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В статье рассмотрены состояние и тенденции экономического 

развития сельскохозяйственных предприятий Николаевской области на 

основе анализа основных показателей деятельности отрасли сельского 

хозяйства. 
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In the article the status and trends of economic development of 

agricultural enterprises of Mykolav region based on the analysis of key 

indicators of agriculture sector performance are considered. 
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Постановка проблеми. Сільське господарство є однією з основних 

галузей народного господарства, оскільки саме воно значною мірою 

забезпечує утворення валового внутрішнього продукту, зайнятість 

населення, обіг капіталу та є базою розвитку інших галузей економіки. 

Але на сьогоднішній день ринкові перетворення поставили 

сільськогосподарських товаровиробників перед необхідністю самостійно 

забезпечувати конкурентоспроможність і здатність своєчасно 

адаптуватися до нестабільного ринкового середовища [1]. Тому однією з 

основних проблем ринкової трансформації аграрного сектора є 

забезпечення його ефективного економічного розвитку. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Дослідження 



проблем економічного розвитку сільськогосподарських підприємств 

розглянуто в працях вітчизняних вчених-економістів, В. Я. Месель-

Веселяка, П.Т. Саблука, А.В. Світличної, Н.М. Сіренко, М. М. Федорова та 

ін. Незважаючи на значні напрацювання у цьому напрямку, на сьогодні в 

сільському господарстві, при деяких позитивних тенденціях, все ще існує 

багато невирішених проблем. Таким чином, виходячи з того, що стан 

сільського господарства на регіональному рівні є важливим чинником 

впливу на загальний розвиток аграрних галузей, доцільним є розгляд стану 

та тенденцій економічного розвитку аграрних підприємств. 

Meтою дослідження є оцінка сучасного стану та обґрунтування 

основних тенденцій економічного розвитку сільськогосподарських 

підприємств Миколаївської області. 

Виклад основного матеріалу. Миколаївська область має значні 

можливості для розвитку агарного сектора та перетворення його у 

високоефективну сферу регіональної економіки. Сприятливі грунтово-

кліматичні умови, родючі землі та давні хліборобські традиції сприяють 

подальшому його розвитку. одержанню врожаїв сільськогосподарських 

культур в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і 

формування експортного потенціалу. 

Так. у 2010 році Миколаївщина посіла 15-е місце за обсягом 

виробництва сільськогосподарської продукції, а частка у виробництві 

валової сільськогосподарської продукції становила 5 %. 

Незважаючи на непередбачувані природно-кліматичні умови, 

хліборобам Миколаївщини вдалося досягти високих показників по 

виробництву зернових культур. Як і в попередні 2008-2009 pp., валовий 

збір зерна в області перевищив двохмільйонну позначку. У рейтингу 

регіонів по виробництву зерна Миколаївська область посіла в 2010 році 

сьому сходинку, по виробництву насіння соняшника - шосту. Дещо нижчу 

позицію Миколаївська область займає по виробництву овочів (41-е місце у 



рейтингу регіонів). Так. у 2010 році частка виробленої продукції у ваговій 

становила 4,4 %. 

Тваринництво області представлене такими основними галузями, як 

скотарство, свинарство і птахівництво. Певною мірою розвинутими є 

бджільництво, вівчарство й кролівництво. Проте у рейтингу по 

виробництву продукції тваринництва серед регіонів України у 2010 році 

Миколаївська область займає останні позиції [2]. 

В динаміці виробництва основних видів сільськогосподарської 

продукції Миколаївської області у 2010 році порівняно з 2000 роком 

відбулося збільшення обсягів майже всіх видів продукції рослинництва і 

тваринництва (табл. 1). 

Так, господарствами усіх категорій у 2010 р. зібрано 2200,7 тис. т 

зернових культур, що на 10,7 % менше, ніж у 2009 p.. aлe разом з тим на 

138,9 % більше, ніж у 2000 р, 

Аналіз рівня виробництва соняшнику за період 2000-2010 рр. 

свідчить про нарощення його виробництва. У 2010 році аграріями області 

отримано рекордний врожай цієї культури 586.1 тис т. що на 6 % більше, 

ніж у 2009 р., та на 134 % - у 2005 р. 

Таблиця 1. 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 

аграрними підприємствами Миколаївської області 



 

Побудовано та розраховано за даними [2] 

Слід зазначити, що виробництво цукрових буряків у 2010 р. 

порівняно з 2000 р. зменшилося на 85.8 %, а порівняно з 2009 р., навпаки, 

збільшилося на 117,6 %. 

У галузі картоплярства порівняно з попереднім 2009 роком 

спостерігається нарощення обсягів виробництва на 1,8 %. Загальне 

виробництво овочів в цілому по області збільшилося проти 2009 р. на 6 %. 

Врожайним вдався 2010 р. і для виробництва плодово-ягідної 

продукції. Товаровиробниками області вирощено 37.7 тис. т плодів та ягід, 

що на 31,8 % більше, ніж у 2009 р., та на 59,1 % - у 2000 р. 

Неврожайним, принаймні порівняно з 2008 - 2009 рр., виявився 2010 

р. для галузі виноградарства (було вироблено на 15,1 % менше, ніж у 2009 

р,). 

