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обліку на підприємстві. Досвід показує, що у підприємств, діяльність яких 
характеризується низькою якістю облікової роботи, частіше виникають фі-
нансові труднощі, саме через відсутність адекватної інформації в осіб, що 
приймають управлінські рішення. 

Висновки. Виходячи з вищенаведеного слід зазначити, що в сучасних 
умовах господарювання в достатній мірі не опрацьований механізм прогно-
зування банкрутства та дослідження його економічної і правової сутності.  

У науковій літературі описані різні типи моделей для проведення фі-
нансового аналізу підприємства та виявлення кризових явищ. Практично всі 
автори у своїх дослідженнях віддають перевагу наступним: дескриптивним, 
предикативним та нормативним моделям. Важливим інструмент діагностики 
стану сучасного підприємства є низка коефіцієнтів, що дає змогу охарактери-
зувати його рівень ліквідності, платоспроможності та результативність гос-
подарської діяльності. Така система коефіцієнтів дає змогу охопити наступні 
блоки інформації: аналіз ліквідності балансу та розрахунок загального показ-
ника ліквідності, показники платоспроможності,  аналіз рентабельності та ре-
зультативності роботи підприємства. 
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Постановка проблеми. Важливого значення за умов ринково-
підприємницького середовища в аграрній сфері набуває агропромислова ін-
теграція, спрямована на об’єднання технологічних стадій виробництва, пере-
робки, збуту та реалізації готової продукції, забезпечення стабільності напо-
внення нею ринку країни за прийнятними цінами. Створення інтегрованих і 
кооперативних систем на основі їх економічних інтересів є пріоритетним ас-
пектом розвитку регіональних продуктових підкомплексів із залученням 
промислових підприємств з виробництва сільськогосподарської техніки, що 
забезпечує зниження трудомісткості технологічних операцій; виробництва 
необхідних ресурсів та їх переробки; реалізації продукції продуктових під-
комплексів. Інтереси всіх суб’єктів цього формування стають об’єднуючим 
чинником досягнення високих економічних результатів на ринковій основі. 

Сільське господарство сприяє розвитку підприємств галузей, що є по-
стачальниками засобів виробництва та споживачами продукції сільського го-
сподарства як сировини, а також надають транспортні, торговельні та інші 
послуги. Довготривала економічна криза загальмувала агропромислову інте-
грацію і негативно позначилася на співпраці сільського господарства з під-
приємствами третьої сфери АПК. На сучасному етапі розвиток інтеграційних 
процесів в агропромисловому комплексі відбувається повільно, непослідовно 
та суперечливо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вдосконалення еко-
номічних взаємовідносин між підприємствами агропромислового комплексу, 
інтеграції та кооперації висвітлені в працях відомих українських вчених-
економістів, зокрема В. Андрійчука, П. Гайдуцького, В. Гончаренка, 
О. Гудзинського, Т. Дудара, О. Крисального, Ю. Лупенка, О. Мазуренка, 
П. Макаренка, М. Маліка, Л. Мармуль, Л. Мельника, П. Саблука, 
О. Савченка, І. Червена, Г. Черевка, О. Шпичака, В. Яценка та інших науко-
вців.  

Не заперечуючи важливості проведених досліджень, окремі аспекти роз-
витку інтеграційних зв’язків потребують подальшого наукового опрацюван-
ня, а практична значущість проблем розвитку інтеграції в АПК зумовлюють 
актуальність даної теми досліджень. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення, поглиблення тео-
ретичних, методичних, організаційно-економічних засад розвитку інтегра-
ційних формувань в АПК; розгляд основних тенденцій кооперації та інтегра-
ції у забезпеченні ефективного функціонування АПК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні склалась струк-
тура АПК із значною питомою вагою сільського господарства, слаборозви-
неною сферою переробки і незначною, що постачає засоби виробництва. У 
країнах з розвинутою ринковою економікою, АПК зорієнтований у першу 
чергу на збут кінцевої продукції (переробка, заготівля, продаж). Фактична 
результативність агропромислового комплексу України вкрай незадовільна: 
величезні втрати виробленої та перероблюваної аграрної продукції через не-
достатність капітальних вкладень у сільське господарство і переробку його 
продукції; економічно недоцільна структура транспортування; насичення 
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морально фізично застарілою технікою, що призводить до постійного зрос-
тання витрат на всі види ремонту; низькі темпи оновлення виробничо-
технічного апарату; гальмування вдосконалення виробничо-економічних від-
носин, стимулювання праці. Це пояснюється недостатнім обґрунтуванням, 
непослідовністю багатьох нормативно-законодавчих актів, відсутністю ціліс-
ного, ефективно функціонуючого механізму господарювання, що відповідав 
би радикально зміненим умовам і потребам економіки. Окремі його ланки 
непогоджені: одні елементи ще неопрацьовані, інші − не доведені до логічно-
го завершення, що викликає протиборство одночасно діючих і нових поло-
жень.  

