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ВСТУП
Україна має унікальну комбінацію таких факторів, як

близькість до міжнародних ринків і ресурси для вироб.
ництва сільськогосподарських товарів. Але загальнові.
домо, що фактичні показники ефективності українсько.
го сільськогосподарського виробництва набагато нижчі,
ніж потенційні, або ніж у країнах з аналогічними запаса.
ми ресурсів. Як відмічають експерти, у депресивному
стані находиться дві третини території країни, які, зок.
рема, мають відношення до виробництва зерна.[2] Такий
стан сільськогосподарського виробництва створює нега.
тивні передумови для низької конкурентоздатності пере.
робних підприємств АПК. Адже ефективне використан.
ня існуючих технологічних потужностей та напрямки їх
модернізації цілком залежать від синхронізації можли.
востей сировинної зони з потребами переробних
підприємств (за обсягами сировини, строками її поста.
чання, якістю). Одночасно досить важливо з'ясувати, на.
скільки і як самостійні переробні підприємства та пере.
робні внутрішньогосподарські підрозділи сільськогоспо.
дарських підприємств впливають на ефективність розвит.
ку власної сировинної бази та сприяють більш повному
використанню її ресурсів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є аналіз сучасного стану сировин.

ної бази для переробних підприємств і внутрішньогоспо.
дарських підрозділів сільськогосподарських підприємств
Дніпропетровської області та виявлення основних тен.
денції забезпечення сфери з переробки сільськогоспо.
дарської продукції по головним продуктам рослинницт.
ва та тваринництва для обгрунтування можливих шляхів
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підвищення ефективності  сільськогосподарського ви.
робництва через організацію переробки сільськогоспо.
дарської продукції.

РЕЗУЛЬТАТИ
Під сировинною базою слід розуміти сукупність гос.

подарств різних організаційно.правових форм (включа.
ючи підсобні господарства фізичних осіб), які забезпе.
чують переробника необхідним обсягом сировини.

Основними продуктами, які формують в Україні си.
ровинну базу для переробки, є продукція рослинництва
(зернові культури, насіння соняшнику, цукрові буряки,
картопля, овочі, плоди, ягоди, кукурудза)  і тваринницт.
ва (худоба, птиця, молоко, яйця, вовна).

На стан сировинної бази, розмір витрат на перероб.
ку сільськогосподарської сировини, а разом з тим на
обсяги одержання кінцевої продукції, втрати кількості та
якості цієї продукції впливає чимало організаційно.еко.
номічних факторів — кількість господарств.постачаль.
ників сировини, відстань перевезення, відповідність тех.
нологічним вимогам, тривалість періоду між виробницт.
вом сировини та її промисловою переробкою тощо.

Головним ресурсом, який забезпечує виробництво
сільськогосподарської продукції, є земельні угіддя. Ук.
раїна має значні природні переваги щодо цього ресурсу
у порівнянні з більшістю інших країн, є великою за тери.
торією країною зі значними ресурсами сільськогоспо.
дарських угідь в перерахунку на душу населення  (табл.
1). [3]

Більш того, ці угіддя завдяки їх особливій якості та
сприятливому клімату мають великий потенціал врожай.
ності.



Інвестиції: практика та досвід № 13/200958

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

Ефективне використання землі сільськогосподарсь.
кого призначення є найістотнішим фактором реалізації
потенціалу конкурентоспроможності національного аг.
рарного сектору. Дані свідчать, що останнім часом ефек.
тивність сільськогосподарського виробництва підви.
щується (табл. 2).

Як видно з наведених даних, валова продукція, ви.
ражена у грошовому вимірнику  в цілому в Україні, має
тенденцію до збільшення. Але це не означає, що відпов.
ідно збільшилася сировинна база для переробки. Якщо
розглянути виробництво окремих продуктів рослинниц.
тва і тваринництва, то стає зрозуміло, що приріст вало.
вої продукції відбувається в основному за рахунок підви.
щення цін. Проведені ННЦ "Інститут аграрної економіки"
дослідження свідчать про те, що на економічну ефек.
тивність діяльності сільськогосподарських підприємств
істотно впливають макроекономічні фактори, найважли.
вішим з яких є диспаритет цін на сільськогосподарську

