового фактора на динаміку 
питомих витрат у вартісному виразі можна скористатися 
системою взаємопов’язаних індексів. Зокрема індекс цін на 
спожиті в процесі виробництва продукції ресурси дорівнює 
результату ділення індексу питомих витрат у фактичних цінах на 
індекс питомих витрат у порівняних цінах. 
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ПРОБЛЕМА «ДЕВАЛЬВАЦІЙНОГО ЦИКЛУ»  
В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ 
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 
БАТЮК Л.А., кандидат економічних наук, доцент, 

Харківський національний технічний університет 
сільського господарства ім. Петра Василенка 

 
Головною проблемою української економіки, яка 

особливо яскраво проявилася з початком економічної кризи, є 
розбалансованість фінансової системи. Країна витрачає більше, 
ніж заробляє, постійно нарощуючи свій валовий зовнішній 
борг. Основною причиною цього є хронічне перевищення 
обсягів імпорту над експортом. Це призводить до виникнення 
так званого «девальваційного циклу»: через певні періоди часу 
стає неминучим чергове знецінення гривні. Чи можна вийти з 
цього замкненого кола, і що для цього потрібно зробити? 

Загальна фінансова ситуація в Україні не вселяє оптимізму. 
Розбалансований Пенсійний фонд, дефіцит коштів у якому в 
2010 році перевищив 34 млрд. грн. Валовий зовнішній борг 
України на 1 жовтня 2010 року становив 111,6 млрд. долл., 
збільшившись майже на 10 млрд. долл. у порівнянні з жовтнем 
2008 року. Весь період кризи Україна виконує свої зовнішні 
фінансові зобов'язання тільки завдяки кредитам Міжнародного 
валютного фонду, без яких загроза дефолту вже стала б 
реальністю. Не завершивши одну програму запозичень у МВФ, 
новий уряд розпочав нову. 

В 2011 році потрібно погасити державні борги на 88 млрд. 
грн. А за даними голови НБУ, з вересня 2010 року до жовтня 
2011-го зовнішні зобов'язання в цілому, включаючи 
комерційний сектор, становлять 43 млрд. долл. Таких доходів 
немає ні у бюджету, ні у бізнесу. Для погашення боргів 
доведеться робити нові борги і знову реструктуризувати старі. 

Україна втягнулася в будівництво боргової фінансової 
піраміди. Обвалення цієї піраміди неминуче, якщо тільки не буде 
змінена економічна політика. Тобто не будуть проведені реальні 



 146

реформи.  
Основною причиною нарощування зовнішніх боргів є 

постійне збільшення негативне сальдо торговельного балансу. 
Звернімося до статистики: у 2010 році цей показник склав мінус 
8,4 млрд. долл. При цьому експорт товарів збільшився на 29% в 
порівнянні з попереднім роком, а імпорт - на 35,4%. Негативне 
сальдо торговельного балансу не перекривається 
надходженнями по інших статтях рахунку поточних операцій 
(РПО) платіжного балансу, і в кінцевому підсумку обумовлює 
також постійне негативне сальдо РПО. 

Для збалансування платіжного балансу це негативне сальдо 
потрібно покрити припливом коштів по фінансовому рахунку 
платіжного балансу, тобто за рахунок іноземних інвестицій і 
кредитів. Коли це не виходить, доводиться витрачати валютні 
резерви країни. Інвестиції в Україні є мізерними, а збільшення 
кредитного покриття дефіциту - це і є нарощування боргів. 
Кредити рано чи пізно потрібно віддавати з виплатою відсотків. 

В результаті з часом стає неминучою девальвація 
національної валюти, яка стимулює експорт. При цьому цінова 
конкурентоспроможність українських товарів на зовнішніх 
ринках підвищується. Одночасно обмежується імпорт, оскільки 
імпортні товари стають дорожчими на внутрішньому ринку. 
Однак внаслідок девальвації знецінюються також заощадження 
громадян, будь-які грошові фонди і капітальні активи, виражені в 
національній валюті. Навпаки, зобов'язання, виражені в 
іноземній валюті, різко зростають в ціні, як це сталося з 
іпотечними та іншими кредитами в 2008 році. Одночасно 
зростає вартість обслуговування боргів. 

Дефіцит торгового балансу України досяг свого максимуму 
в 2008 році - мінус 14,35 млрд. долл. Після девальвації гривні він 
скоротився до 4,84 млрд. долл. (за січень-листопад 2009 року), 
знову збільшився до 7, 96 млрд. долл.за той же період 2010 року 
і буде зростати надалі до чергової девальвації гривні. 