В підприємствах Полтавської області за 2005-2009 рр. спостерігається 
позитивна динаміка вартості основних засобів – зростання у 2,5 рази, у сіль-
ському господарстві – на 37%. За період 2005-2009 рр. вводились в дію тва-
ринницькі приміщення, зернонасіннесховища, відновлювались дороги з тве-
рдим покриттям, проте звичайно не в тій кількості, що є повністю необхід-
ною та достатньою для повноцінного відновлення матеріально-технічної бази 
аграрних підприємств (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка забезпеченості та введення в дію основних засобів аграрних 

підприємств Полтавської області, 2005-2009 рр. 
Роки 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 р. 
у % до 
2005 р. 

Наявність основних засобів у фак-
тичних цінах на кінець року –
усього, млн. грн. 57632 68583 94179 122086 144432 250,6 
у т.ч. сільське господарство, мис-
ливство, лісове господарство  3753 3751 3899 4990 5142 137,0 
у т.ч. сільське господарство та 
пов’язані з ними послуги 3728 3725 3868 4954 5106 137,0 

Введення в дію окремих об’єктів сільськогосподарського призначення 
Тваринницькі приміщення, тис. 
скотомісць       
для великої рогатої худоби 0,2 0,6 0,2 0,1 - х 
для свиней – 0,3 0,3 8,9 11,5 х 
Зернонасіннєсховища, тис. т одно-
часного зберігання 24,2 14,1 6,5 32,7 13,2 54,5 
Автомобільні дороги з твердим 
покриттям внутрішньо-
господарського призначення, км 0,6 - - 0,1 0,25 41,7 
Комбікормові підприємства та це-
хи, т комбікормів за добу - - 20,0 - - х 

 
Із складу основних засобів аграрних підприємств Полтавської області 

негативною є динаміка наявності відповідної техніки. Кількість тракторів та 
різного виду комбайнів зменшилась за 5 років на 10-15%, проте у розрахунку 
на 100 га ріллі забезпеченість не змінилася (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Динаміка наявності сільськогосподарської техніки у сільськогосподар-

ських підприємствах Полтавської області, 2005-2009 рр. 
Роки 

Показники 2005 2006 2005 2006 2005 

2009 р. 
у % до 
2005 р. 

Трактори, шт.  12672 12407 11526 11169 10714 84,5 
у розрахунку на 1000 га ріллі, шт. 10 10 9 8 8 80,0 
Зернозбиральні комбайни, шт.  2370 2299 2129 2104 2049 86,5 

у розрахунку на 1000 га посівної 
площі зернових культур, шт. 4 4 4 4 4 100,0 
Кукурудзозбиральні комбайни, шт. 244 236 214 199 174 71,3 

у розрахунку на 1000 га посівної 
площі кукурудзи, шт.  1 1 1 1 1 100,0 
Картоплезбиральні комбайни, шт.  36 29 30 27 35 97,2 

у розрахунку на 1000 га посівної 
площі картоплі, шт.  148 163 119 89 69 46,6 
Бурякозбиральні машини, шт.  766 740 647 579 509 66,4 

у розрахунку на 1000 га посівної 
площі буряків, шт.  14 10 10 11 10 71,4 
Установки та агрегати для доїння 

корів, шт. 1423 1288 1115 1040 1061 74,6 
 
Ситуація, що склалася із забезпеченням аграрних підприємств сільсько-

господарською технікою, потребує невідкладних організаційно-економічних 
заходів щодо поліпшення її виробництва, реалізації, обслуговування та вико-
ристання. Для вирішення назрілих проблем ресурсного забезпечення є необ-
хідність трансформації існуючого матеріально-технічного забезпечення в ри-
нкову систему. 

Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств за 
2009 р. свідчить, що фінансово-економічний стан покращився. Закінчили 
2009 р. з прибутками 297 сільськогосподарських підприємств, ними отрима-
но прибутків на суму 728,7 млн. грн., що більше ніж у 2008 р. на 40,8%. Вод-
ночас 144 підприємства закінчили 2009 р. із збитками, сума яких становила 
174,5 млн. грн. Відзначається збільшення загального рівня рентабельності 
сільськогосподарських підприємств з 10,3% у 2008 р. до 15,3% у 2009 р. 

У галузі рослинництва державні підприємства мали 3% рентабельності, 
недержавні – 19,7%, у галузі тваринництва відповідно 15,3% збитковості по 
державним підприємствам та 5,5% – по недержавним (табл. 3). 

