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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ  

І.В. Баришевська, асистент 
Миколаївський державний аграрний університету 

Розглянуто основні напрями розвитку  сільськогосподарських 
підприємств в умовах трансформації. 

Постановка проблеми. Агропромисловий комплекс в 
економіці України значною мірою визначає соціально-економічне 
становище суспільства. Але фінансовий стан сільськогосподарських 
підприємств, рівень фінансової підтримки сільськогосподарського 
виробництва та соціальної сфери є незадовільним. Щоб подолати 
кризовий стан, об’єктивною необхідністю є розробка стратегій 
розвитку аграрних підприємств на всіх рівнях: державному, 
регіональному та мікрорівні. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. 
Проблемам ефективності функціонування аграрних підприємств в 
умовах ринкових трансформацій присвячено багато наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: В.Г. Андрійчука, 
Ю.С. Коваленко, О.М. Онищенка, І.В. Дорошенко та ін. 

Мета дослідження. Обґрунтування напрямів розвитку 
сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, пріоритетними 
напрямами розвитку сільськогосподарських підприємств можна 
вважати: постійну активізацію інноваційних процесів; розвиток 
інтеграційних процесів; впровадження інвестиційних проектів у 
сільському господарстві; державну підтримку аграрного сектора тощо. 

Без інноваційної діяльності економіка України, зокрема її 
аграрна сфера, не зможе бути конкурентоспроможною на зовнішніх 
ринках. Постійна активізація інноваційних процесів допоможе 
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забезпечити оптимальний розвиток аграрного бізнесу в сучасних 
умовах. Головною умовою при цьому є оновлення технологій та 
широке використання сучасних наукових розробок. 

Впровадження інвестиційних проектів у сільському 
господарстві передбачає: вдосконалення і впровадження нових 
технологій виробництва, поліпшення якості і зниження собівартості 
продукції, підвищення її конкурентоспроможності; розвиток 
переробки сільськогосподарської сировини з урахуванням 
раціонального розміщення виробництва сільськогосподарської 
продукції; встановлення взаємовигідних економічних відносин з 
партнерами (постачальниками товарно-матеріальних ресурсів і 
споживачами продукції) як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках; розробку та реалізацію інвестиційних проектів із залученням 
внутрішніх і зовнішніх інвесторів. 

Одним із напрямів підвищення рівня сільськогосподарського 
виробництва є розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі. 
Агропромислова інтеграція передбачає поєднання окремих галузей 
сільського господарства, які займаються виробництвом, переробкою, 
зберіганням, реалізацією сільськогосподарської продукції, а також 
допоміжних виробництв, що обслуговують сільське господарство, з 
метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 
та прибутковості аграрних товаровиробників [3]. 

Наступним напрямом розвитку сільськогосподарських 
підприємств є фінансове оздоровлення аграрних господарств і 
впровадження економічної підтримки для них. Частково держава 
покриває борги сільськогосподарських товаровиробників шляхом 
дотацій на вироблену продукцію і виділення коштів на здешевлення 
кредитів та державне кредитування. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що 
важливу роль у розвитку сільськогосподарських підприємств має 
відігравати держава, яка повинна забезпечити наявність дієвих 
фінансово-кредитних установ, вдосконалення інфраструктури ринку, 
підвищувати інноваційну діяльність для подальшого розвитку сільських 
територій. Такі заходи сприятимуть зміцненню економічного стану 
сільськогосподарських підприємств і галузі в цілому. 
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