Особливістю української економіки є те, що в результаті 
девальвації не відбувається заміщення імпорту внутрішнім 
виробництвом, тому що сучасні виробництва промислових 
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товарів, в тому числі предметів споживання, в Україні просто 
відсутні. Тому після девальвації спочатку відбувається 
скорочення імпорту, потім починається зростання цін на 
імпортні товари, і якийсь час це стримує споживчий попит. А 
коли стає ясно, що товарів такого ж призначення за більш 
низькими цінами все одно не буде, споживчий попит 
відновлюється, і починає розкручуватися інфляція споживчих 
цін. 

Оскільки валютний курс гривні залишається стабільним, а 
споживчі ціни ростуть, ефективність імпорту зростає, імпорт 
випереджає експорт, і дефіцит торгового балансу постійно 
збільшується. Так від однієї девальвації гривні ми переходимо до 
наступної. І в кінцевому підсумку виходить, що Україна живе в 
системі макроекономічного девальваційного циклу: девальвація - 
збільшення експорту - скорочення імпорту - зменшення 
дефіциту торговельного балансу - зростання цін на імпортні 
товари - загальне збільшення споживчих цін (інфляція) - 
збільшення імпорту - зростання дефіциту торговельного балансу 
- нова девальвація і повторення циклу. 

Чіткій вираженості цих циклів сприяє політика НБУ: вже 
багато років Центробанк практикує проведення нечастих, але 
глибоких "керованих" девальвацій. Це дозволяє зберігати 
валютний курс гривні після девальвації стабільним протягом 
тривалих періодів часу. Зате кожна девальвація виявляється 
справжнім потрясінням для економіки. 

На нашу думку, доцільно було б проводити політику 
плавної, поступової девальвації, яка постійно стимулює експорт і 
обмежує імпорт, і не дозволяє відразу і багато заробляти на 
валютних спекуляціях. 

Тривалість девальваційного циклу залежить від величини 
валютних резервів, темпів інфляції, і, звичайно, від волі тих, хто 
визначає дату чергової девальвації. Зазвичай девальвація 
проводиться, щоб уникнути втрати резервів, які треба витрачати 
через необхідність покривати дефіцит платіжного балансу. Коли 
темпи інфляції високі при стабільному валютному курсі, швидко 
росте прибутковість імпорту, також швидко збільшується 
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дефіцит торгового балансу, і якщо це зростання не 
компенсується зростаючим припливом валюти за іншими 
статтями платіжного балансу, девальвація неминуча. 

Після попередньої девальвації гривні в 2008 році з 4,5 до 
7,95 грн. за долар споживчі ціни зросли на 22,3% за 2008 рік, на 
12,3% за 2009 рік і ще на 9,1% за 2010 рік. У цілому за три 
останні роки ціни виросли в 1,5 рази. 

У прогнозі темпів інфляції на 2011 рік (8,9%) уряд, 
швидше за все, помилився, недооцінивши розвиток інфляції 
витрат у результаті прийнятого Податкового кодексу. А також - 
наслідки розвитку незалежних факторів (наприклад, зростання 
цін на нафту) і власних рішень (підвищення цін на 
електроенергію, газ, комунальні тарифи і т.п.). Можна впевнено 
стверджувати, що темп інфляції будуть не менше 15% річних, а 
девальваційний цикл виявиться істотно коротшим від 
попереднього. Тому нова девальвація гривні в найближчому 
майбутньому неминуча. Бізнес, особливо банківський, зайнятий 
прогнозуванням її дати. 

Національна банківська система України історично 
формувалась на принципах залучення національного капіталу в 
ресурсну базу банків і трансформації цього капіталу на потребу 
економіки. Відповідно до цього формувались і системні 
відносини між банками і реальним сектором економіки, між 
банками та державою. 

До 2005 року банки України здійснювали кредитування у 
переважній більшості реального сектору економіки. Банківська 
система відіграла важливу роль у розвитку економіки і подоланні 
кризи державних фінансів 1998 року шляхом вироблення 
прийнятних як для банків, так і для держави механізмів 
врегулювання кризи. Тому Україна змогла уникнула у 1998-1999 
роках дефолту за внутрішніми державними запозиченнями. 

Але вже з 2005 року розпочалось активне поглинання 
національної банківської системи іноземним капіталом, від 
протидії якому держава по суті відмовилась. Вона не змогла 
виробити стратегічного бачення перспектив творення 
національної банківської системи.  
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В цей період державні органи влади фактично не 
спромоглися на законодавчому рівні визначити стратегічне 
значення національної банківської системи для інтересів країни 
та обмежити граничний рівень участі іноземного капіталу в 
капіталі банків. 

