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DIRECTIONS AND STRATEGIC PRIORITIES OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF PRODUCTION
AND ECONOMIC STRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Виробничо�господарська структура аграрних підприємств проходить становлення у процесі
формування виробничої програми і орієнтована на комплекс ринкових пріоритетів — цілей,
досягнення яких ставить за мету керівництво суб'єкта господарювання. Більшість аграрних
підприємств України і Черкаської області реалізують у своїй діяльності короткострокову стра�
тегію розвитку виробничо�господарської структури, яка забезпечує по можливості максиміза�
цію ефекту масштабу. Управлінські стратегії побудови виробничо�господарської структури
аграрних підприємств, у значній масі суб'єктів, не мають нічого спільного із концепцією стало�
го господарювання з оптимальним використанням ресурсів. Потрібно змінювати організацій�
но�економічну будову системи ведення сільського господарства на засадах ощадного викори�
стання ресурсів. Для розвитку цієї пропозиції зосередимо увагу на виробленні організаційно�
економічних засад удосконалення галузевої структури розвитку виробничо�господарської
діяльності аграрних підприємств з урахуванням сучасних особливостей ринку, а також прин�
ципів спеціалізації і диверсифікації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постановка проблеми: дослідити напрями і стра�

тегічні пріоритети ефективного розвитку виробничо�

господарської структури аграрних підприємств. Виок�

ремити пріоритети практичного удосконалення систе�

ми управління виробничо�господарською діяльністю та

Перспективні можливості конкурентоспроможності аграрних підприємств у сучасних умовах
ринку залежать від ефективного розвитку виробничо�господарської (галузевої) структури.
Особливо це стосується підприємств малого і середнього розміру, які не мають ресурсних
(передусім земельних) можливостей максимально реалізовуваи ефект масштабу на засадах
монопродуктового виробництва. Малим і середнім підприємствам Черкаської області потрібно
змінювати переконання менеджменту в бік орієнтації на якісні параметри господарювання. Ак�
туальними можливостями, які відносимо до головних напрямів і стратегічних пріоритетів ефек�
тивного розвитку виробничо�господарської структури, вважаємо диверсифікацію та спеціалі�
зацію.

Перспектива за диверсифікованими моделями, які забезпечуватимуть ефективне само�
відтворення і самоуправління. Підприємствам потрібно будувати організаційну структуру та�
ким чином, щоб вона враховувала можливі майбутні зміни на ринку, у соціальній системі села.
Власне диверсифікація не є панацеєю у вирішенні проблеми низької результативності управ�
ління. Проте для значної частини — це вихід — страховий поліс від системних ризиків сезон�
ності тощо, але за умови розумного підходу.

The production and economic structure of agricultural enterprises is being formed in the process
of forming production programs and is focused on a set of market priorities — goals, the achievement
of which is determined by the management of the business entity. Most agricultural enterprises of
Ukraine and Cherkasy region implement in their activities a short�term strategy for the development
of production and economic structure, which provides an opportunity to maximize the effect of scale.
Management strategies for building the production and economic structure of agricultural
enterprises, in a large number of entities, have nothing to do with the concept of sustainable
management with optimal use of resources. It is necessary to change the organizational and economic
structure of the agricultural system on the basis of economical use of resources. To develop this
proposal, we will focus on developing organizational and economic principles for improving the
sectoral structure of development of production and economic activities of agricultural enterprises,
taking into account modern market features, as well as the principles of specialization and
diversification.

Prospective opportunities for the competitiveness of agricultural enterprises in modern market
conditions depend on the effective development of production and economic (industry) structure.
This is especially true of small and medium�sized enterprises, which do not have the resources
(especially land) opportunities to maximize the effect of scale on the basis of monoproduct
production. Small and medium�sized enterprises of Cherkasy region need to change the beliefs of
management in the direction of focusing on quality management parameters. We consider
diversification and specialization to be relevant opportunities, which we refer to as the main directions
and strategic priorities of effective development of the production and economic structure.

