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повідно, мінливою може бути тільки ціна на виставлений лот. У процесі елект-
ронного аукціону визначається найкраща об’єктивна цінова пропозиція незале-
жно від того, хто її виставив. Так, електронна система біржі припускає крок, рі-
вний одному тенге. У точно такому ж режимі працюють електронні системи у 
всьому світі, коли крок дорівнює одиниці валюти. 

Інфокомунікаційні технології дозволяють надавати інноваційні сервіси, а 
це крок до нової якості - в економіку майбутнього Казахстану. 

Висновки. Отже, у Казахстані домінують в основному грошові та фінан-
сові інструменти підтримки. Сучасний розвиток  iнформацiйних технологій до-
зволяє забезпечити ведення сiльськогосподарського виробництва на високому 
науково-технологiчному рiвнi, бiльш эффективно використовувати наявнi ре-
сурси та природно-клiматичнi умови, а одночасно сприяти розвитку якостi жит-
тя на селi.  

Поряд з цим, стає можливим передати частину функцiй державного регу-
лювання на мiсцевi органи самоврядування, що дозволить бiльш результативно 
використовувати як фiнансово-бюджетi, так i iншi ресурси.  
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Висвітлено роль рівня конкурентоспроможності для аграрних підприємств та по-

казано, як впливає собівартість і ціна реалізації одиниці сільськогосподарської продукції 
на рівень рентабельності. Обґрунтовано підходи до підвищення конкурентоспроможно-
сті підприємств-виробників сільськогосподарської продукції в сучасних умовах господа-
рювання. 

The role of level of competitiveness is reflected for agrarian enterprises and it is retimed, 
as a prime price and cost of realization of unit of agricultural produce influences on the level of 
profitability. Grounded going is near the increase of competitiveness of enterprises-producers of 
agricultural produce in the modern terms of mеnage. 

 

Постановка проблеми. Однією із найважливіших передумов ефектив-
ного функціонування підприємств АПК в сучасних умовах є підтримання на 
високому рівні їх конкурентоспроможності. А це означає, що підвищення еко-
номічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції має від-
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буватись поряд з удосконаленням систем збуту виробленої продукції, від ефе-
ктивності дії якої в значній мірі залежать кінцеві результати господарювання 
товаровиробників. У процесі аграрної реформи сільськогосподарські підпри-
ємства здійснили ряд заходів щодо стабілізації виробництва та підвищення йо-
го конкурентоспроможності, однак недостатньо вирішеними залишаються пи-
тання виробництва основних видів продукції, конкурентних на зовнішньому 
ринку. Тому обґрунтування концепцій підвищення конкурентоспроможності 
підприємств-виробників продукції сільського господарства є важливим за-
вданням на сучасному етапі становлення та розвитку. Актуальність проблеми і 
практичне значення зумовили вибір теми для написання даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вклад у розвиток 
конкурентоспроможності аграрних підприємств зробили вітчизняні вчені: 
В.Г. Андрійчук, В.Я. Амбросов, В.І. Бойко, Д.П. Доманчук, Л.А. Євчук, 
С.М. Кваша, Ю.Я. Лузан, М.Й. Малік, В.Я Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, 
Б.К. Супіханов, І.І. Червен, О.О. Школьний та інші. Однак, враховуючи мін-
ливість умов господарювання, вказана проблема потребує подальшого нау-
кового дослідження. 

Постановка завдання. Метою написання статті є обґрунтування кон-
цептуальних підходів щодо формування цін на сільськогосподарську проду-
кцію, інфраструктури аграрного ринку та конкурентоспроможності аграрних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження свідчать, що у 
сучасній ринковій економіці широко розповсюджене поняття конкурентосп-
роможності підприємств, яке значною мірою залежить від багатьох факторів 
впливу і формується на мікро-, мезо- та макрорівнях. Мікрорівень характери-
зується конкурентоспроможністю продукції на рівні підприємства, на яке 
впливає його внутрішнє середовище. Мезорівень передбачає формування 
конкурентоспроможності на рівні галузі або регіону, де на ринок сільського-
сподарської продукції мають вплив науково-дослідні установи, які викорис-
товують у виробництві інноваційні технології та високоякісне обладнання. 
На макрорівні визначається конкурентоспроможність держави і економіки 
країни в цілому, що формується під впливом державного регулювання, нау-
ково-технічного прогресу, розвитку ринкової інфраструктури тощо. Ми до-
слідили фактори впливу та шляхи підвищення конкурентоспроможності за-
лежно від цих рівнів (табл. 1). 