Прихід іноземного капіталу в українські банки відбувся 
під відволікаючі розмови про доцільність залучення в економіку 
країни дешевих іноземних ресурсів. Це був міф. Стрімке 
зростання іноземного капіталу у структурі банківської системи 
України не призвело ані до здешевлення кредитних ресурсів для 
реального сектору економіки, ані до залучення прямих 
інвестицій у пріоритетні галузі економіки. На відміну від 
вказаних вище очікувань, відбувалась небезпечна концентрація 
спекулятивного капіталу у вигляді коротко і середньострокових 
валютних кредитів лише на кількох ринках: нерухомості, землі, 
автомобільному, споживчому.  

Завдяки гіпертрофованому нарощуванню споживчого 
кредиту, ініційованому банками з іноземним капіталом у вигляді 
розгалуженої мережі кредитних продуктів, які спрямовувались на 
придбання імпортних товарів, відбувалась опосередкована 
трансформація кредитної заборгованості населення у від‘ємне 
сальдо зовнішнього торговельного балансу країни.  

Невизначеність ситуації веде до згортання проектів і 
великих втрат. Населення знову почало скуповувати долари, 
прагнучи зменшити втрати від девальвації. У грудні 2010-го 
куплено 1,7 млрд. долл. Банкіри знову почали тиснути на НБУ, 
прагнучи отримати "добро" на видачу кредитів резидентам в 
Україні у валюті і знову перекласти свої валютні ризики на 
позичальників. 

Щоб вийти з девальваційного штопору, головною метою 
економічних реформ має бути вирівнювання торгового балансу.  

По-перше, слід забезпечити реалізацію природних переваг 
Україні. Такі переваги у нас є в сфері розвитку сільського 
господарства зважаючи на сприятливі природно-кліматичні 
умови, родючість грунтів і постійно зростаючий попит на 
продовольство в світі. Але на даний час вводяться квоти і 
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ліцензії на експорт зерна та відмова від відшкодування ПДВ 
експортерам зерна. Така політика веде до зменшення експорту, 
зростання дефіциту торговельного балансу, часткової втрати 
позицій на ринках зерна і погіршує інвестиційний клімат в 
галузі. 

Необхідно зняти мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення та створити ринок землі. 
Але норма у відповідному законопроекті про заборону продажу 
земельних ділянок іноземним юридичним і фізичним особам, 
на нашу думку, є помилковою. Треба взагалі визначитися, чого 
ми хочемо: створення умов для масованих інвестицій в аграрний 
сектор, різкого збільшення обсягів експорту та вирівнювання 
торговельного балансу або реалізації популістських гасел про 
заборону "торгівлі Батьківщиною".  

Природною перевагою України є величезні запаси різних 
видів сировини, ціни на яку в світі ростуть. Тут величезне поле 
для реформ та інвестицій, які можуть забезпечити підвищення 
ступеню переробки цієї сировини і збільшення обсягів експорту 
і доходів бюджету. Але цілісної програми таких реформ немає. 

Крім того, наявність розвиненої системи нафто-і 
газопроводів та географічне положення України відкриває 
унікальні можливості для транзиту пасажирів і вантажів всіма 
видами транспорту. Але транспорт, на жаль, став сферою 
інтересів і боротьби мафіозних угруповань, створення 
корупційних схем, штучних паразитичних монополій. І все це за 
відсутності необхідних інвестицій у розвиток інфраструктури. 
Україна може в кілька разів збільшити доходи платіжного 
балансу за статтею "експорт послуг", але і тут відсутня 
комплексна програми реформ. 

Вже звичний український парадокс закладено в сам підхід: 
транспортна інфраструктура частково розвивається в рамках 
проекту підготовки до Євро-2012, замість того щоб створювати її 
в рамках давно затвердженої програми розвитку європейських 
транспортних коридорів. Останнє було б незрівнянно більш 
ефективно. 

По-друге, Україна стоїть перед загрозою втрати доходів від 
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транзиту російського газу в країни Східної і Західної Європи. У 
2010 році ці доходи, за попередніми даними, склали 3 млрд. 
долл. Російсько-українська газова війна січня 2009 року призвела 
до того, що Україна отримала набагато більш жорсткі умови 
газових контрактів, недовіру країн-споживачів газу, і готовність 
Європи разом з Росією перенести транзит на гілки "Північного" 
і "Південного" потоків.  

По-третє, треба терміново переглянути політику 
державних закупівель. Сотні мільярдів гривень бюджетних 
коштів і коштів державних підприємств не повинні витрачатися 
на купівлю імпортних товарів. Перехід до закупівель товарів 
українського виробництва при витрачанні державних коштів 
здатний радикально змінити ситуацію в українській економіці. 