Perspective for diversified models that provide effective self�reproduction and self�management.
Enterprises need to build an organizational structure so that it listens to possible future changes in
the market, in the social system of the village. Self�diversification is not a panacea for solving problems
of low management efficiency. However, for the most part — this is a way out — an insurance policy
against the systemic risks of the season, but with a reasonable approach.

Ключові слова: виробничо�господарська діяльність, результативність, конкурентоспроможність, ре�

зультативність управління, диверсифікація, спеціалізація.

Key words: production and economic activity, efficiency, competitiveness, efficiency of management,

diversification, specialization.

підвищення його результативності. Запропонувати

пропозиції напрямів і стратегічних пріоритетів розвит�

ку виробничо�господарської структури аграрних

підприємств, що полягає у організації їх діяльності на

засадах науково�обгрунтованої спеціалізації та дивер�

сифікації.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження напрями і стратегічні пріоритети

ефективного розвитку виробничо�господарської струк�

тури аграрних підприємств характеризуються широкою

зацікавленістю для науковців. Досліджувану тематику

відзначено у працях В. Андрійчука, А. Хоскінга, Б. Гав�

рилишина, М. Маліка, Ю. Лупенка, О. Непочатенко,

Р. Кочубея, Й. Завадського, В. Нелепа, П. Гайдуцького,

Б. Будзана, Х. Бергмана, І. Яціва,  М. Кропивка,  Ю. Ло�

патинського, Ю. Коваленка, І. Баланюка, О. Шпикуля�

ка, Л. Романової, П. Саблука, В. Збарського, О. Они�

щенка, В. Месель�Веселяка, М. Федорова, С. Покро�

пивного, О. Гудзинського, Ю. Нестерчук, П. Макаренка,

О. Школьного, І. Баланюка, О. Жук, Н. Мегедин, Т. Яво�

рської та ін. Аналізуючи наукові основи виробничо�гос�

подарської діяльності у розвитку підприємства, ми

дійшли висновку, що це питання потрібно розглядати з

організаційної та управлінської точки зору. Підприєм�

ство є статутною організацією, яка виробляє товари,

надає послуги, бере участь у матеріальному і нематері�

альному виробництві. Підприємства створюються, фун�

кціонують, розширюють представництво на ринку

здійсненням виробничо�господарської діяльності —

зв'язок між цими складовими очевидний. В науковій

економічній літературі, інформаційних ресурсах, вжи�

ваються поняття виробнича і господарська діяльність.

Вони становлять органічну єдність, є взаємовизначаль�

ними та взаємодоповнюваними. Переконані, що вироб�

ничо�господарська діяльність є метою існування

підприємства, механізмом формування результатив�

ності і конкурентоспроможності.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Сформулювати пропозиції щодо напрямів ефек�

тивного розвитку виробничо�господарської структури

аграрних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Диверсифікація і спеціалізація виробничо�госпо�

дарської діяльності з одного боку як результат управ�

ління, а з іншого — механізм забезпечення його ефек�

тивності, щільно пов'язані з управлінням. Особливої

уваги ці явища потребують у нинішній ситуації, коли в

аграрному підприємництві і на ринку зміни економічних

процесів значно прискорилися, тому виключного зна�

чення набула стратегія управління.

У розробці напрямів і визначенні пріоритетних зав�

дань диверсифікації виробничо�господарської діяль�

ності аграрних підприємств враховуємо інтелектуальну

позицію, що: "важливою функцією організаційної струк�

тури будь якого типу аграрного підприємства, що прий�

має рішення про вихід до нових сфер діяльності, є мо�

ніторинг та контроль результативності використання

стратегії диверсифікації та адекватності застосованих

маркетингових інструментів цілям розширення діяль�

ності підприємства" [ 3, c. 16—17].

