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СЕКЦІЯ 7 ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК 

SECTION 7 
ECONOMICS OF AGRICULTURE AND 

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

УДК 338.432 
Германюк Н. В. 

к. е. н., старший викладач кафедри аграрного менеджменту, 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Сільське господарство є важливою складовою національної економіки, що визначає 
соціально-господарський розвиток країни, загальний рівень життя населення та ступінь 
забезпечення продовольчими товарами. Аграрний сектор можна схарактеризувати як 
потужний механізм суспільних взаємовідносин, що виникають протягом взаємодії 
особистості й природи в процесі використання останньої з метою виробництва харчових 
продуктів. Отже, перспективи зростання даної сфери безпосередньо торкаються інтересів 
всіх громадян країни [1, с. 2]. 

Останнім часом процес ведення господарства в аграрній сфері стрімко змінюється. 
Швидке удосконалення технологій вимагає від аграріїв-бізнесменів мобільного розвитку та 
потужної конкуренції між собою. Первісна техніка (комбайни, сіялки) значно 
трансформується, кількість робітників в агросекторі на 1 га сільськогосподарських угідь 
скорочується в рази. Але не зважаючи на це FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) не припиняє розмови стосовно загроз продовольчій безпеці. Зовнішні 
причини, що впливають на результативність та насиченість ринку продуктами, досить часто 
зменшують пропозицію останніх поряд зі зростаючим попитом. Отже, падіння цін на 
продовольчі товари на основі значних врожаїв мотивує бізнесменів до перероблення та 
створення товарів з більшою додатковою вартістю, що і відбувається в розвинутих країнах 
світу. Однак, вітчизняні агропідприємства, використовуючи іноземний досвід, поки що не 
поспішають слідувати прикладу закордонних колег [2]. 

В цілому, зауважимо, що у світі передбачається «омолодження» віку аграріїв-
бізнесменів. Сьогодні середній вік фермера в США – 57 років, в Європі – 55. У 
сільськогосподарську галузь все активніше долучаються підприємці 30 – 35 років, 
з’являються невеличкі господарства, що використовують новітні технології, роблячи 
агробізнес більш прибутковим. Одночасно, виявляється тенденція з віддалення від значних 
холдингів у веденні агробізнесу. В Україні поки що такий принцип не функціонує – 
відбувається подальше холдингове нарощування земельних площ, при чому, фермерські 
господарства зберігають розміри власних територій, що пояснюється наявністю земельного 
мораторію в державі. У форматі сучасних євроінтеграційних подій наша країна взяла курс 
за підтримкою МВФ на скасування останнього [2]. 

Наголосимо, що нагальною проблемою практично всіх вітчизняних компаній аграрної 
сфери є відсутність чіткого стратегічного планування власної діяльності з виявленням 
конкретних результативних орієнтирів. Така ситуація навіть за присутності високого рівня 
інноваційного розвитку підприємства фактично не приносить користі. Тому в процесі 
управління необхідно, насамперед, сформувати цілі компанії, аналізуючи сукупність 
зібраних даних (площі полів, якість ґрунту, врожайність). Далі слід провести розрахунки з 
визначенням певних технологій для обробки землі. Насправді, готовий план – це 
можливість реалізації чіткої дії та своєчасного прийняття слушного рішення.  

Керування персоналом потребує безперервної його мотивації до ефективної праці з 
виділенням конкретних обов’язків всередині команди та створенням різних секторальних 
підрозділів, враховуючи окремо відділ із впровадження інноваційних технологій.  

В управлінні присутня і така складність – менеджери підприємства досить часто 
недостатньо обізнані у технічних питаннях і в тому, якого обладнання нині реально не 
вистачає компанії. Зазначене призводить до неефективного використання коштів. Отже, 
перед закупівлею нової техніки доцільно провести детальний моніторинг стосовно 
потрібності у ній, розрахувати ймовірний час окупності, дослідити всі можливі напрями 
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застосування. Поряд з цим, високоточні механізми позиціювання, автоматизовані 
управлінські системи, дистанційне зондування, безпілотники у змозі суттєво полегшити 
людську працю. Найкращий шлях для уникнення помилок під час прийняття відповідного 
рішення – запрошення спеціаліста з використання технологічних агроінновацій, який чітко 
визначить, чого саме потребує окрема ділянка або господарство сьогодні. 

Сучасне землеробство вимагає точних розрахунків щодо можливих зовнішніх впливів 
на врожайність, а також стосовно економічних результатів діяльності компанії. Тому 
фахівцями накопичується актуальна інформація відносно посівних культур: з’ясовуються 
потенційні загрози для їх росту, нестача поживних речовин у ґрунті тощо. Це потребує 
витрачання значних обсягів часу, зекономити який можливо внаслідок забезпечення полів 
дронами, що використовуються для створення ортофотопланів, розгляду рельєфу та 
формування вегетаційних індексів (з отриманням результату вже протягом години) [3]. 

В останні роки напрям ведення господарства зорієнтований на сталий розвиток, що 
прийшов на зміну системного розширення посівних площ. Ймовірність контролю наявних 
земельних ділянок дозволяє підприємству заощадити суттєві кошти.  

Виокремлення кордонів земельних ділянок, паперове забезпечення та звітність – надто 
важлива справа. Тут допоможе створення електронної карти земельного банку 
агропідприємства, побудова бази даних договорів оренди з картографічною прив’язкою 
посівних територій, формування архівів документів, спрощення методів ведення 
діловодства. Наприклад, застосування точного землеробства на ділянці, якої може не стати 
протягом 2 – 3 років, − вкрай невиправдане.  

