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У результаті здійснення земельної реформи відбуваються значні зміни в
організації та діяльності агропромислового комплексу України, що призводять до
реформування аграрних відносин на селі. На новій організаційно-правовій основі
сформовані підприємства ринкового спрямування. Сільгоспвиробники активно
реагують на ринкові зміни, обираючи напрями виробничої діяльності. Це пов’язано
з орієнтацією рослинництва України на експорт, тому прибуток аграріїв часто
залежить від ситуації на світовому ринку. У сучасних умовах земельних відносин
важливу роль відіграє оренда, як одна з форм реалізації права власності та
ефективного використання земель. Розвиток орендних відносин має важливе
значення для ведення стабільного сільськогосподарського виробництва.
Господарська діяльність сучасних сільськогосподарських підприємств, що базується
на оренді, сприяє підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва.
Ключові слова: земельні відносини, агроформування, сільськогосподарське
виробництво, оренда, валова продукція, прибуток, рентабельність, інновації.
Табл. 2. Рис 3. Літ. 13.
Постановка проблеми. У результаті трансформаційних процесів, які
відбуваються в Україні, формуються принципово нові земельні відносини, що
знайшли своє втілення у приватизації земель, зміні форм власності на землю,
формуванні відповідальності господарюючих суб’єктів за раціональне її
використання та охорону. Визначальною особливістю сучасного розвитку земельних
відносин є забезпечення ефективного та раціонального господарювання у ринкових
умовах.
Для забезпечення динамічного розвитку новостворених господарських
формувань земельні відносини потребують подальшого врегулювання, перш за все,
запровадження дієвого мотиваційного механізму у господарській діяльності
сільськогосподарських підприємств через включення землі як капіталу в
економічний обіг. Першим кроком стало залучення у формування вартості продукції
основного виробничого ресурсу – землі. Починаючи з 2000 року, в балансах
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Рис.1. Приріст виробництва валової продукції сільського господарства в
Україні, у % до 2000 року
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України
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сільськогосподарських підприємств відображається вартість землі, що перебуває у їх
власності, в обліку – площі орендованої землі, у собівартості сільськогосподарської
продукції – орендна плата за землю [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі розвитку земельних
відносин та ефективного використання земель, дослідженню нових організаційноправових форм господарювання в ринкових умовах присвячені роботи таких ученихаграріїв, як: С. Дем’яненко [2], Г. Калетнік [3], Л. Крачок [4], В. Месель-Веселяк [1],
В. Петров [6], М. Федоров [8] та інших. Цими науковцями було сформульовано
основні засади реформування і розвитку земельних відносин, досліджено питання
розвитку аграрного сектору України у ринкових умовах господарювання.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження функціонування
сільськогосподарських підприємств України в умовах трансформації земельних
відносин та визначення шляхів щодо підвищення ефективності аграрного
виробництва у господарських формуваннях.
Виклад основного матеріалу дослідження. У результаті здійснення
земельної реформи відбулися значні зміни в організації та діяльності
агропромислового комплексу України, що призвело до реформування аграрних
відносин на селі. Було реформовано 11956 сільськогосподарських підприємств. На
новій організаційно-правовій основі сформовані підприємства ринкового
спрямування. Однак сподівання на швидке формування ефективних власників,
зацікавлених і спроможних раціонально використовувати сільськогосподарські
угіддя, гальмувалось рядом неврегульованих питань правового, організаційного,
економічного характеру [1].
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На початку реформування (1991-1996 рр.), ще до проведення паювання
сільськогосподарських угідь, виробництво сільськогосподарської продукції
зменшувалося у порівнянні з 1990 роком. Причиною спаду виробництва була
несприятлива для села цінова політика. Диспаритет цін на сільськогосподарську
продукцію і матеріально-технічні засоби склався не на користь аграріїв.
Прискорення процесу реформування аграрного сектору з 2000 року, завдяки
Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення
реформування аграрного сектора економіки” від 03.12.1999р., і створення
господарських структур ринкового типу відіграло позитивну роль у збільшенні
обсягів виробництва валової продукції в Україні (рис.1). У 2009 році одержано
найвищий за всю історію сільськогосподарського виробництва України валовий збір
зернових – 53,3 млн тонн [2].
Щодо ефективності виробництва, сільське господарство, в цілому, поступово
перетворювалось у прибуткове. Виробництво валової продукції сільського господарства
в усіх категоріях господарств, сільськогосподарських підприємствах і господарствах
населення значно підвищилось, намітилась тенденція до зростання (рис.2).
300
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Рис.2. Динаміка валової продукції сільського господарства, млрд грн
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Крім того, сформувались великі інтегровані структури (агрохолдинги), що
сконцентрували значні масиви сільськогосподарських угідь і спеціалізуються
переважно на виробництві експортоорієнтованих культур.
У регіонах країни спостерігається значна різниця виробництва валової
продукції на 100 га сільськогосподарських угідь, що є важливим показником
ефективності їх використання (рис. 3).
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сільськогосподарськими підприємствами, було досягнуто за рахунок збільшення
питомої ваги таких культур, як зернові, соняшник, ріпак та соя у загальній структурі
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виробництва. У структурі посівних площ їх питома вага становить 55%, 22%, 3% та
8% відповідно. Це відображає експортоорієнтований характер рослинництва
України, тому прибуток аграріїв часто залежить від ситуації на світовому ринку.
Сільгоспвиробники активно реагують на ринкові зміни, обираючи напрями
виробничої діяльності. Наприклад, з підвищенням попиту на ріпак у країнах ЄС увага
до збільшення обсягів його виробництва суттєво зросла.
За період 2000-2016 рр. сільськогосподарськими підприємствами забезпечено
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, про що свідчить
динаміка виробництва валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь
(табл.1). Так виробництво валової продукції сільського господарства в усіх
категоріях господарств зросло з 371 тис. грн у 2000 році до 714 тис. грн у 2016 році,
тобто на 92 %. Така ж тенденція спостерігається і в сільськогосподарських
підприємствах – від 168 тис. грн у 2000 році до 649 тис. грн у 2016 році (майже у 4
рази). У господарствах населення обсяг виробництва у 2016 році зменшився
порівняно з 2000 роком у 2 рази.
Таблиця 1
Валова продукція сільського господарства
на 100 га сільськогосподарських угідь