Диверсифікація — актуальний напрям удосконален�

ня управління виробничо�господарською діяльністю,

зокрема у стратегічній перспективі. Ми надаємо йому

перевагу тому, що підприємницька діяльність на аграр�

ному ринку України є ризикованою через непередбачу�

ваність конкурентного середовища. Проникаючи у нові

сфери бізнесу, підприємці освоюватимуть нові ринки, а

значить потенційні сектори для отримання додаткових

доходів, що пом'якшуватиме негативний вплив специ�

фіки сільськогосподарського виробництва, наприклад,

сезонності.

Ринкові умови змінюються, конкуренція на ринках

результатів агропродовольчої діяльності величезна,

тому однотипні за структурою системи виробничо�гос�

подарської діяльності поступово втрачають конкурен�

тоспроможність. Перспектива за диверсифікованими

моделями виробничо�господарської діяльності, які за�

безпечуватимуть ефективне самовідтворення і само�

управління. Підприємствам потрібно будувати органі�

заційну структуру виробничо�господарської діяльності,

включаючи управління таким чином, щоб вона врахо�

вувала можливі майбутні зміни на ринку, у соціальній

системі села.

Вітчизняні автори монографічних досліджень також

вважають, що "Важливою особливістю сільськогоспо�

дарського виробництва, якою не слід нехтувати при

здійсненні диверсифікації, є його біологізація, участь у

процесі виробництва живих організмів — рослин і тва�

рин, від продуктивності яких  значною мірою залежать

результати виробництва" [3, с. 15]; "При проектуванні

диверсифікації виробництва слід брати до уваги пробле�

му забезпеченості трудовими ресурсами. Адже при до�

сить великій кількості працівників, що залишилися пра�

цювати на підприємствах після структурних перетворень

в перші роки незалежності, їх продуктивність праці зни�

зилася. Частково це обумовлено тим, що працездатне

сільське населення швидкими темпами старіє, але

більшою мірою — зменшенням економічної ефектив�

ності сільського господарства. І в першу чергу така ди�

наміка обумовлена ціновою динамікою на продукцію

сільського господарства" [3, с. 15].

Потрібно також мати на увазі, що управляти дивер�

сифікованим виробництвом значно складніше порівня�

но з недиверсифікованим. Тут менеджери і спеціалісти

повинні мати різнобічну фахову підготовку, їм доводить�

ся враховувати значно більше чинників зовнішнього і

внутрішнього середовища, а це підвищує ризик прийнят�

тя недостатньо обгрунтованих рішень [1, с. 584—586].

На переконання М.Й. Маліка [4], "диверсифікація

виробництва в аграрній сфері — це розширення номен�

клатури та асортименту, зміна виду продукції, що ви�

робляється підприємством, освоєння нових видів вироб�

ництв для підвищення ефективності виробництва, отри�

мання економічної вигоди, запобігання банкрутства з

урахуванням екологічних та соціальних потреб населен�

ня" [4].

Власне диверсифікація не є панацеєю у вирішенні

проблеми низької результативності управлінських

рішень, ефективності управління виробничо�госпо�

дарською діяльністю в цілому, проте для значної части�

ни середніх, малих аграрних підприємств України Чер�

каської області — це на даному етапі вихід  так званий

страховий поліс від системних ризиків сезонності тощо,

але за умови розумного бізнес�спланованого підходу.

Менеджмент підприємства повинен обрати для себе

найбільш підходящу стратегічну позицію оптимуму в
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диверсифікації виробничо�господарської діяльності,

зіставну з наявним виробничим потенціалом, розміщен�

ням підприємства, кадровим та інтелектуальним потен�

ціалом. Важливо правильно розрахувати потенційні ви�

годи і витрати від зміни структури виробничо�госпо�

дарської діяльності, визначитися з потенційними рин�

ками збуту продукції і можливостями доступу до них.