В цілому нова економічна політика для України повинна 
бути політикою розумного, поміркованого протекціонізму при 
дотриманні всіх зобов'язань в рамках членства у Світовій 
організації торгівлі та можливостей, передбачених 
законодавством. Потрібно наполягати на перегляді загального 
ліберального курсу економічної політики, нав'язаного країні 
міжнародними організаціями та іноземними консультантами. 

Можна стверджувати, що за умови проведення такої 
політики урядом і Національним банком України здатна вийти з 
девальваційного штопору, стабілізувати величину свого валового 
зовнішнього боргу і почати його поступове скорочення, 
витративши порівняно невеликі зусилля. 
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Необхідність розробки ефективної економічної політики 

та визначення можливих траєкторій розвитку економічної 
системи України вимагає дослідження і теоретичного 
узагальнення досвіду розбудови господарських механізмів 
національних економік різних типів. 

На актуальність проблеми типології моделей економічних 
систем вказують численні дослідження як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених, зокрема праці Ойкена В., Купманса Т., 
Монтіаса М., Нойбергера Е., Даффі У., Норта Д., Грейфа А., 
Аокі М., Агліетти М., Буайе Р., Містраля Ж., Ліпеца А., Сапіра 
Ж., Нурєєва Р., Полтеровича В., Попова В., Тоніса Л., Гейця В., 
Волобуєва В., Гурієва С., Соніна К, Попової В. та інших вчених-
економістів.  

Вперше розгорнутий аналіз економіки як економічної 
системи здійснив Адам Сміт. А до початку XXI-го століття в 
рамках економічної компаративістики склалося чотири 
основних напрямки: ордоліберальний; порівняльний аналіз 
економічних систем; порівняльний інституціональний аналіз; 
теорія регуляції. 

Основи ордоліберального підходу закладено ще в 1940 
році В. Ойкеном у його праці «Основи національної економіки». 
Вчений намагався знайти середній шлях між економічним 
емпіризмом історичної школи і абстрактною теорією 
австрійської школи. Основними типами господарських систем 
він вважає централізовано кероване господарство та мінове 
господарство. 

Система централізовано керованого господарства, на думку 
В. Ойкена, існувала в двох основних формах: як «просте 
централізовано-кероване господарство» (або власне натуральне 
господарство), і як «централізовано-адміністративне 
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господарство» (або планове господарство) [4, с. 108-111]. 
Форми мінового господарства залежать від того, чи є 

пропозиція і попит відкритими або закритими. Крім цього 
вчений виділяє різні ринкові структури для попиту і пропозиції: 
конкуренцію, часткову олігополію, часткову монополію і чисту 
монополію, - що дозволяє йому скласти матрицю 25 різних 
форм ринку. Ці форми ускладнюються з урахуванням різних 
грошових систем [4, с. 146-164]. 

Перевагою підходу В. Ойкена є досить чітка класифікація, 
а недоліком - її статичний характер. Функція аналізу (зведення 
різних форм господарства до основних типів) вдалася йому 
набагато краще, ніж функція синтезу (висновок з цих форм 
основних етапів і ступенів розвитку), що різко обмежило 
можливості її застосування на практиці. 

Основи сучасного порівняльного аналізу економічних 
систем закладені в працях двох наукових колективів: Т. Купманса 
- М. Монтіаса і Е. Нойбергера - У.Даффі. Прихильники цього 
підходу звернули увагу на те, що різні економічні категорії (ціна, 
гроші, витрати) в різних економічних системах відіграють різну 
роль. На думку цих авторів , будь-який критерій класифікації 
економічних систем неминуче носить нормативний характер і 
має ціннісну орієнтацію. 

Завдання, яке було поставлене цими авторами, зводилося 
до розробки універсальної мови для опису економічних систем, 
трактування економічної системи в інституціональному ключі, а 
також розробки специфічних методів оцінки системних якостей 
конкретних економік. Такий підхід, на відміну від підходу В. 
Ойкена, дозволяє формувати типологію економічних систем на 
базі міжсистемних порівнянь [3, с. 147]. 

Більш молодим напрямком є порівняльний інституційний 
аналіз, який багато в чому протилежний підходу, типовому для 
порівняльного аналізу економічних систем. Він розвивається в 
працях А. Грейф і М. Аокі. Якщо представники порівняльного 
аналізу економічних систем намагаються сформувати типологію 
економічних систем, то Грейф і Аокі акцентують увагу на 
специфічності інститутів, існуючих в даному конкретному 
суспільстві, підкреслюючи, що якщо їх вирвати з конкретного 
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історичного контексту, вони можуть дати інші результати [3, с. 
147-148]. 