2000
370,7
227,9
142,8
168,1
132,7
35,4
1490,0 753,6
736,4
2005
471,0
300,2
170,8
299,3
229,0
70,3
773,1
425,5
347,6
2010
523,7
334,7
189,0
437,3
310,5
126,8
642,4
368,0
274,4
2014
708,3
500,6
207,7
688,0
522,1
165,9
735,2
472,2
263,0
2015
674,2
474,2
200,0
649,1
490,0
159,1
707,9
453,2
254,7
2016
713,9
519,4
194,5
705,1
551,2
153,9
726,0
476,0
250,0
Відхилення
2016р. до
343,2
291,5
51,7
537,0
418,5
118,5 -764,0 -277,6 -486,4
2000р. (+,-)
Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України

Ефективність сільськогосподарського виробництва досліджено в різних
організаційно-правових формах господарювання, що звітують за формою 50-сг
“Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств” за
показниками валової продукції, чистого доходу, прибутку та рівня рентабельності
(табл.2). Але уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити
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Державні
підприємства

Усього с.-г.
підприємств

у т.ч. виробництва
сільськогосподарської продукції
з неї: рослинництва

Приватні
підприємства

тваринництва
Рівень рентабельності
сільськогосподарської
діяльності, %

4864
11496

2111
3115

837
1677

336
544

174
382

180
515

8502
17729

2363

1476

2004

1618

2198

2859

2085

1798

1468

1228

1043

1368

526

1617

1751
1462
289

1441
1297
144

1211
1157
54

1026
790
235

1332
1075
257

495
402
93

1578
1344
234

557

473

434

314

365

67

505

544
486
58

467
449
18

428
424
5

309
284
25

363
323
40

57
70
-13

494
452
42

44,9

47,5

54,7

43,1

36,4

14,5

45,4

45,1
49,8
24,9

47,9
52,9
14,2

54,7
57,8
9,1

43,1
56,1
11,9

37,4
43,0
18,2

13,1
21,0
-12,1

45,6
50,6
22,1

тваринництва
Джерело: розраховано за даними Держкомстату України

У сучасних аграрних підприємствах виробництво здійснюється переважно на
земельних ділянках, орендованих у власників земельних паїв. Розвиток орендних відносин
має важливе значення для ведення стабільного сільськогосподарського виробництва.
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Кількість підприємств
Площа с.-г. угідь, тис. га
Середній розмір 1 господарства,
га сільськогосподарських угідь
На 100 га с.-г. угідь:
Чистий дохід (виручка) від
реалізації сільськогосподарської
продукції та послуг
у т.ч. від сільськогосподарської
продукції
з неї: рослинництва
тваринництва
Прибуток, збиток (-) від
реалізації сільськогосподарської
продукції та послуг
у т.ч. від сільськогосподарської
продукції
з неї: рослинництва

Господарські
товариства

Показники

Фермерські
господарства
(великі та
середні)
С.-г.
кооперативи
(виробничі)
Інші недержавні
підприємства