Як показали дослідження, для реалізації конкурентних переваг держави 
передусім необхідно підвищити ефективність національного аграрного виро-
бництва. Одним із важливих аспектів розбудови економічних відносин і сти-
мулювання конкурентоспроможності аграрного бізнесу є ціновий механізм, 
який в системі формування цін на сільськогосподарську продукцію є не-
від’ємною складовою всіх галузей АПК і покликаний гармонізувати відноси-
ни між його учасниками. Однак, на сьогоднішній день ціновий механізм не 
забезпечує ефективного регульованого ціноутворення. Сільськогосподарські 
товаровиробники за існуючих ринкових цін неспроможні без належної  під-
тримки відновлювати виробничий потенціал у достатніх для розширеного 
відтворення галузі обсягах, що обмежує зростання ефективності. 



 106 

Таблиця 1 
Класифікація факторів впливу на конкурентоспроможність 

аграрних підприємств 
Рівні  

конкурентоспроможності 
Фактори впливу  

на конкурентоспроможність 
Шляхи підвищення 

конкурентоспроможності 

Державне регулювання Сталий розвиток агропромис-
лового виробництва 

Інвестиційний клімат Створення доданої вартості 
Науково-технічний прогрес Використання інновацій 
Розвиток ринкової 
інфраструктури 

Формування ефективної ціно-
вої політики 

Макрорівень 

Формування попиту на ринку  

Стандартизація виробництва Забезпечення системи управ-
ління якістю 

Інтеграційні процеси Раціональне поєднання  
галузей 

Концентрація виробництва 
Встановлення оптимальних 
параметрів використання ре-
сурсів 

Мезорівень 

Природно-кліматичні та еко-
номічні умови  

Концентрація та спеціалізація 
виробництва 

Планування та контроль за 
технологічними процесами 

Кваліфікація робітників 
Впровадження логістичних 
принципів постачання ресур-
сів і реалізації продукції 

Інформаційність Забезпечення якості ресурсів і 
продукції 

Мікрорівень 

Технологія виробництва Досягнення оптимальності ви-
робництва 

 

Нажаль, монопольне становище виробників паливно-мастильних  ма-
теріалів, мінеральних добрив, техніки, запасних частин тощо дозволяє їм та 
посередникам диктувати високі ціни. Внаслідок цього відбувається значне 
підвищення витрат аграрних підприємств на виробництво сільськогосподар-
ської продукції (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура витрат на виробництво продукції аграрних 

підприємств Хмельницької області 
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Як видно з рис. 1, в структурі витрат на виробництво сільськогосподар-
ської продукції Хмельницької області у 2011 році значне місце займають ви-
трати на оплату послуг – 20,3%, мінеральні добрива – 17,8%, корми і посад-
ковий матеріал складають 10,9% і 9,8%, нафтопродукти і запчастини – 10,3% 
і 5,6% відповідно. Таким чином, розвиток сільськогосподарського виробниц-
тва залежить від того, наскільки ціна відшкодовуватиме витрати на матеріа-
льно-технічні ресурси. 

Все це свідчить про те, що для ефективного ведення сільського господар-
ства важливо, щоб закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію від-
шкодовували витрати виробництва і забезпечували норму прибутку, необхідну 
для розширеного відтворення галузей АПК. Аналізуючи ціни реалізації про-
дукції аграрними підприємствами, слід відмітити, що вони суттєво змінюють-
ся (табл. 2). Ці зміни значною мірою залежать від співвідношення попиту і 
пропозиції на продукцію, періодів року та платоспроможності населення. 

Таблиця 2 
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції 

по Хмельницькій області, грн./ц 
Продукція 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2011р. у % 

до 2007р. 
Зернові та зернобобо-
ві культури 96,52 92,72 82,88 114,70 147,96 53,3 

Олійні культури 169,80 206,20 219,10 281,39 330,86 94,8 
Цукрові буряки 16,26 21,51 44,03 47,79 49,40 3,8 р.б. 
Картопля 82,30 111,20 108,89 256,22 143,92 74,9 
Овочі 140,98 191,88 124,12 200,55 151,37 7,4 
Плоди та ягоди 107,90 124,91 160,48 233,74 253,11 2,3 р.б. 
Худоба та птиця у 
живій вазі 655,20 1040,35 1057,89 1172,52 1287,05 96,4 

Молоко та молочні 
продукти 160,94 209,16 176,96 260,82 302,09 70,7 

Яйця, за тис. шт. 267,8 467,5 427,4 545,6 583,5 2,2 р.б. 
Джерело: Сайт Головного управління статистики у Хмельницькій області [1]. 
 

