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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

На сучасному етапі конкурентоспроможність фірми забезпечується 

переважно нарощуванням наявних ресурсів, впровадження нових технологій, 

інноваційних трансформацій. Ринкове середовище висуває жорсткі вимоги до 

підвищення ефективності наявних ресурсів та напрямів розбудови і зміцнення 

ресурсного потенціалу, зниження затрат на виробництво, підвищення якості 

товарів. Потрібні якісно нові підходи до керування діяльністю вітчизняних 

підприємств. Забезпечення діяльності та управління підприємством, а також 

державне регулювання в економіці потребує обґрунтування планових завдань, 

контролю їх виконання, об’єктивної оцінки результатів та затрат, тобто 

розрахунку ефективності та шляхів її покращення.  

Проблематика ефективності підприємств охоплює питання забезпечення 

результатів його діяльності й специфіки витрат, що зумовили їх одержання, 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків між зазначеними процесами. 

У сільському господарстві поняття «ефективність» пов’язується з 

одержанням максимальної кількості продукції з гектара земельної площі при 

найменших затратах суспільної праці як живої, так і уречевленої, на 

виробництво одиниці продукції. При цьому виділяють технічну, економічну, 

соціальну та екологічну ефективність [1, с. 23].  

Для вдосконалення ефективності діяльності аграрних підприємств 

невід’ємною складовою в першу чергу є відтворення та ефективне 

використання їх ресурсного потенціалу, який включає матеріальні, 

нематеріальні, трудові, фінансові ресурси, основні методи управління та 

організації їх використання. 

Варто зазначити, що ефективність діяльності аграрних підприємств має 

безпосередній впив на забезпечення розвитку сільських територій де 

основною сферою діяльності є сільськогосподарське виробництво.  

Розвиток сільських територій України потребує інтегрованого галузево-

територіального підходу. Обґрунтовано, що національна політика розвитку 

сільських територій повинна будуватися, спираючись на наукову базу та 

досвід розвинутих країн. Врахування зазначеного досвіду сприятиме 

формуванню національної політики у сфері розвитку територій сільської 

місцевості відповідно до європейських стандартів. 

Нині проблематика розроблення ефективної стратегії розвитку сільських 

територій регіонів України є одним з найважливіших напрямів 

агроекономічних досліджень українських вчених. Недосконалість 

національної методології стратегічного планування та прогнозування 

розвитку сільської місцевості на субрегіональному (муніципальному) рівні, 
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відсутність системності в окресленні пріоритетів розвитку сільських територій 

зумовлює необхідність наукового пошуку методичних підходів до вирішення 

актуальних проблем сільського розвитку. 

При цьому особливої актуальності набувають питання інфраструктурного 

забезпечення сільських територіальних систем 

Основними цілями для досягнення позитивного результату в 

сільськогосподарській діяльності повинні бути такі, як: 

1. Створення умов для поширення процесів розвитку і підвищення 

ефективності використання потенціалу. 

2. Підвищення рівня привабливості проживання в сільській місцевості, 

виконання програми державної підтримки молодих працівників, залучених до 

роботи в сільських населених пунктах та стимулювання зайнятості населення 

в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, 

включаючи розвиток аграрного бізнесу та інших. 

3. Покращення конкурентоспроможності продукції сільського 

господарства на внутрішньому ринку через: технологічне переоснащення 

галузей аграрного виробництва, поширення застосування ресурсозберігаючих 

та екологічно-сприятливих технологій та техніки; стимулювання у 

рослинництві раціонального поєднання органічних і мінеральних добрив. 

4. Створення системи довгострокового кредитування інвестиційних 

проектів, що базуються на сучасних ресурсозберігаючих технологіях. 

5. Забезпечення державної, регіональної підтримки середніх та малих 

господарюючих суб’єктів у сільському господарстві. 

6. Сприяння формуванню дієвих каналів збуту сільськогосподарської 

продукції. 

Виникає потреба узагальнити зарубіжний досвід розвитку сільських 

територій та вдосконалення ефективності діяльності аграрних підприємств 

для окреслення можливості його використання в Україні та її регіонах, 

обґрунтування перспективних напрямів інституційного забезпечення 

інфраструктурного розвитку територій сільської місцевості. 
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