зростання прибутку, який є головним показником ефективності. За цим показником
вищих економічних результатів досягли господарські товариства, приватні
підприємства та фермерські господарства. На 100 га сільськогосподарських угідь
вони одержали прибутку від реалізації продукції 544 тис. грн, 467 тис. грн і 428 тис.
грн відповідно. Ці господарства мають вищий рівень рентабельності. Відстають за
всіма показниками ефективності виробництва сільськогосподарської продукції
державні підприємства.
Таблиця 2
Ефективність різних організаційно-правових форм
сільськогосподарських підприємств в Україні
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В Україні площа земель, переданих в оренду за договорами оренди на 01.01.2016
року становить майже 16 млн га. Із загальної кількості договорів 1,4 млн укладено з
господарствами, де отримано земельний пай, або їх правонаступниками [11]. Усього
передали земельну частку (пай) в оренду 4,3 млн власників земельних паїв.
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” № 191-VIII від 12.02.2015 р. [9]
встановлено мінімальний термін оренди земельних ділянок сільськогосподарського
призначення для ведення товарного виробництва, фермерського господарства,
особистого селянського господарства на рівні 7 років. У структурі договорів оренди
поступово зникає короткострокова оренда. Починаючи з квітня 2015 року, орендна
плата справляється у грошовій формі.
Основними чинниками формування орендної плати є нормативна грошова
оцінка та відсоток від неї. Указом Президента України №725/2008 від 19 серпня 2008
року “Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та
земельних часток (паїв)” [10] встановлено рівень орендної плати не менше 3 відсотків
від нормативної грошової оцінки.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок щороку станом на 1 січня
уточнюється на коефіцієнт індексації, порядок проведення якої затверджується
Кабінетом Міністрів України. Нормативна грошова оцінка 1 га ріллі в Україні на
01.01.2017 підвищилась до 30927 грн. Орендна плата складає 1017 грн за 1 га ріллі [11].
Нині в Україні склалася структура землеволодіння та землекористування, яка
не повністю задовольняє вимоги раціонального використання земель
сільськогосподарського призначення. Враховуючи незадовільний сучасний стан
земельних ресурсів, недостатні обсяги проведення ґрунтозахисних заходів,
активізуються процеси деградації земель сільськогосподарського призначення,
зменшується вміст гумусу і основних поживних речовин у ґрунтах, збільшуються
площі кислих і солонцевих ґрунтів, зменшуються захисні заходи проти хвороб,
шкідників і бур’янів у посівах сільськогосподарських культур. Зростають ціни на
мінеральні добрива, що призводить до зниження обсягів їх внесення.
За розрахунками “Центрдержродючості” баланс гумусу в ґрунтах України
протягом останніх 10 років є гостродефіцитним. Основна причина – надзвичайно
низькі обсяги внесення добрив. Результати агрохімічної паспортизації свідчать, що
кожні 5 років між турами обстеження візначається зменшення вмісту гумусу в орних
ґрунтах і спостерігається падіння вмісту рухомих сполук фосфору та калію [12].
Для
подальшого
розвитку
сільськогосподарського
виробництва,
раціонального використання земель
необхідно
підвищувати ефективність
застосування мінеральних добрив за рахунок широкого використання вітчизняної
сировинної бази фосфоритів і калійних руд; залучати альтернативні джерела
поповнення органіки, розширення посівів сидератів; проводити вапнування кислих
ґрунтів за рахунок місцевих покладів карбонатів, запаси яких є в п’ятнадцяти
областях.
Послабленню дії негативних чинників сприятиме також оптимізація
земельного фонду країни, зменшення його сільськогосподарської освоєності та
розораності шляхом вилучення з активного обробітку деградованих та
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малопродуктивних орних земель, що зменшить витрати на обробіток ґрунту та
собівартість
сільськогосподарської
продукції,
підвищить
її
конкурентоспроможність.
Сучасний розвиток сільськогосподарських підприємств неможливий без
впровадження та використання інновацій та техніко-технологічних рішень, оскільки
рівень їх активізації визначає загальний рівень конкурентоспроможності як на
внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Впровадження інновацій сприяє
підвищенню продуктивності праці, економії різних видів ресурсів, скороченню
витрат та зниженню собівартості аграрно-продовольчої продукції, нарощуванню
обсягів і підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва [4].
Ефективність агропромислового виробництва визначається саме взаємодією
науки і практики впровадження у виробництво передових інноваційних технологій [13].
Надзвичайної актуальності набуває пошук таких інноваційних рішень, які б
забезпечили підвищення ефективності функціонування аграрної сфери в умовах
обмеженості природних ресурсів [13].
Так, наприклад, використання та адаптування технологій обробітку ґрунту
“Mini-till” сприяє накопиченню органічної речовини в ґрунті за рахунок збереження
в ній пожнивних залишків, підвищенню родючості ґрунту до 45 % протягом 5-7 років,
зменшенню щільності ґрунту при тривалому застосуванні тощо; “Strip-till” (смуговий
обробіток ґрунту) – це система раціонального природокористування, за якої