З даних, наведених в табл. 2, ми бачимо, що найвища ціна реалізації 
сільськогосподарської продукції спостерігається у 2011 році, а це означає, що 
відбулося значне обмеження пропозиції, оскільки цей рік характеризувався 
низьким валовим збором продукції, що спричинили природно-кліматичні 
умови. Ціни на сільськогосподарську продукцію підвищилися, проте з по-
явою нового врожаю вони можуть мати тенденцію до значного зниження. 
Слід також відмітити, що у міру зростання цін реалізації відбувається змен-
шення міри збитковості і відповідно зростання окупності.  

Відомо, що прибуток від реалізації залежить від обсягу реалізації про-
дукції, її структури, собівартості, рівня цін, а також від фінансових результа-
тів інших видів діяльності. На основі комбінаційного групування господарств 
Хмельницької області виявлено вплив двох факторних ознак, і зокрема – со-
бівартості і ціни реалізації 1ц продукції на рентабельність виробництва зер-
нових культур (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Рівень рентабельності виробництва зернових культур 

в сільськогосподарських підприємствах 
Групи госпо-

дарств за собіва-
ртістю 1ц, грн. 

Групи за ціною 
реалізації 1ц, 

грн. 

Кількість 
господарств

Собівартість 
1ц, грн. 

Середня ціна  
реалізації 1ц, 

грн. 

Рівень  
рентабельності, 

% 
1 – до 140 127 118,99 130,68 20,96 І 

до 120  2 – понад 140 60 112,40 144,73 39,52 
В середньому 

 по групі х х 116,97 135,07 25,34 

1 – до 160 84 135,21 152,8 15,76 ІІ 
понад 120 2 – понад 160 18 145,82 183,59 23,78 

В середньому 
 по групі х х 139,19 164,35 17,84 

В середньому 
 по області х х 128,08 149,71 21,45 

Джерело: розраховано за даними Ф – 50СГ [2]. 
 

Розрахунки показують, що собівартість 1ц зернових в середньому по пер-
шій групі становить 116,97грн., а по другій групі – 139,19 грн. Відповідно по 
цих групах рівень рентабельності склав 25,34% і 17,84%. Отже, в групі, де ниж-
ча собівартість, рівень рентабельності вищий. За другою групувальною ознакою 
нами були виділені підгрупи в межах кожної групи, а тому виявити вплив ціни 
реалізації на рентабельність можна, порівнюючи дані по підгрупах в межах 
груп. Так, у першій підгрупі першої групи ціна реалізації становить 130,68 грн., 
а у другій підгрупі – 144,73 грн. Відповідно по цих підгрупах рівень рентабель-
ності дорівнює 20,96% і 39,52%. Отже, чим вища ціна реалізації, тим вищий рі-
вень рентабельності, а це означає, що для підвищення рівня рентабельності слід 
зменшувати витрати на виробництво продукції. 

Разом з тим, незважаючи на відсутність у статистичній звітності даних 
щодо якості виробленої продукції в розрізі підприємств області, є всі підстави 
припустити, що нарощування обсягів виробництва продукції сільського госпо-
дарства супроводжується поліпшенням його якісних характеристик. 

Такий всебічний розгляд впливу факторів на зміну рентабельності дає мо-
жливість планувати оптимальне виробництво різної продукції, його витратний 
механізм, пов’язуючи це з прибутком та кон’юнктурою ринку. 

Вчені НААН, досліджуючи ціновий фактор у розвитку сільськогосподар-
ського виробництва, вважають: «… є необхідність, щоб ціна забезпечувала при-
буток не на 1 ц продукції, а на 1 га посіву на рівні озимої пшениці, як найбільш 
розповсюдженої культури» [3, с. 9]. 

Аналіз свідчить, що поєднання в одному крупному підприємстві сільсько-
господарського виробництва, переробки і торгівлі приносить відчутний прибу-
ток, дозволяє підвищити заробітну плату робітникам, успішно вирішувати соці-
альні проблеми колективу, забезпечує подальший розвиток виробництва за ра-
хунок власних ресурсів. Тому, має бути звернена увага  на створення механізму 
співпраці держави та великотоварних вітчизняних виробників сільськогоспо-
дарської продукції, які водночас є потужними експортерами і мають розвинену 
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інфраструктуру.  
У дослідженнях професора Гончарова  В.М., присвяченим аналізу держав-

ної підтримки аграрного сектору, звертається увага на те, що розвинені країни 
світу приділяють велику увагу процесам державного регулювання розвитку аг-
рарного сектора, мінімізуючи по можливості роль «вільного ринку» у визна-
ченні кон’юнктури аграрних ринків [4, с. 10]. 