Прагнення конкретизувати економічні системи, зробивши 
їх основою економічної політики, типове для теорії регуляції. 
Представники цього напряму намагаються скоротити розрив між 
абстрактною теорією загальної рівноваги і спрощеним 
марксизмом, з одного боку, і конкретним економічним аналізом 
реальних проблем реальної економіки, з іншого. У 1970-90-ті 
роки теорія регуляції розвивалася в працях французьких 
економістів М. Агліетти, Р. Буайе, Ж. Д. де Берніс, Ж. Містраля, 
А. Ліпеца, Ж. Сапіра та ін. Вони виходили з того, що загальну 
абстрактну неокласичну теорію необхідно доповнити 
марксизмом і посткейнсіанством, що дозволяє доповнити 
неокласичний підхід аналізом специфічних рис, які враховують 
час і місце події, що відбувається, а також її інституційну форму.  

У центрі уваги французьких авторів виявився аналіз різних 
криз. Прихильники теорії регуляції вважають, що для успішного 
розвитку існуючої системи необхідно виявлення та поширення 
нових організаційних форм, а також більш активне втручання 
держави в економіку. 

У той же час теорія регуляції має певні недоліки. 
Відсутність єдиного методу дослідження призводить до того, що 
до цих пір зберігається різне трактування навіть такого базового 
поняття, яким є поняття регуляції. Відсутність єдиної методології 
позначається і на системі категорій. Звідси описовість більшості 
економічних досліджень і вибірковість тем, які підлягають 
дослідженню (фордизм, кризи, інфляція). Створюється 
враження, що незважаючи на минулі чверть століття з появи 
перших робіт з теорії регуляцыъ, процес становлення цієї теорії 
ще далеко не завершений [5, с. 23-68]. 

Виходячи з того, що Україна обрала шлях ринкових 
перетворень, розглянемо більш детально існуючі ринкові моделі 
економіки: ліберальну американську; регульовану 
західноєвропейську; японську модель, яка спирається на сильну 
структурну політику держави та використання національних 
традицій в менеджменті підприємств; олігархічну модель; 
наздоганяльну ринкову модель та економіку «ресурсного 
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прокляття». 
Ліберальна (американська) модель заснована на системі 

заохочення підприємницької активності і орієнтована на 
досягнення особистого успіху економічної людини. Зниження 
рівня фінансування соціальних урядових програм розглядається 
як умова оздоровлення економіки, оскільки перешкоджає 
поширенню утриманських тенденцій в економічній поведінці і 
активізує стимули ділової активності. Малозабезпеченим групам 
населення створюється прийнятний рівень життя за рахунок 
часткових пільг і державних трансфертів. Але проблема 
вирівнювання доходів не ставиться. Ліберальна модель 
орієнтується на сильного виробника і передбачає відмову від 
протекціоністських заходів в регулюванні зовнішньої торгівлі та 
валютних відносин. Роль основного макроекономічного 
координатора відводиться Центральному банку, який має 
забезпечити низький інфляційний фон господарських процесів. 
Таким чином, регулювання реального сектора в ліберальній 
моделі здійснюється непрямим чином через вплив на фінансові 
ринки та на пропозицію грошей. Ліберальна модель 
орієнтована на використання досягнень науково-технічного 
прогресу, що дозволяє заощаджувати на фонді заробітної плати. 
А це назвичайно важливо в умовах дорогої робочої сили. 
Лідерство в НТП дозволяє отримувати додаткові вигоди і на 
світовому ринку. Жорстке антимонопольне регулювання 
внутрішнього ринку обмежує можливість отримання на ньому 
монопольного прибутку. Але вихід на світовий ринок дозволяє 
використовувати такі можливості. США є лідером на світовому 
ринку технологічних досягнень. Особливість полягає в тому, що 
держава здійснює підтримку не конкретного підприємства, а 
певного напряму науково-технічної діяльності. 

При використанні позитивного досвіду, напрацьованого в 
рамках ліберальної моделі національної економіки, необхідно 
враховувати, що така модель адекватна для розвиненого 
ринкового механізму. Якщо такий механізм ще не сформований 
і позитивні структурні перетворення не відбуваються, то 
використання принципів ліберальної моделі може привести до 
небажаних результатів. 
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Європейська модель розвитку послідовно використовує 
принципи соціально орієнтованої економіки і передбачає захист 
соціально вразливих верств населення. Для виконання цієї 
функції активно використовується перерозподіл доходів шляхом 
прогресивного оподаткування, що призводить до більшої 
тяжкості оподаткування у порівнянні з американською моделлю 
розвитку. 