Для забезпечення ринкової стійкості, конкуренто�

спроможності, підвищення дохідності, а значить загаль�

ної ефективності управління виробничо�господарською

діяльністю аграрних підприємств, диверсифікація є

найбільш підходящим заходом. Відповідно на практиці

аграрним підприємствам потрібно розвивати максимум

галузей, видів господарської діяльності, особливо та�

ких, що є суміжними (наприклад переробка), забезпе�

чують високий рівень додаткової вартості. Така страте�

гія управління виробничо�господарською діяльністю,

через впровадження диверсифікації найбільш доціль�

на, бо сприятиме відходу від ресурсно�орієнтованої

моделі діяльності. Підприємства, у яких є своя перероб�

ка, розвинений тваринницький напрям більш стійкі еко�

номічно, мають можливості отримувати стабільні про�

тягом року надходження доходу. Будь�яка похідна від

наявної на підприємстві сировини продукція створює

можливості для розширення діапазону ринків та отри�

мання не лише сезонного доходу. Додатковий ефект від

наявності ефективних підсобних промислів — соціаль�

ний в частині можливості вирішення соціально�побуто�

вих проблем жителів територій, на яких знаходяться

виробничі потужності аграрного підприємства.

Під час удосконалення механізму господарюван�

ня диверсифікація як вплив результативності управ�

ління діяльністю підприємства означає входження на

нові ринки, впровадження нових сфер виробничо�

господарської діяльності. Для аграрних підприємств,

потрібно змінити галузеву структуру, здійснюючи

диверсифікацію входженням на ринки нішевих про�

дуктів. Пропонування цього підходу відповідає си�

туації, коли аграрні підприємства зайняті традицій�

ним сільським господарством. Диверсифікацію

входженням на ринки нішевих сільськогосподарсь�

ких продуктів вважаємо стратегічним завданням для

аграрних підприємств. Пропозицію запровадити у

виробничо�господарську діяльність нішеві вироб�

ництва потрібно реалізовувати, бо вони стають все

більш актуальними.

Нині за різними оцінками аграрна галузь забез�

печує близько 12% валової доданої вартості і є сек�

тором економіки України, який зростає, хоча за ос�

танні роки сформувалася така його виробничо�гос�

подарська модель, яку важко назвати перспективною.

Вся проблема у переважанні монокультури в рослин�

ництві і недостатності розвитку тваринництва з позиції

оцінок рівня забезпечення національного споживача

харчовими продуктами тваринного походження. Така

модель характерна для усіх підприємств незалежно

від розміру — орієнтуються виключно на короткост�

роковий ринковий попит і виробляють продукцію ек�

спортоспрямовану. Слушним є висновок, що "Ук�

раїнські аграрії традиційно вирощують значні обсяги

зернових культур, переважно пшениці, кукурудзи та

ячменю, що спрямовуються на виготовлення про�

дуктів харчування, кормів для тварин і експорту. Та�

кож вітчизняному агросектору притаманне домінуван�

ня виробництва технічних культур. Однак вирощуван�

ня монокультур в умовах кліматичних змін та висна�

ження існуючих ресурсів потребує диверсифікації

виробництва" [5]; "Разом із тим сьогодні дедалі

більшої популярності у світі набирає тренд поширен�

ня так званої моделі споживання середнього класу,

яка вже притаманна розвиненим країнам і величезни�

ми темпами зростає в Китаї, Індії та інших країнах, що

розвиваються. Це означає, що збільшується кількість

людей, які бажають споживати якісну і здорову їжу.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Україні. Відпо�

відно зростає попит на продукти харчування з додат�

ковою споживчою цінністю — органічні продукти,

суперфуди, фітнес�продукти, інші продукти здорово�

го харчування, основою яких є нішева продукція" [5].

Тому з огляду на світові тенденції економіки спожи�

вання і просту економічну доцільність в аграрних

підприємствах слід змінювати організаційно�еконо�

мічну модель виробничо�господарської діяльності,

щодо якої у наших пропозиціях виділяємо становлен�

ня диверсифікації через розвиток виробництва ніше�

вих видів продукції.