У цілому по області за 2010 р. було одержано 28,7 тис. т м'яса, що на 

4 1,8% менше, ніж у 2000 р., та на 14,8 % більше, ніж у 2009 р. 

Усіма категоріями господарств за підсумками 2010 р. вироблено 

572.7 млн. штук яєць, що на 20.8 % більше порівняно з 2009 р. Разом з 

тим, скоротилося виробництво меду на 20.7 %, вовни на 15 %, молока - на 



1 %. 

У 2010 році сільськогосподарське виробництво в області 

здійснювали 53 і 5 аграрних підприємств, серед яких провідні позиції за 

кількістю (4568 одиниць) займають фермерські господарства, друге місце 

займають господарські товариства - 372 одиниці, третє місце приватні 

підприємства - 307 одиниць (табл. 2). 

Також характерною є тенденція щодо збільшення їх кількості на 

19,2% (або 868 одиниць) порівняно з 2006 р., проте порівняно з 2009 р., 

навпаки, їх кількість зменшилась на 49 одиниць 

До того ж, ця тенденція спостерігається за всіма організаційно-

правовими формами господарювання, що можна пояснити укрупненням 

підприємств та збільшенням площі землекористування особистих 

господарств населення. 

Кількість сільськогосподарських підприємств в Миколаївській 

області за організаційно-правовими формами господарювання* 

 

 

* Побудовано та розраховано за даними [2]. 

В Миколаївській області темпи зростання вартості валової продукції 

(табл. 3) спостерігаються більше в галузі рослинництва (14,0%) , ніж 



тваринництва (7,0%). Крім того, в сільськогосподарських підприємствах 

виші темпи зростання виробництва продукції (17,4%) , ніж в 

господарствах населення (6,8 56), 

Таблиця З 

Виробництво валової продукції сільського господарства в 

Миколаївської області (у порівнянних цінах 2005 р.) за категоріями 

господарств * 

 

* Побудовано та розраховано за даними [2]. 

Слід зазначити, що господарства населення Миколаївської області, 

намагаючись виробити якомога більше високоякісної сільської 

господарської продукції, у 2010 р зберігають лідируючі позиції у 

виробництві лише продукції рослинництва - 58 %, проте виробництво 

продукції тваринництва зменшилося на 1,8 % 

Як стверджують академіки НААН П.Т. Саблук, В Я. Месель-Веселяк 

та професор) М.М. Федоров «...ці господарства за часи реформування 

аграрного сектора, коли в сільськогосподарських підприємствах 

спостерігався значний спад виробництва, забезпечили відносну йото 

стабільність, компенсувавши значною мірою зменшення виробництва в 

сільськогосподарських підприємствах і в усіх категоріях господарств» [3. 

с. 8]. 

Проте багато залежить і від впровадження сучасних технологій, 



використання інновацій, відповідного кадрового забезпечення, розвитку 

маркетингових дій, що не під силу господарствам населення. 

Загальні тенденції закономірно вплинули і на фінансові результати 

(табл. 4). 

За період 2006-2010 рр. спостерігається тенденція до збільшення 

ефективності виробничо-комерційної діяльності сільськогосподарських 

підприємств Миколаївської області. Так. прибуток від реалізації 

сільськогосподарської продукції з кожним роком збільшувався (у 2010 р. 

порівняно з 2006 р на І100%). 

Таблиця 4 

Результати виробничо-комерційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств Миколаївської області* 

 

* Побудовано та розраховано за даними (2|. 

Також відбулося зростання таких показників відносної ефективності 

сільськогосподарських підприємств, як прибуток на 1 га 

сільськогосподарських угідь і на одного середньорічного працівника в 

сільському господарстві. Причому, якщо перший показник зростав (на 800 

% при порівнянні років) переважно за рахунок збільшення власне 

прибутку, оскільки площа сільськогосподарських угідь істотно не 

змінювалась, то істотне зростання другою показника (1800 %) є наслідком 

вагомого скорочення найманих працівників у сільському господарстві. 



За досліджуваний період спостерігається збільшення відсотка 

прибуткових підприємств і одночасне зростання рентабельності 

сільськогосподарської продукції, що є позитивним у роботі аграрних 

підприємств регіону. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. У 

процесі оцінки економічного розвитку сільськогосподарських підприємств 

Миколаївської області відбулися позитивні зрушення, зокрема 

збільшились обсяги валового виробництва основної сільськогосподарської 

продукції, підвищилась прибутковість сільськогосподарської діяльності, 

збільшився відсоток прибуткових сільськогосподарських підприємств. 

Однак мають місце і негативні тенденції - зменшення кількості 

сільськогосподарських підприємств, доволі низький рівень рентабельності 

виробництва сільськогосподарської продукції. 

Тому перспективними напрямами економічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств регіону є: 

вдосконалення державного регулювання аграрного сектора з 

урахуванням розробки механізмів державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва; 

раціональна концентрація, спеціалізація і кооперація виробництва, 

досягнення оптимальних розмірів господарств, 

формування інвестиційної привабливості аграрного сектора 

економіки; активізація інвестиційно-інноваційної діяльності [4]; 

удосконалення внутрішньогосподарських економічних механізмів, 

побудованих на принципах самоокупності структурних підрозділів. 
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