Тісні виробничі контакти між підприємствами забезпечують зростання 
виробництва − досягнення успіху тим простіше, чим більше можливостей 
розширення сфери діяльності. Підприємства повинні формувати власні тех-
нології, розширювати масштаби виробництва, створювати власну мережу 
маркетингу або використовувати наявні переваги ефективніше ніж конкурен-
ти. 
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Таблиця 3 
Рівень рентабельності виробництва продукції у аграрних підприємствах 
Полтавської області за організаційно-правовими формами господарю-

вання у 2009 році, % 
У тому числі 

Показники  Дер-
жавні 

Недер-
жавні господарські 

товариства 
приватні під-
приємства 

виробничі 
кооперативи інші

Рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва 
Усього 3,0 19,7 18,0 24,2 24,7 15,9 
За основними видами 
продукції        

зернові та зернобобові 
культури -6,5 14,6 15,0 14,1 15,0 1,2 

насіння соняшнику 18,2 45,7 44,5 46,2 57,4 55,5 
цукрові буряки (фаб-
ричні) -16,0 -19,3 -24,0 5,9 -3,7 – 

картопля -18,5 47,2 32,5 52,4 -21,2 – 
овочі відкритого ґрун-
ту -25,3 12,1 20,6 15,3 -30,5 125,8

Рівень рентабельності виробництва продукції тваринництва 
Усього -15,3 5,5 7,2 4,6 –7,8 8,9 
За основними видами 
продукції        

молоко незбиране -4,1 7,3 6,1 14,4 2,5 –26,6
худоба та птиця на 
м’ясо       

велика рогата худоба -47,1 -28,4 -32,1 -12,1 -35,8 –42,8
свині -2,2 50,7 63,0 -1,9 5,8 –20,5
вівці та кози -45,0 10,2 30,9 -6,4 3,5 –56,8
птиця -71,6 -31,2 -27,3 -68,3 1,0 –16,2
яйця -59,0 10,0 10,1 -1,2 53,1 – 
вовна - -82,1 –85,3 – -80,5 – 

 
Отже економіко-організаційний механізм підвищення ефективності фу-

нкціонування АПК становить систему організаційних, технологічних, еконо-
мічних і екологічних важелів та методів управління виробництвом продукції, 
які в процесі взаємодії та взаємообумовленості забезпечують високу якість 
продукції, попит на споживчому ринку при оптимальних витратах на її виро-
бництво і за таких цін, що забезпечують достатню рентабельність виробнику 
товарів і постачальникам сировини.  

Висновки. Вище сказане дає нам підстави стверджувати те, що вузло-
вими напрямками підвищення ефективності інтеграційних формувань АПК є: 
знаходження біологічних засобів виробництва та переробки аграрної продук-
ції, енерго-, трудо- та ресурсоощадних технологій виробництва; взаємовигід-
ний зв’язок учасників системи «виробник → переробне підприємство → під-
приємство торгівлі» та іншими обслуговуючими структурами; збільшення 
обсягу державних та приватних інвестицій в розвиток продуктових підкомп-
лексів, залучення іноземних інвесторів; створення на підприємствах марке-
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тингових розділів, що забезпечуватимуть перманентне прогнозування потреб 
споживачів, цін конкурентів, нових ринків, каналів реалізації тощо. Є нага-
льна необхідність обґрунтованої державної політики, яка б забезпечила кон-
курентоспроможний рівень сільськогосподарського машинобудування, спри-
яла розвитку ринкових форм матеріально-технічного постачання, технічного 
та машино-технологічного обслуговування, застосуванню ефективних форм 
машиновикористання. 
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У статті запропоновано модель еколого-економічного управління аграрними під-
приємствами. Розглянуто екологічні та економічні інструменти управління аграрними 
підприємствами. Запропоновано систему показників для аналізу якості продукції аграр-
них підприємств. Запропоновано етапи проведення аналізу екологічних витрат.  

The paper presents a model of ecological-economic management of agricultural enter-
prises. Consider environmental and economic instruments of agrarian enterprises. The system of 
indicators for the analysis of quality of agricultural enterprises. The stages of the analysis of en-
vironmental costs. 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання аграрних 

підприємств значно посилюється вплив зовнішнього середовища. Існуючі 
екологічні норми постійно порушуються, що спричинено масовим недотри-
манням суб’єктами господарювання екологічних вимог. У контексті цього 
ефективні механізми еколого-економічного управління аграрними підприєм-
ствами стають необхідними, а їх застосування має бути постійним і безпере-
рвним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття механізму управ-
ління розглядалося багатьма науковцями. Так Дж. К. Лафта визначає меха-
нізм управління як сукупність важелів впливу, що використовуються в 
управлінні [1, с. 61]. 

Становленню теоретико-методологічних засад еколого-економічного 
управління сприяли праці О. Березіна, Г. Білявського, Б. Буркінського, Т. Га-
лушкіної, М. Долішнього, С. Доргунова, Л. Мельника, В. Шевчука тощо 
[2, с. 15]. 

У своїй праці «Екологічний менеджмент» П. М. Скрипчук зазначає, що 
екологічні проблеми можна подолати лише за умови вироблення певних під-
ходів, методик, стандартів, які має забезпечувати екологічний менеджмент 
[2, с. 8]. 