Пропозицію запровадити у виробничо�господарсь�

ку діяльність нішеві виробництва потрібно реалізовува�

ти, бо вони стають все більш актуальними. Тут слід по�

годитися з пропозицією Ю.І. Данько, який зазначив:

"Враховуючи те, що сьогодні на ринках агропродоволь�

чої продукції чітко простежується тенденція до падіння

маржі виробництва класичних сільськогосподарських

товарів — зернових і олійних, потреба пошуку перспек�

тивних високорентабельних ніш, які дозволять приско�

рити прибутковість капіталу, особливо актуалізується.

Необхідно відмітити, що, враховуючи природно�кліма�

тичні особливості, наявні технології та зростаючий по�

тенціал ринків Європейського Союзу та Близького Схо�

ду, агропромисловий комплекс України має всі не�

обхідні передумови для розвитку нішевих напрямів

діяльності" [2, c. 184]. Увагу на нішеві продукти звер�

таємо тому, що в останні роки підприємства значно зву�

зили сферу своєї виробничо�господарської діяльності

до кількох високомаржинальних культур у рослин�

ництві, часто без тваринництва і будь�яких інших сфер

господарювання. Тим самим підприємства наражають

себе на додаткові ризики за несприятливих ринкових

ситуацій, які часто виникають наприклад при перевироб�

ництві.

Аграрні підприємства для забезпечення економіч�

ного зростання, через механізм входження в інші рин�

ки — нішевих культур, зможуть виявляти нові для себе

конкурентні переваги. Особливо необхідним входжен�

ня у нові ринки є для малих та середніх підприємств,

адже така стратегія управління виробничо�господарсь�

кою діяльністю посилить рівень їхньої конкурентоспро�

можності.

У нинішніх умовах господарювання, стратегії управ�

ління виробничо�господарською діяльністю аграрних

підприємств зорієнтовані на максимізацію доходів, тому

перевага віддається високомаржинальним сільськогос�

подарським культурам. Але при цьому підприємства

функціонують під дією високого ризику втрати прибут�
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ку через несприятливість ринкової кон'юнктури. Зі

збільшенням виробництва традиційних культур змен�

шується обсяг додаткової маржі, яка доступна до отри�

мання, тому без входження у інші види, сфери вироб�

ничо�господарської діяльності стратегічно важливо

здійснити диверсифікацію за рахунок входження на

рикни нішевих сільськогосподарських культур і продо�

вольчих товарів, а також послуг. Для реалізації цього

завдання необхідно видозмінити галузеву структуру

поступово відходячи від традиційного сільського гос�

подарства, вводячи в господарський обіг продукти, які

приноситимуть високу додану вартість. Також має ро�

битися ставка на екологічність, поживність, якість і мар�

кетингову привабливість продукції.

В умовах агропродовольчого ринку України, на

який в основному орієнтуються підприємства середнь�

ого розміру, досить широке поле діяльності на ринках

специфічних сільськогосподарських продуктів — на

цих ринках для підприємств є широкі можливості для

кращої реалізації конкурентних переваг. Проте заува�

жимо, що на ринках нішевих культур представлена

обмежена кількість споживачів, бо товар носить спе�

цифіку у критеріях задоволення потреби. Наприклад,

виробництво екологічної продовольчої продукції пе�

редбачає постачання на ринок товарів за значно ви�

щою ціною, тому коло споживачів цим фактором об�

межується. Ці обмеження формують обмежену ємність

ринку, але при умові стійких позицій із продажу згада�

них товарів, підприємець отримує можливість забез�

печення значно вищого рівня дохідності виробничо�

господарської діяльності.

Однозначно пропонуємо ввести у виробничу сис�

тему аграрних підприємств такі культури, які, до речі,

не вимагають великих фінансових вкладень і змін у

структурі матеріально�технічної бази, складності тех�

нологій, зокрема зернові та бобові: просо, сорго, жито,

нут, гречка, квасоля, гірчиця, овес, нут, сочевиця, че�

чевиця. Вони мають не лише високий потенціал внут�

рішнього споживання, але і за дотримання вимог якості

можуть бути супроводжені на експорт. Ці культури

дадуть можливість претендувати на нові ринки, реалі�

зувати максимально потенціал невеликих порівняно

наприклад з агрохолдингами земельних ділянок, от�

римувати більше доходу з одиниці земельної площі.

