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В сучасних умовах посилення глобалізації світових господарських зв’язків 

питання забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції у 
сфері зовнішньої торгівлі належить до пріоритетних завдань національного 
економічного розвитку. Наявний економічний і агропромисловий потенціал регіонів 
України та сприятливі природно-кліматичні умови дозволяють не лише повною 
мірою насичувати внутрішній ринок вітчизняною продукцією, але й успішно 
проникати на зарубіжні ринки, що дозволяє прогнозувати ефективний розвиток 
експортної діяльності і посилення ролі країни у міжнародній торгівлі. Все це 
вимагає проведення глибокого всебічного аналізу ефективності складної та 
багатогранної структури сільськогосподарського виробництва регіонів. Останнє в 
свою чергу зумовлює використання сукупності різних показників ефективності 
виробництва. Всі ці критерії необхідні, зокрема, для з’ясування причин зменшення 
або повільного зростання ефективності в міжрегіональному розрізі, пошуку резервів 
та шляхів її підвищення. 

На даний час у вітчизняній та світовій науці значний внесок у вивчення вказаних 
питань зроблений такими вченими, як Андрійчук А.Г. [1], Пархоменко А.М. [2], 
Прокопенко К.О. [3], Скачек Н.Ю. [4], Сулима М.І. [5], Юрчишин В.В. [6] та інші. 
Проте, не дивлячись на отримані результати, дослідження в цьому руслі не можна на 
сьогодні вважати вичерпаними. Існує ще безліч питань, які потребують ґрунтовних 
наукових розробок та досліджень. Для українських реалій актуальним у цьому 
контексті є вивчення міжрегіональних відмінностей розвитку сільськогосподарського 
виробництва та створення з їх врахуванням моделі з оптимальною структурою 
сільськогосподарського виробництва регіону. 

В [7] під терміном економічної ефективності розуміють такий стан справ, при 
якому неможливо здійснити жодної заміни, яка в більшій мірі задовольняє бажання 
однієї людини, не завдаючи при цьому збитку, задоволень, бажань іншої 
(ефективність за В. Парето). Ефективність виробництва, виходячи із згаданого 
тлумачення, це така ситуація, у якій при даних виробничих ресурсах та існуючому 
рівні знань неможливо виробити більшу кількість одного товару, не жертвуючи при 
цьому можливістю виробити деяку кількість іншого товару. 

Окрім економічної ефективності багато науковців виділяють також соціальну, 
екологічну ефективність тощо. Проте при розрахунку ефективності функціонування 
сільськогосподарських підприємств визначається і враховується насамперед 
економічна складова. 

У сільському господарстві економічна ефективність – це отримання 
максимальної кількості продукції з одиниці площі при найменших витратах праці. 
Тобто ефективний з економічного боку господарюючий суб'єкт може виявитися 
неефективним із соціальної чи екологічної точки зору. Особливої актуальності це 
набуває при дослідженні економічної ефективності сільськогосподарських 
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підприємств в регіональному розрізі, коли питання соціального, екологічного 
характеру часто виходять на перший план в порівнянні з питаннями економічними. 

Крім того, в аграрному секторі економічну ефективність необхідно розглядати 
у тісному зв’язку із земельними ресурсами, які виступають головним засобом і 
забезпечують виробництво сільськогосподарської продукції. Вона буде вищою там, 
де кращі результати господарювання не тільки на одиницю матеріальних й трудових 
ресурсів, але і на гектар земельних угідь [5]. 

На основі запропонованої в [8] моделі управління процесом удосконалення 
галузевої структури сільськогосподарського виробництва регіонів 
використовуватимемо наступні критерії ефективності сільськогосподарського 
виробництва: 

1. Економічна складова ефективності галузевої структури виробництва. 
2. Соціальна складова ефективності галузевої структури виробництва. 
3. Екологічна складова ефективності галузевої структури виробництва. 
4. Організаційно-технічна складова ефективності галузевої структури 

виробництва. 
Оскільки запропоновані критерії є комплексними характеристиками, то для їх 

деталізації використано наступні групи показників, наведені в таблиці. 
 

Таблиця 
Взаємозв’язок критеріїв та показників ефективності  

сільськогосподарського виробництва 

Критерій Показник 

1. Економічна  

конкурентоспроможність продукції 
підвищення ресурсовіддачі виробничого процесу 
зростання рентабельності виробництва 
підвищення фінансової стійкості господарства 

2. Соціальна  

забезпечення продовольчої безпеки регіону 
підвищення зайнятості шляхом створення нових 
робочих місць в сільськогосподарських 
підприємствах 

3. Екологічна  

рівень інтенсивності використання природних 
ресурсів 

відновлення еродованих і деградованих земель 
запобігання забрудненню навколишнього 
середовища 
відтворення природно-ресурсного потенціалу 

4. Організаційно-технічна  

впровадження новітніх технологій 
використання сучасних матеріально-технічних 
засобів 
застосування раціональних сівозмін 
підвищення урожайності культур та продуктивності 
тварин 

Джерело: розроблено автором за даними [1-7] 
 
Значна кількість невирішених проблем даної сфери господарювання зумовлює 

також необхідність розроблення та впровадження адекватної державної підтримки 
(як на законодавчому рівні, так і в сфері бюджетної політики) з метою реалізації 
інноваційно-інвестиційних регіональних програм, що незаперечно повинно 
ґрунтуватись на впровадженні європейського досвіду в аграрній сфері й підвищенні 
конкурентоспроможності. 
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Протягом деякого періоду дещо зростає інтерес до кредитів банків та інших 

позик, що цікаво за даним індикатором неможливо прослідкувати сталу тенденцію, 
адже по кожній з областей, агрегований показник залучення коштів фінансових 
установ досяг своєї точки максимуму в різні періоди, зокрема у Миколаївській області 
у 2013 р.  40,1%, у Одеській області у 2012 р.  41,2%, у Херсонській області у 
2011 р.  27,7%, тобто кошти фінансових інституцій використовувалися ефективно і 
максимально у період посткризового відновлення України. Наразі в період 
реформування економіки показник впав майже в 2,5 рази по кожній з областей. 

Найменшу частку займає показник  кошти іноземних інвесторів, що 
коливається в межах 0,1-1,8% в межах аналізованого періоду. Інші джерела 
фінансування становлять не перевищують у середньому 4,5-5,05%. 

Розглядаючи розміщення капіталів промислових підприємств за галузями, бачимо 
що станом на 2015 рік найбільша частка прямих капітальних інвестицій в Одеській 
області зосереджена у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській 
діяльності  20,1%, друге місце займає промисловість  17,59%, третє відповідно  
тимчасове розміщування й організація харчування 16,38%, четверте будівництво з 
питомою вагою 15,96%, а замикає п’ятірку лідерів сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство, частка якого становить 11,60%. 