Проведений аналіз досвіду державної аграрної політики свідчить, що в 
США і країнах ЄС активно практикується субсидування сільського господарст-
ва та всебічна підтримка експорту сільськогосподарської продукції в інші краї-
ни. За даними організації економічного співробітництва та розвитку, державна 
підтримка національних товаровиробників становить 30% у США та 49% в ЄС. 
Найбільша питома вага державної підтримки аграрного сектора в загальній вар-
тості сільськогосподарської продукції зафіксована у Швейцарії – 82%, Норвегії 
– 75%, Ісландії – 73%. В Японії цей показник становив 74%. До країн з най-
меншим рівнем субсидування сільськогосподарської продукції відносять Авст-
ралію (10%) і Нову Зеландію (3%). До країн з мінімальним рівнем субсидування 
аграрного сектора можна віднести Україну – 4,5% у вартості сільськогосподар-
ської продукції [5, с. 89-90]. 

Отже, у сучасних умовах необхідно удосконалювати антимонопольне за-
конодавство щодо формування ринкових відносин і розвитку конкуренції, 
зруйнувати систему посередників, що займаються закупівлею сільськогоспо-
дарської продукції та її збутом, а також формувати виробників, здатних вироб-
ляти високоякісну продукцію.  

Висновки. Підвищення конкурентоспроможності підприємств, на наш по-
гляд, слід розглядати поетапно, як послідовний процес пошуку й реалізації 
управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, з урахуванням змін у зовні-
шньому середовищі та відповідно реагувати на зміни стану самого підприємства. 

Для того, щоб вітчизняні підприємства займали гідне місце на світовому 
ринку, необхідно здійснити комплекс заходів організаційно-економічного і тех-
ніко-технологічного характеру, спрямованих на забезпечення нарощування об-
сягів виробництва сільськогосподарської продукції з високими показниками 
якості, які б відповідали умовам світових стандартів. Необхідно забезпечити 
оптимальне співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах, що 
сприятиме підвищенню продуктивності розораних земель,  яке у свою чергу, 
забезпечить відтворення родючості ґрунтів та поліпшити склад насіннєвого ма-
теріалу, що сприятиме підвищенню врожайності. Потрібно реконструювати 
тваринницькі приміщення з встановленням сучасного обладнання та застосу-
ванням енергозберігаючих матеріалів. Для успішного втілення цих завдань на 
практиці виробникам сільськогосподарської продукції необхідна підтримка з 
боку держави, яка має створити відповідну законодавчу базу, однакові умови 
для господарювання в усіх галузях виробництва і сферах обслуговування еко-
номіки країни. Особливу увагу слід звернути на умови кредитування, забезпе-
чити особливий режим оподаткування, запровадити інноваційні технології, що 
є передумовою конкурентних переваг, поглибити рівень переробки, а також ви-
вести на належний рівень інфраструктуру аграрного ринку. 
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У статті викладені основні результати дослідження впливу ефективних методів 

управління на діяльність аграрних підприємств.  
In the article the expounded basic result of research іnfluence effective methods management 

on active in the  agricultural enterprises.  
 

Постановка проблеми. В процесі ринкової трансформації існуючого в 
радянські часи одержавленого сектора сільського господарства відбулася його 
розбалансованість, як органічної цілісності двох основних галузей: рослинниц-
тва і тваринництва. Більшість аграрних підприємств не займаються тваринниц-
твом взагалі. В результаті склалася загрозлива ситуація у сфері забезпечення 
населення найбільш цінними продуктами харчування. Тому питання забезпе-
чення раціонального розвитку рослинництва і тваринництва для аграрних під-
приємств є невід’ємною умовою забезпечення продовольчої безпеки країни, 
підвищення добробуту всього населення. У цілому це багаторівнева проблема. 
Важливою її складовою є налагодження економічно вигідних взаємовідносин 
між сільськогосподарськими товаровиробниками сировини та переробними 
структурами в інтегрованих підприємствах. Сучасні механізми агропромисло-
вої інтеграції між сільськогосподарськими і переробними підприємствами не 
дають змогу справедливо розподілити отримані прибутки, при цьому аграрне 
виробництво недоотримує значних коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Постійні зміни у середовищі 
діяльності аграрних підприємств вимагають пошуку якісно та кількісно нових 
змін у підходах до ведення господарської діяльності. Ці зміни повинні спира-
тись як на сучасні тенденції у розвитку агропромислового виробництва, так і на 
раніше обґрунтовані засади підвищення ефективності агропромислового ком-
плексу держави. 