Окрім економічних переваг для підприємств є: со�

ціальні — вклад у підвищення рівня здоров'я нації; при�

родо і грунтоохоронні — збереження родючості зе�

мель за рахунок розширення сівозмін тощо. Тому ди�

версифікацію виробничо�господарської діяльності аг�

рарних підприємств у рослинництві через вирощуван�

ня нішевих культур вважаємо нині одним із пріоритетів

практичного  удосконалення системи управління ви�

робничо�господарською діяльністю, підвищення його

результативності.

Мотивація цієї пропозиції у тому, що в Україні що�

річне виробництво нішевих сільськогосподарських

культур досягло мінімуму, значна частина їх імпор�

тується з інших держав. Відновлення виробництва

дещо забутих видів  сільськогосподарської продукції

і продовольства є вагомим стратегічним пріоритетом

для усієї агрогосподарської системи. З його реаліза�

цією пов'язуємо можливість збільшити дохідність аг�

рарного підприємництва — це дійсно альтернатива

традиційним видам продукції. Ця можливість реальна,

бо наприклад у системі зернового клину організація

виробництва переважної більшості нішевих культур не

вимагає від виробника здійснення значних техніко�тех�

нологічних нововведень. Вирощування проса, сорго,

вівса, специфічних бобових забезпечить входження

підприємства на більш дохідні ніші ринку і тим самим

буде здійснена диверсифікація виробничо�господарсь�

кої діяльності, що вкрай важливо для стратегічної пер�

спективи.

Входження у нові ринкові ніші, як стратегічний чин�

ник підвищення результативності управління, необхід�

но здійснювати з чітким розрахунком виробничих спро�

можностей і маркетингу для того, щоб успішно закрі�

питися на них. Критерій можливості, спроможності зак�

ріплення на новій для підприємства ринковій ніші — це

якість продукції і ефективний механізм маркетингу —

система організаційно�управлінських заходів з просу�

вання продукту та послуги до споживача. Для

підприємств, керівники яких бачать перспективу у по�

будові конкурентоспроможної системи виробничо�гос�

подарської діяльності, диверсифікація є виключним

способом реалізації цієї мети. Знову ж таки, для цього

потрібно будувати економіку виробництва аграрних

продуктів з доданою вартістю, бо сировинна модель —

це не модель розвитку. Пошук можливостей розвитку

нетрадиційних сфер виробничо�господарської діяль�

ності сприятиме конкурентоспроможності, стійкості,

покриттю ризиків. Проникаючи в інші галузі і сфери

діяльності, аграрні підприємства отримують змогу

віднайти додаткові можливості підвищення дохідності

діяльності.

Попри об'єктивні перепони, диверсифікація вироб�

ництва рекомендується нами як один з пріоритетних

напрямів забезпечення конкурентоспроможності аг�

рарних підприємств. Особливо потенційно можливою

і необхідною вона є для тих підприємницьких струк�

тур, які володіють високим виробничо�ресурсним по�

тенціалом. Зокрема, в сучасних реаліях функціонуван�

ня переважно ресурсної моделі виробництва, будова

діяльності на кількох видах продукції з невисокою по�

тенційною доданою вартістю при їх реалізації у виг�

ляді сировини — це не перспектива економічного зрос�

тання. Загалом вважаємо, що підприємствам потрібно

поступово перебудовуватися структурно, знаходячи

можливості для створення потужностей для виробниц�

тва продукції з доданою вартістю перш за усе за раху�

нок переробки власної сировини. Розвивати нові види

виробничо�господарської діяльності — це пріоритет�

не завдання, вирішення якого підвищуватиме загаль�

ний рівень конкурентостійкості сільськогосподарських

підприємств.