продукцію. Встановлено, що з 1990 по
2001 роки ціни на промислову продук.
цію, яка споживається сільським гос.
подарством, зросли більше ніж у 853
тис. разів, тоді як на сільськогоспо.
дарську продукцію — 162 тис. разів,
що. обумовлено диспаритетом цін,
який перевищував 5 разів. Якщо в 1990
році для придбання 1 тонни дизельно.
го пального сільськогосподарське
підприємство продавало 0,5 т пшениці,
або 400 л молока, 57 кг живої маси ве.
ликої рогатої худоби, 62 кг живої маси
свиней, то в 2000 році необхідно було
продати відповідно: пшениці — 3,8 т,
молока — 3,5 т, живої маси великої ро.
гатої худоби — 903 кг, живої маси сви.
ней — 583 кг. Разом з цим порушення
цінової рівноваги призвело до падіння
обсягів виробництва і прибутковості
основних сільськогосподарських про.
дуктів. В цілому рентабельність вироб.
ництва зерна скоротилася за період
1990—2005 майже в 46 разів, цукро.
вих буряків — в 47, насіння соняшни.
ку — в 10 разів, виробництво м'яса й
молока значно знизилась та в цілому в
Україні залишається збитковою.

В Дніпропетровській області також
відбувалося загальне зниження  ресур.
сного потенціалу та виробництва що до

основних груп сільськогосподарської продукції (табл. 3).
Наведені дані свідчать про зниження загальних об.

сягів ресурсної бази для переробки в рослинницькій га.
лузі. Також визначено, що валовій збір зернових суттєво
коливається залежно від року (табл. 4).

За оцінкою експертів це пов'язано, насамперед, з
низьким матеріально.технічним оснащенням цієї галузі
та низькою організацією самого виробництва, що не доз.
воляє ефективно боротися з несприятливими кліматич.
ними умовами [1]. За виразом академіка В. Бойко, вони
відрізняються від зарубіжних тим, що "ми вже не вико.
ристовуємо агрокліматичні ресурси, а чекаємо милості
від природи, в якої є свої закони і циклічність"[2]. В Ук.
раїні кожен третій рік супроводжується несприятливими
природними умовами, так, у минулому сторіччі на півдні
України було понад 40 посушливих років. За підрахун.
ками, в посушливі роки врожайність зернових знижуєть.
ся до 13 ц/га, або вдвічі.

Світові кліматичні зміни щодо гло.
бального потепління стосовно України
оцінюються як позитивні для розвитку
національного сільськогосподарсько.
го виробництва, так як за прогнозами
клімату в Україні, зникне  загроза силь.
них посух. Проте на виробництво зер.
на впливають і інші негативні чинники,
які не мають відношення до природних
умов. У першу чергу це практичне при.
пинення системної роботи над збере.
женням родючості грунтів.

Крім внесення органічних та міне.
ральних добрив, необхідно постійно
відслідковувати та здійснювати виве.
дення з обороту малопродуктивних зе.
мель на залуження. Виключна важ.
ливість належної організації виробниц.
тва зерна пов'язана з тим, що від ньо.

Таблиця 1. Земельні ресурси у деяких країнах і регіонах

   
  

  ( )    
  .- .  

  2,48 0,87 0,24 
 1,02 0,43 0,24
 38,07 2,64 1,63 

 0,86 0,41 0,08 
 0,98 0,53 0,31

 0,25 0,13 0,06 
  11,25 1,41 0,87

 3,77 1,66 0,72 
 1,16 0,80 0,64

Таблиця 2. Результати діяльності сільськогосподарських
підприємств за 2000—2007 роки в розрахунку на 100 га

сільськогосподарських угідь, тис. грн.*

* — розраховано автором на підставі даних Держкомстату

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
     

     . .:                 77,7 87 132,5 142,9 166,1 165,9 
                                     52,3 51,7 91,2 91,9 104,1 96,7
                                       25,4 35,3 41,3 51 62 69,2 

  ( )    
  4,2 1,8 6,6 8,9 6,6 18,3

  ( )  
  -1,01 13,75 12,42 21,12 16,39 24,33

Таблиця 3. Динаміка ресурсного потенціалу
сільськогосподарських підприємств тваринництва
Дніпропетровської області, станом на кінець року

* Дані обласного управління сільського господарства

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
2007 
 %  

2000
 .- . , .  1833,30 1687,50 1642,10 1606,90 1582,30 1535,50 83,76

   1743,70 1623,40 1582,50 1551,70 1533,50 1491,80 85,55
’  , . . 