Обов’язковим є систематичне проведення агрохімічних аналізів ґрунтів з визначенням 
причин, що викликають їх деградацію. Отже, найбільш важлива справа – правильна 
обробка землі, яка потребує присутності людини-спеціаліста або навіть цілого відділу, що 
ретельно слідкуватиме за якістю виповнення технічних робіт механізаторами. 

Такий показник як регулярність проведення операцій під час польових робіт вимагає не 
тільки контролю якості за їх виконанням, а й моніторингу помилок у розрахунках, що у 
змозі призвести до порушення режиму і маршруту сільськогосподарської техніки, 
недоцільного застосування агрегатів. Ймовірний наслідок визначеного – втрата врожайності 
та збитки компанії тощо. 

У світі підприємці-аграрії все частіше застосовують наукові розробки з метою 
забезпечення власної конкурентоспроможності. Нові технології, що базуються на 
аерофотозніманні, датчиках зелені, картографуванні ґрунтів, метереологічних відомостях, 
нині є впевненою складовою «розумної ферми». Отже, саме володіння інноваціями стає 
суттєвою конкурентною перевагою. У таблиці нижче представлено класифікацію 
нововведень за сферою застосування у рослинництві [4]. 

Таблиця 1 
Класифікація інновацій за сферою застосування у рослинництві 

Ознака класифікації Вид інновацій 

Біологічні 
нові сорти і гібриди сільськогосподарських культур; створення рослин, стійких до 
хвороб і шкідників, несприятливих факторів довкілля 

Технічні використання нових видів техніки і обладнання  

Технологічні 
нові технології обробки сільськогосподарських культур; науково- обумовлені 
системи землеробства; інноваційні ресурсозберігаючі технології виробництва і 
збереження агропродукції; екологізація землеробства 

Хімічні нові добрива та їх системи; інноваційні засоби захисту рослин 

Економічні 
нові форми організації, планування і управління; сучасні форми і механізми 
інноваційного розвитку підприємства 

Соціальні забезпечення сприятливих умов для життя, праці і відпочинку сільського населення 
Інновації в 
менеджменті 

нові форми організації та мотивації праці; інноваційні методи ефективного 
управління персоналом 

Джерело: розроблено автором з використанням [4] 

 
В цілому, сьогодні в Україні майже усі аграрні холдинги в той чи іншій мірі 

застосовують «розумне землеробство». При цьому, лише 5 % українських підприємств 
підготовлені до впровадження ноу-хау. Інші – лише намагаються копіювати успішні 
приклади конкурентів.  
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Таким чином, новітні розробки активно застосовують ТОВ «Кернел», 
ПАТ «Миронівський хлібопродукт», корпорація «Сварог Вест Груп», «Індустріальна 
молочна компанія», ТОВ «Астарта» тощо. На жаль, для малих ферм інноваційні технології 
поки що є малодоступними [2]. 
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СТРАТЕГІЧНЕ МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИНОРОБНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІШНОГО РОЗВИТКУ 

 

Виноградарство – це апріорі дуже важка та витратна справа, яка вимагає багато часу та 
зусиль. Тому, без лояльних державних програм підтримки досягти успіху виноградарству  
та виноробству як повноцінній галузі неможливо. 

Виноробні підприємства усі зусилля покладають на те, щоб вижити, намагаються всіма 
можливими засобами зменшити собівартість продукції для зниження ціни та отримання 
додаткових конкурентних переваг. Але жоден із українських виробників не замислюється 
над можливістю переробки вторинної сировини виноробства (виноградних гребенів, 
кісточок та вичавок), що дозволить забезпечити комплексну переробку сировини, 
зекономити кошти та розширити асортимент продукції, що пропонується споживачеві, 
створивши нову стратегічну зону господарювання. 

Нажаль, через відсутність досвіду, багато виробників припускаються помилок при 
стратегічному плануванні та зазнають великих втрат, намагаючись реалізувати свою 
продукцію на ринку. Виходячи з цього, можна підвести підсумок, що правильно обрана 
маркетингова стратегія є запорукою успіху підприємства. Саме тому вибір оптимальної для 
компанії стратегії є важливим питанням в сучасних умовах розвитку країни. 

Особливої значущості це питання набуває у виноробних підприємств України. 
Сьогоднішній стан ринку вина можна констатувати як важкий: виробництво скорочується, 
сировинна проблема залишається та поступово набуває ще більшої актуальності та 
нагальності, а відсутність належної державної фінансової підтримки виноградарства 
ставить під загрозу бізнес, який розвивався роками. 

Тому, щоб вижити у цих тяжких умовах, великі підприємства або орієнтують 
виробництво на вже сформовані вподобання споживачів та створюють продукцію, яка 
стовідсотково буде мати попит, або ж, навпаки, диверсифікують портфель та впроваджують 
у виробництво інноваційні продукти, яких не вистачає на полицях магазинів. 

ПрАТ «Одесавинпром» одне із найстаріших та провідних підприємств галузі 
із збереженими традиціями виноробства [1]. На протязі всієї історії існування, воно 
величезну увагу приділяє якості продукції, що виготовляється. Саме цей аспект 
знайшов відображення у місії підприємства: «Виробництво високоякісної продукції для 
задоволення потреб покупців». 
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