відбувається мінімальна обробка ґрунту. Також ця технологія дає змогу успішно
проводити підкорінне підживлення рослин із застосуванням як натуральних, так і
органічних добрив при використанні відповідної техніки [13].
Відомими і важливими інноваціями також є: селекція – система покращення
сортових якостей, що гарантує підвищення стійкості до ґрунтово-кліматичних умов
та шкідників, значний приріст урожайності, одержання насіння елітних сортів;
мікрозрошення – забезпечує оптимальний рівень вологостійкості у посушливих
умовах дає економію поливної води; ІТ технології – надають можливості визначення
дійсних посівних площ, прогнозування продуктивності збору та втрат врожаю;
нанотехнології – сприяють збільшенню врожайності, наноматеріали мають низьку
токсичність, сприяють прискоренню фотосинтезу рослин та інші [6].
Використання інноваційних технологій в аграрній галузі забезпечує
прогресивний розвиток сільського господарства, сприяє залученню інвестицій,
зміцненню економічної та технологічної безпеки. Постійне впровадження новітніх
розробок є запорукою сталого розвитку сільського господарства [13].
Висновки. Отже, з метою досягнення підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва у різних господарських формуваннях необхідно:
– сформувати рівні економічні умови для функціонування та розвитку різних
форм господарювання у аграрному секторі та вдосконалювати організацію під час
здійснення їх виробничого процесу;
– забезпечувати державну підтримку всіх господарських формувань;
– сприяти створенню раціональних за розмірами сільгосппідприємств;
– підвищити конкурентоспроможність аграрного сектору на світовому ринку
за рахунок забезпечення виробництва недорогої та якісної продукції вітчизняного
виробництва;
– зміцнювати матеріально-технічну базу господарських формувань і
обслуговуючих кооперативів;
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– забезпечити
впровадження
у
виробництво
ресурсозберігаючих,
енергозберігаючих технологій та інновацій.
При
децентралізації
влади
та
запровадженні
обігу
земель
сільськогосподарського
призначення
важливо
забезпечити
оптимізацію
землеволодіння і землекористування з урахуванням інтересів селян. Для цього
необхідно розширити права місцевих територіальних громад з розпорядження
земельними ділянками, здійснення контролю за концентрацією орендованих земель
у одного користувача, встановити граничні розміри сільськогосподарських угідь, які
можуть бути орендовані виробниками та їх об’єднаннями.
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ANNOTATION
IMPROVING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN
MODERN CONDITIONS OF LAND RELATIONS
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Associate Professor of the Department of Economics,
Vinnytsia National Agrarian University
(Vinnytsia)
As a result of land reform significant changes have taken part in the organization
and functioning of agroindustrial complex of Ukraine, which led to the reform of agrarian
relations in the country. The new organizational and legal framework formed enterprises
of market direction. Farmers actively respond to market changes, choosing areas of
industrial activity. This is due to the orientation of Ukrainian crop sector to export, thus
farmers’ earnings often depend on the situation on the world market. In present conditions
of land relations an important role plays rent as a form of exercise of the right of ownership
and a way of efficient land use. The current state of development of land relations in new
market-oriented agricultural enterprises in Ukraine, their business activities and ways of
improving agricultural production are analyzed.
Keywords: land relationships, agrarian enterprise, agricultural production, rent,
gross output, profit, profitability, innovations.
Tabl. 2. Fig. 3. Lit. 13.
АНОТАЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
БУРЛАКА Неля Ивановна,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики,
Винницкий национальный аграрный университет
(г. Винница)
В результате осуществления земельной реформы произошли значительные
изменения в организации и деятельности агропромышленного комплекса Украины,
что привело к реформированию аграрных отношений на селе. На новой
организационно-правовой основе сформированы предприятия рыночного
направления. Сельхозпроизводители активно реагируют на рыночные изменения,
выбирая направления производственной деятельности. Это связано с ориентацией
растениеводства Украины на экспорт, поэтому прибыль аграриев часто зависит
от ситуации на мировом рынке. В современных условиях земельных отношений
важную роль играет аренда, как одна из форм реализации права собственности и
использования земель. Проанализированы современное состояние развития
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земельных отношений в новых агроформированиях рыночного направления в
Украине, их хозяйственная деятельность и пути повышения эффективности
сельскохозяйственного производства.
Ключевые
слова:
земельные
отношения,
агроформирования,
сельскохозяйственное производство, аренда, валовая продукция, прибыль,
рентабельность, инновации.
Табл 2. Рис 3. Лит. 13.
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