Європейська модель розвитку сприяла зміні соціальної 
структури населення. Поступово скорочується питома вага 
населення, що живе за межею бідності, зростає середній клас, 
який є основним платником податків, а отже, фінансовою 
опорою держави. Використання такої моделі вимагає 
обгрунтування гранично допустимого соціального навантаження 
на державний бюджет. Соціальна захищеність не повинна 
знижувати мотивів до праці та прагнення до зростання 
кваліфікації, а тяжкість оподаткування не повинна гасити 
стимули до інвестування. Адже в сучасних умовах багато 
європейських країн стали відчувати певні проблеми через вивіз 
капіталу в країни з меншою вагою оподаткування та низьку 
мотивацію місцевого населення до непрестижних видів праці. 

Перевантаженість бюджету соціальною складовою вимагає 
зниження соціальних зобов'язань держави. Але це викликає 
невдоволення населення, яке звикло до сформованим стандартів 
життя. Європейська модель розвитку заснована на активній ролі 
держави в регулюванні економіки, яка активно впливає на ціни, 
мита, технічні норми, компенсуючи провали ринку. 
Європейська модель розвитку демонструє позитивні ефекти 
міжнародної економічної інтеграції, що дозволяє навіть 
невеликим країнам використовувати позитивний ефект 
масштабу і виходити на єдині стандарти 
конкурентоспроможності. 

Японська модель розвитку відповідає високорозвиненій 
експортоорієнтованій економіці. Після Другої світової війни для 
ліквідації промислового відставання Японія, добуваючи відсутні 
технології за рахунок придбання ліцензій, перебудувала всі 
галузі. Промислова трансформація підпорядковувалася системі 
планових заходів та пріоритетних напрямів, які формувалися на 
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основі спільної роботи урядових структур і бізнесу. В результаті 
в економіці Японії був створений відносно єдиний 
технологічний уклад, підпорядкований структурній 
збалансованості. Зокрема, завдяки міжгалузевому балансу 
виробництва країни, складеному нобелівським лауреатом В. 
Лєонт'євим, японський уряд отримав ефективний інструмент 
економічного регулювання національної економіки. Для 
щорічного відтворення оптимальної галузевої структури широко 
застосовувався адміністративний метод економічної політики, 
що не набув поширення в інших країнах, - щорічні квоти 
розвитку галузей. Ще одна особливість японської моделі - це 
система довічного найму, яка процвітала ще до недавніх пір. 

Оновлення виробництва на основі ліцензій, 
збалансований розвиток економіки, активна промислова 
політика, підкріплена новаціями ефективного менеджменту, 
дозволили Японії перейти на новий щабель промислової 
модернізації. Дефіцит ресурсів та високі світові ціни на них 
змусили Японію орієнтуватися на високі критерії ефективності 
та новаторство в галузі використання ресурсозберігаючих 
технологій. Успішне освоєння світового ринку активно 
підтримувалося японським державою за рахунок стимулювання 
товарного експорту. Однак в 1990-ті роки Японська модель, 
націлена на загальну збалансованість, виявилася нерівноважною, 
оскільки обмеження ринкових сил на внутрішньому ринку надто 
монополізувало господарську структуру. Відставання в системі 
підготовки фахівців, здатних до самостійної творчої роботи, не 
дозволило Японії успішно освоїти інноваційну модель розвитку. 
Змінилися і зовнішньоекономічні пріоритети. Орієнтуючись на 
виробництво товарів з використанням високих технологій, 
Японія стала нарощувати експорт у високорозвинені країни, і 
перш за все, на американський ринок. Конкуренція з боку 
американських корпорацій змусила Японію переключитися на 
освоєння Азіатського регіону. Зовнішньоекономічні стратегії 
японських фірм дозволяли їх власникам заробити новий капітал, 
але одночасно знижували темпи випередження в інноваційному 
розвитку. 

Олігархічна модель розвитку формується на основі 
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посилення ролі великих корпорацій, які трансформуються у 
фінансово-промислові групи і проникають у владу. На цій 
основі відбувається зрощення економічної та політичної влади 
монополій. Такі процеси призводять до руйнування ринкового 
механізму, інфляції, соціальної напруженості і можуть 
провокувати формування тоталітарних політичних режимів, які 
за допомогою державних важелів проводять перерозподіл 
національних ресурсів на користь окремих монополістичних 
структур суспільства. За допомогою держави олігархічні 
структури створюють бар'єри для появи на ринку конкурентів, в 
результаті чого порушуються умови ефективного використання 
ресурсів, посилюються структурні диспропорції, що не сприяє 
довгостроковому економічному зростанню країни і підвищення 
добробуту всього суспільства. У таких економіках виникає 
загроза демократичним засадам суспільства. Прикладом такої 
моделі економіки є фашистська Німеччина. Після Другої 
світової війни у всіх країнах з розвиненою ринковою 
економікою стали створюватися противаги для проникнення 
олігархічних структур у владу. 