. 194,17 118,19 97,92 96,68 102,28 88,47 45,56
’  , . . 3152,40 5174,00 6780,10 8879,00 9271,30 9388,30 297,81

   
   

, .  506,10 558,90 945,40 818,50 759,10 617,70 122,05
 , .  522,40 508,00 492,60 494,00 474,30 415,70 79,58
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го прямо залежить і ефективність тваринництва. При цьо.
му відслідковується взаємозв'язок між виробництвом мо.
лока, зерна на кормові цілі та поголів'ям худоби.

Встановлено, що збільшення сировинної бази тварин.
ництва відбувалося переважно за рахунок збільшення по.
голів'я птиці, при цьому виробництво інших видів м'яса ско.
рочувалося. Особливо негативні тенденції проявляються
у виробництві  яловичини, за період з 2000—2007 роки її
виробництво скоротилося більше ніж в двічі (табл. 5).

Разом з цим потрібно зауважити на позитивному ас.
пекті розвитку сировинної бази переробки в  Дніпропет.
ровській області, до якого відноситься те, що вдалося
зберегти  ефективність виробництва молока, навіть в умо.
вах значного скорочення чисельності поголів'я корів
(табл. 6).

За даними таблиці можна зробити висновок, що га.
лузеві тенденції є позитивними, так, як збільшується про.
дуктивність поголів'я корів, так, за період 2000—2007
спостерігається зростання цього показника у півтори
рази. Зростає і загальна рентабельність виробництва, хоч
в порівнянні з 1990 р., коли середня рентабельність га.
лузі, за даними Держкомстату складала 32,2% вона знач.
но нижча. Для порівняння: за дослідженнями, проведе.

ними в Одеському державному аг.
рарному університеті, в Цент.
ральній степовій мікрозоні Одесь.
кої області, яка за кліматичними
умовами мало відрізняється від
степової зони Дніпропетровської
області,  в 2000—2002 роки  відпо.
відна продуктивність становила від
1,3 до 2,2 т на одну корову в залеж.
ності від організаційно — правової
форми господарства.

Високий рівень рентабельності
підприємств Дніпропетровської об.

ласті, що виробляють молоко, за.
безпечується і підтримкою високих
цін на продукцію.  Але якщо розгля.
нути канали збуту молока (табл. 7),
то стає зрозумілою дискримінацій.
на цінова політика щодо переробних
підприємств.

В цілому можна відзначити, що
порівняно висока продуктивність
виробництва молока  пов'язана з
розвитком переробної промисло.
вості з великими високотехнологіч.
ними молокозаводами, лідерами

галузі в Україні.
Ціна, за якою  виробники молока реалізують  свою про.

дукцію переробним підприємствам, істотно вища, ніж для
інших учасників ринку, тому вони змушені закуповувати си.
ровину в інших регіонах, зокрема в Запорізькій області, де
відсутні власні великі переробні підприємства. У середньо.
му щорічно до Дніпропетровської області ввозиться моло.
ка приблизно 46—48 % від загальної потреби.

Таким чином, у зоні діяльності переробних
підприємств потрібно створити за допомогою сформова.
ного мотиваційного механізму менеджменту стабільну
сировинну базу, орієнтовану на постійних постачальників
сировини, включаючи й особисте підсобне господарство
населення. Потрібно запровадити не лише економічно ви.
гідніший механізм закупівлі сировини, а й новітні техно.
логії її переробки, створити сучасну матеріально.технічну
базу. Для підвищення ефективності переробки треба
відійти від і досі розповсюдженої практики спрощеного
аграрного детермінізму, коли переробні галузі повинні
переробити все, що їм постачає сільське господарство. Пе.
реробники продукції мають визначати, що і в якій кількості
виробляти сільському господарству, щоб забезпечити еко.
номію суспільних витрат і найповніше задовольнити по.

треби споживача.
Але переробні ланки повинні у

свою чергу всіляко сприяти ефектив.
ному функціонуванню відповідної
сировинної бази. Необхідно вибра.
ти оптимальний шлях, який дозво.
лить максимізувати вигоди та
мінімізувати витрати відносно по.
єднання виробничої і ринкової
функцій. Належна організація пере.
робки є однією з вирішальних пере.
думов відтворення національного
сільськогосподарського виробницт.
ва. Добре розвинута комплексна і
глибока промислова переробка
сільськогосподарської сировини є
тим важелем, який дає змогу підви.
щити ефективність функціонування
своєї сировинної бази.