На наше переконання, напрями і пріоритетні завдан�

ня диверсифікації визначаються та реалізуються з ура�

хуванням галузевої специфіки господарювання. Стра�

тегічно за рахунок диверсифікації планується досягати

мінімізації ризиків, пов'язаних із сезонністю виробниц�

тва, можливого негативного впливу погодних умов. З

огляду на те, що сучасне сільське господарство харак�

теризується величезною кількістю ризиків, задоволен�

ня пріоритетів диверсифікації має забезпечуватися шля�
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хом раціонального поєднання галузей  рослинництва і

тваринництва.

Сьогодні необхідно зважати на те, що на практиці

утвердився такий спосіб ведення сільського госпо�

дарстві, який характеризується як дедиверсифікація,

тому в управлінській моделі потрібно вживати для його

усунення, інакше "прокляття ресурсної моделі" лише

поглиблюватиметься.

Конструкція виробничо�господарської системи

аграрного підприємства, забезпечення визначеного

рівня спеціалізації, стану диверсифікації діяльності

має обов'язково враховувати результати маркетин�

гової оцінки ринку. Діяльність з цього приводу для

аграрних підприємств в Україні є проблемною, про�

те маркетинг вважається одним із провідних на�

прямів управління виробничо�господарською діяль�

ністю, від якого залежить прибутковість. З управлі�

нської точки зору щодо маркетингу на практиці по�

трібно здійснювати планування можливих обсягів

реалізації виробленої продукції, аналіз ринкової

кон'юнктури станом на сьогодні і на перспективу,

враховуючи результати при виборі каналів реалізації

продукції. Серед наявних для регулювання важелів

впливу на пріоритети в управлінні виробничо�госпо�

дарською діяльністю аграрних підприємств у держа�

ви виділяються наступні, їх потрібно обов'язкового

використовувати:

— побудова всеохоплюючої системи моніторингу

ринків сільськогосподарської продукції для рекоменда�

ційного визначення пріоритетних напрямів розвитку

виробничо�господарської діяльності аграрних під�

приємств, інформаційного стимулювання їх спеціалізації

(цей захід забезпечить чіткі орієнтири для менеджмен�

ту підприємств, сприятиме усуненню недоліків в системі

інформаційного забезпечення прийняття управлінських

рішень);

— формування та здійснення відповідної митно�та�

рифної політики на ринках сільськогосподарської про�

дукції та продовольства, яка б стимулювала раціональ�

не використання потенціалу вітчизняного аграрного сек�

тору у виробництві ідентичних імпортованій видів про�

дукції;

— стимулювання і підтримка впровадження іннова�

ційних технологій виробництва сільськогосподарської

продукції, особливо енергозберігаючих;

— на державному рівні потрібна розробка механіз�

му ефективної стимулюючої підтримки виробництва тва�

ринницької продукції, вжиття заходів з економічного

регулювання структури посівних площ сільськогоспо�

дарських культур у контексті реалізації моделі сталого

розвитку агровиробництва;

— розробка програм підтримки діяльності аграр�

них підприємств, їх менеджменту зокрема, у напрямі за�

охочення їх до виробництва високоякісної суспільно не�

обхідної продукції за оптимального, сталого викорис�

тання природних ресурсів агросфери.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Відповідно до економічного і соціального змісту

спеціалізації в управлінні її значимість виходить да�

леко за межі діяльності конкретного аграрного

підприємства, тому розробленим має бути механізм

регулювання структури виробництва. Держава спро�

можна забезпечити впровадження заходів стимулю�

вання виробників до формування такої структури ви�

робництва, яка доцільно необхідна для забезпечен�

ня національної продовольчої та економічної безпе�

ки. Мова не повинна йти на практиці про регламенту�

вання виробничо�господарської діяльності аграрних

підприємств, а лише про моніторинг, координацію,

спрямування їх діяльності у певному напрямі. Для цьо�

го мають бути задіяні заходи ринкового регулюван�

ня переважно економічного характеру, адже побудо�

ва спеціалізованого чи диверсифікованого виробниц�

тва має нести у собі мотивацію, яка формується спро�

можністю отримання економічної, а також за певних

умов соціальної вигоди.
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