Наздоганяльна ринкова модель. Термін «наздоганяючого 
розвитку» означає загальну спрямованість розвитку країн 
запізнілої індустріалізації і припускає можливість їх підтягування 
до виробничих і споживчих стандартів країн-лідерів світового 
економічного розвитку. Відставання країни характеризують 
кількісні та якісні показники, узагальнюючим показником є 
ВВП, як абсолютний урівень, так і темпи його зростання. 

Значення досвіду лідерів для країн наздоганяючого 
розвитку полягає в розумінні стратегічних проблем, з якими 
доведеться зіткнутися. Економічна історія свідчить, що 
подолання відставання потребує не проходження всіх стадій 
технічного прогресу, характерних для розвинених країн, а 
економічного прориву, заснованого на переробці накопиченого 
розвиненими країнами технологічного, соціального та 
організаційного досвіду. 

Дослідження феномену наздоганяючого розвитку 
передбачає використання принципу історизму, який дозволяє 
виділити три аспекти цього явища. По-перше, соціально-
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економічне відставання притаманне періодам історії, починаючи 
з етапу формування індустріальної господарської системи. Але в 
умовах відсутності швидких технологічних змін протягом 
декількох століть проблема подолання відсталості вирішувалася 
шляхом простого сприйняття досягнень більш розвинених країн 
менш розвиненими. В умовах прискорення економічного 
розвитку простого запозичення недостатньо. Такий шлях 
щонайбільше дозволить не збільшувати розрив.  

По-друге, проблема відставання є в значній мірі 
структурною, тобто передбачає виділення передових галузей і 
секторів економіки для конкретного етапу розвитку. Отже, 
наздоганяючий розвиток передбачає проведення структурних 
реформ. 

По-третє, особливості наздоганяючого розвитку залежать 
від етапів технологічного розвитку. У міру розвитку суспільства 
змінюються поняття передових і відсталих галузей. Отже, одна і 
та ж галузь з локомотиву економічного зростання може 
перетворитися на його гальмо. 

Як свідчить економічна практика, наздоганяючий розвиток 
є успішним при існуванні двох обов'язкових умов: наздоганяюча 
країна і та, яку наздоганяють, знаходяться на різних етапах 
одного і того ж технологічного укладу; використовуються 
мобілізаційні методи, включаючи прямий примус. 

Феномен наздоганяючого розвитку в постіндустріальному 
світі на даний час відсутній. На думку російського вченого В. 
Іноземцева, модель наздоганяючого розвитку успішна там, де 
наздоганяюча країна володіє методами виробництва 
наздоганяємої. Якщо ставиться завдання досягти таких же обсягів 
виробництва промислової продукції, що і в країні-лідері, то 
завдання може бути вирішене шляхом інтенсифікації праці і без 
широкомасштабної технологічної модернізації. Якщо ж метою є 
створення нового інформаційного продукту, притаманного 
постіндустріальному суспільству, то індустріальне суспільство не 
може наздогнати постіндустріальне, оскільки методи 
наздоганяючого розвитку не застосовні до творчої 
інтелектуальної праці, на якій грунтується постідустріальное 
суспільство [2, с. 49-71]. 
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Отже, успіхи наздоганяючого розвитку обмежені 
індустріальним виробничим укладом. А питання про те, в якій 
мірі в принципі можливе вирішення завдань наздоганяючого 
розвитку залишається відкритим. 

Економіка «ресурсного прокляття». Термін «ресурсне 
прокляття» був запропонований англійським економістом Р. 
Ауті в 2001 році для пояснення парадоксального явища: країни, 
що володіють великим обсягом природних ресурсів, як правило, 
розвиваються повільніше, ніж близькі за економічними 
характеристиками, але менш багаті природними ресурсами 
економіки. Факт більш повільного розвитку країн, багатих на 
природні ресурси, вперше виявлено у дослідженні Дж. Сакса і Е. 
Уорнера. Але результати цих досліджень не доводять, що 
країни, багаті ресурсами, жили б краще, якщо б позбавилися від 
них. Ресурсне прокляття - це негативний вплив структури 
економіки на темпи економічного зростання, а не на рівень 
економічного розвитку. Ресурсне прокляття свідчить про 
негативний вплив не самої наявності природних ресурсів, а їх 
домінування в структурі національної економіки.  