Таблиця 4. Виробництво на напрями використання зернових та
зернобобових в Дніпропетровській області, тис. тон

* Дані обласного управління сільського господарства

 , 
.  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

  184,9 257,6 273,2 201,7 220,9 208,7 236,5 217,9 
   506,1 686,0 806,0 558,9 945,4 818,5 759,1 617,7 
   127,7 135,1 130,6 128,1 125,1 123,1 115,7 108,6
  354,9 1183,3 1167,4 356,9 853,1 1303,8 1329,1 655,7 

 21,2 25,2 33,5 7,1 27,7 30,1 18,0 8,6

Таблиця 5. Виробництво м'яса в господарствах
Дніпропетровської області всіх організаційно"правових форм,

в забійній вазі*

* Дані обласного управління сільського господарства

 
’ , .  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 31,6 20,7 20,5 24 14,8 11,3 15 14,9 
 33,5 22,4 26,8 33,2 30 30,4 36 48,3
 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

 ’  85,1 69,4 79,8 96,9 93,9 118,4 137,1 159,3

Таблиця 6. Показники ефективності виробництва молока
сільськогосподарськими підприємствами Дніпропетровської

області*

* Розраховано автором на підставі даних обласного управління сільського гос.
подарства

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
’  , . . 80,0 67,4 55,3 35,7 28,0 24,5 21,9 17,7 

, .  197,3 171,8 166,9 120,1 95,1 88,0 82,7 71,1 
, /  2,5 2,5 3,0 3,4 3,4 3,6 3,8 4,0 

  1 , .  592,7 651,4 593,5 803,5 951,8 1177,
1 

1110,
3 

1542,
7 

 1 , .  561,0 551,3 557,8 641,8 845,0 988,1 1095,
3 

1397,
3 

  1 ,  31,7 100,1 35,7 161,7 106,8 189,0 15,0 145,4 
 , % 5,7 18,2 6,4 25,2 12,6 19,1 1,4 10,4 



Інвестиції: практика та досвід № 13/200960

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

У світовій практиці використовують три основних
шляхи підвищення ефективності  сільськогосподарсько.
го виробництва через організацію переробки сільгоспп.
родукції:

1. Шляхом створення сільгоспвиробником спеціалі.
зованих супутніх підрозділів переробки і мережі збуту
продукції, що потребує значних капіталовкладень та
збільшення обсягів виробництва до рівня, який буде за.
безпечувати ефективну роботу супутніх підрозділів. Слід
враховувати, що для кожної сфери сільськогосподарсь.
кого виробництва існують оптимальні розміри і їх
збільшення не завжди відбивається у відповідному при.
рості продуктивності праці і прибутковості. Крім того,
спеціалізовані підрозділи для забезпечення належної
роботи потребують залучення висококваліфікованого
персоналу. Збільшення обсягів бізнесу потребує поглиб.
лення розподілу управлінських функцій, що у свою чер.
гу підвищує витрати на персонал. За результатами опи.
тування, лише 7% сільськогосподарських товаровироб.
ників висловили бажання мати в господарстві власний
підрозділ з переробки, 21 % бажають переробляти свою
продукцію на державному підприємстві, 43% — за пе.
реробку на кооперативних засадах.

2. Іншим способом можливого підвищення ефектив.
ності є звертання до ринкових посередників для отри.
мання послуг з виконання функцій постачання, перероб.
ки, збуту. Відповідна посередницька інфраструктура на
даний час динамічно розвивається, так як постійно зрос.
тає попит на такі послуги. Разом з тим вартість посеред.
ницьких послуг достатньо висока, що знижує прибут.
ковість сільгоспвиробників. Так, П. Стецюк називає
відповідні трансакційні витрати, пов'язані з діяльністю ко.
мерційних посередників, "прихованим вилученням фінан.
сових ресурсів сільськогосподарських товаровироб.
ників", за його оцінками через низький рівень антимоно.
польного захисту по деяких видах продукції товарови.
робники отримують лише половину її ринкової вартості.

3. Об'єднання сільгоспвиробників на кооперативних
засадах дозволяє використати переваги крупномасштаб.
ного виробництва у частині створення окремих спільних
спеціалізованих підрозділів — обслуговуючих коопера.
тивів  з переробки та збуту продукції. При цьому кожно.
му товаровиробнику не потрібно значно нарощувати об.
сяги виробництва. Достатньо залучити у кооператив не.
обхідну кількість членів. Важливою перевагою такої фор.
ми об'єднання є те, що кооперація не призводить до зне.

особлення власності сільгоспвироб.
ників та не дискримінує їх як влас.
ників. Питання полягає у забезпе.
ченні ефективного контролю за ви.
користанням своєї частки власності.
Кооперативні форми господарюван.
ня виробників сільськогосподарсь.
кої продукції особливо ефективні у
сфері зовнішніх відносин. Це дозво.
ляє вирішити певні протиріччя між пе.
ревагами та недоліками малого агро.
бізнесу та великомасштабним пере.
робним підприємництвом. Наприк.
лад, в США завдяки обслуговуючій
кооперації та іншим заходам дер.
жавного протекціонізму частка
сільськогосподарських товарови.
робників у виручці від реалізації в
кінцевій продукції становить 27%,

переробних підприємств —33%, транспортних — 5%,
зайнятих оптовою торгівлею — 10 і роздрібною — 25%.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан та умови функціонування сировинної

бази переробних підприємств характеризуються як не.
стабільні та несприятливі. Крім макроекономічних фак.
торів, зокрема, порушення цінового диспаритету, нега.
тивні тенденції пов'язані з недосконалістю організацій.
ного забезпечення ефективного взаємозв'язку між ви.
робниками та переробниками сільськогосподарської
продукції, ціновою дискримінацією останніх. Вважаємо,
що у зоні діяльності переробних підприємств потрібно
створити (через мотиваційний механізм) стабільну сиро.
винну базу, орієнтовану на постійних постачальників си.
ровини, включаючи й особисті підсобні господарства
населення.

Так як спосіб організації переробки (передача неза.
лежним переробникам або організація внутрішньогоспо.
дарської переробки) безпосередньо впливає на ефек.
тивність сільськогосподарського виробництва, а причини,
ступінь впливу і можливості оцінки ефективності для ви.
бору найбільш вигідного та зручного  для сільгоспвироб.
ника варіанту організації переробки потребують подаль.
ших досліджень, необхідні пошуки найбільш оптимальних
для існуючих економічних умов шляхів взаємодії між ви.
робничою та переробною організаційними ланками.

Література:
1. Агропромисловий комплекс України: стан, тен.

денції та перспективи розвитку. Інформ..аналіт. Зб./ За
ред. П.Т. Саблука та ін. — К.: ІАЕ УААН, 2002. — Вип. 5.
— С. 301—302.

2. Бойко В.І. Стратегія розвитку аграрного сектору в кон.
тексті глобалізації продовольчої проблеми // Вісник академії
економічних наук України. — 2003. — № 2. — С. 22.

3. Зрушення до ринкової економіки. Реформи в Ук.
раїні: вигляд зсередини/ За ред. Л. Гофмана і А. Зіден.
берга. — К.: Фенікс, 1997. — С.122.

4. Коваленко П.І., Філіпченко Л.Н. та ін. Особливості
формування посух в Україні та засоби боротьби з ними //
Вісник аграрної науки. — 2002. — № 12. — С.53

5. Стецюк П.А. Формування фінансових ресурсів
сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. —
2005. — № 11. — С. 112.
Стаття надійшла до редакції 18.05.2009 р.

Таблиця 7. Динаміка показників реалізації молока
сільськогосподарськими підприємствами Дніпропетровської

області*

* Дані обласного управління сільського господарства

   1 , . 

  
   

  
   

 

2001 669,6 719,4 562,5 522,6 639,7 
2002 604,0 660,3 446,7 496,0 555,8 
2003 786,2 838,4 584,0 545,0 729,4 
2004 952.5 1020,9 706,8 616,2 804,5 
2005 1253,0 1321,8 975,1 845,9 1001,0 

2006 1187,4 1245,7 798 859,2 1000,7 
2007 1734,2 1800,2 1226,6 1129,8 1377,8 