В країнах з нерозвиненими демократичними інститутами 
наявність значного обсягу природних ресурсів може призводити 
до затримок у проведенні економічних та інституційних 
реформ. Про те, що раптова поява додаткового джерела великих 
доходів дозволяє відкласти давно назрілі реформи, свідчить 
досвід різних країн, у тому числі, СРСР. Косигінські реформи, 
спрямовані на підвищення ефективності планової-директивно 
економіки, фактично були припинені після того, як у Західному 
Сибіру відкрили нові великі родовища нафти і газу, в результаті 
чого СРСР почав отримувати нафтодолари. 

Дослідники називають причини, внаслідок яких у країнах, 
багатих на природні ресурси, демократичні інститути є 
нестійкими. По-перше, держава може використовувати дохід від 
природних ресурсів для фінансування силових структур, за 
допомогою яких пригнічується діяльність опозиції. По-друге, 
цей дохід дає можливість проводити популістську політику. 
Наприклад, скорочувати податки або фінансувати соціальні 
програми понад економічно обгрунтований рівень, 
забезпечуючи тим самим підтримку більшості населення. По-
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третє, домінування видобувного сектора з відносно простими 
технологіями не сприяє збільшенню питомої ваги робочої сили, 
зайнятої інтелектуальною працею. Внаслідок цього 
громадянське суспільство розвивається повільно. По-четверте, 
демократія в таких умовах призводить до уповільнення 
економічного зростання і населення, в результаті попереднього 
досвіду, не буде прагнути до демократизації [1, с. 63-68]. 

Досвід країн, що відтворюють дану модель національної 
економіки, свідчить про її негативні наслідки для економічного 
зростання в довгостроковому періоді, такі як обмеження свободи 
слова, посилення авторитарних тенденцій, збереження масової 
корупції, зниження частки працівників, зайнятих 
інтелектуальною працею. 

Розуміння логіки розвитку національних економічних 
систем важливе в процесі вибору найбільш ефективного шляху 
розвитку, а також при розробці економічної політики, що 
забезпечує оптимальні, з точки зору конкретної економіки, 
темпи економічного зростання. Економічна політика стає більш 
успішною, якщо вона спирається на органічно засвоєний 
позитивний досвід розвитку інших країн. 
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Рішення зборів керівників, спеціалістів 
та вчених-аграрників Харківської області 

 
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

В АГРАРНІЙ СФЕРІ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПВ ТА ЗЕМЕЛЬНОЇ 
РЕФОРМИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2011-2015 РОКАХ  

ТА НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ» 
 

1. Заслухавши та обговоривши доповіді й виступи, 
учасники зборів відмічають, що організаційно-економічні 
перетворення в аграрному секторі області здійснюються 
відповідно до вимог аграрної політики держави. «Комплексна 
програма інвестиційно-інноваційного розвитку АПВ та 
земельної реформи в Харківській області у 2011 – 2015 роках і 
на період до 2020 року» спрямована на подальше поглиблення 
трансформаційних перетворень на інституціональних засадах з 
метою збалансованого, інтенсивного розвитку аграрного сектора 
регіону на інноваційній основі. 

2. Стратегічний напрям підприємств усіх форм власності та 
господарювання повинен враховувати вимоги і завдання 
Комплексної програми. З цією метою використання 
виробничого , земельного, трудового та фінансового потенціалу 
має бути підпорядковане перетворенню аграрної сфери 
Харківщини в 2020 році у розвинений, інвестиційно-
привабливий сектор ефективного, конкурентоспроможного 
сільськогосподарського виробництва. 

3. Аналіз свідчить, що у процесі трансформаційних змін не 
належним чином розвиваються процеси підприємництва. Має 
місце обмеження свободи підприємницької діяльності, що 
пов’язано з недостатнім інституціональним забезпеченням та не 
сприйняттям ринкових методів господарювання. Треба 
посилити роботу зі створення конкретного інституціонального 
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середовища, яке б більш повно відповідало регіональним умовам 
господарювання, потребам розвитку підприємництва. 

4. Учасники зборів схвалюють проведену Харківською 
обласною державною адміністрацією, установами ЦНЗ АПВ 
Харківської області, Харківською обласною асоціацією 
сільськогосподарських товаровиробників роботу з розробки 
Комплексної програми. Враховуючи важливість виконання 
Комплексної програми, необхідність подальшого організаційно-
економічного трансформування аграрної сфери на 
інституціональних засадах, необхідно забезпечити системний 
моніторинг та повне використання соціально-економічного, 
наукового, інтелектуального потенціалу регіону з метою 
досягнення цілей і завдань на перспективу. 

5. Для повноцінної та ефективної реалізації положень 
Комплексної програми в Харківському регіоні мають бути 
задіяні всі джерела власних фінансових ресурсів та механізми 
державної підтримки аграрного сектора. 
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