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нову сільськогосподарську техніку, обладнання для ферм, мінеральні 
добрива, засоби захисту рослин і тварин. По-третє, сільськогосподарський 
кооператив здатний на рівних протистояти трейдерам, бути максимально 
незалежним від них і організовувати з іншими кооперативами власну 
розгалужену систему переробки своєї продукції та збуту на рівні району 
або області. По-четверте, кооперація є системою висококваліфікованої 
праці, що дає можливість позбутися прихованого безробіття на селі і 
надати кожному члену кооперативу правовий захист. 

І, на кінець, сільськогосподарський кооператив може виступати 
повноцінним гарантом нормального функціонування соціокультурної 
сфери на селі [2, с. 29-30]. 

Таким чином, за сучасних умов створення великих підприємств 
добровільна кооперація селян є найбільш ефективним шляхом 
досягнення високотоварного і конкурентоспроможного 
сільськогосподарського виробництва, збереження і розвитку трудового 
потенціалу села. Ще І. Вернадський стверджував, що саме велике 
підприємницьке виробництво об’єднує продуктивні сили, робить 
можливим глибший поділ праці, застосування машин, а тому 
забезпечує більш ефективне господарювання [3, с. 373]. 

Висновки. Отже, селянські господарства, об’єднані кредитною, 
виробничою і збутовою кооперацією, найбільш адаптовані до умов 
сільськогосподарського виробництва й оптимальні за розмірами 
форми організації праці. 
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показники ефективності діяльності районів Вінницької області. 
Встановлено, що існує певний ступінь розбіжностей між 
узагальненими показниками по області та окремо по районах. 

Постановка проблеми. Сільське господарство України 
протягом тривалого часу перебуває у кризовому стані, що, в свою 
чергу, призвело до зниження ефективності сільськогосподарського 
виробництва та виникнення ряду негативних наслідків, зокрема: 
зменшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції; 
зниження рівня матеріально-технічного забезпечення виробництва; 
появи ряду соціальних проблем на селі та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній 
агроекономічній літературі ефективність АПК останнім часом активно 
досліджується такими науковцями, як: Зіновчук В., Кваша С., 
Макаренко П., Малієнко А., Саблук П., Юрчишин В. та ін., Практично, 
жодним із авторів не розглядається проблема об’єктивності даних, 
узагальнених на макроекономічному рівні. Дослідники підкреслюють 
регіональну специфіку сільського господарства, наприклад, [1], проте 
це акцентується на рівні грунтово-кліматичних зон України − Полісся, 
Лісостепу, Степу і т.д. або ж областей. 

Мета дослідження. Виявити особливості визначення 
показників ефективності сільськогосподарського виробництва. 

Виклад основного матеріалу. Проблема дослідження полягає у 
традиційній практиці формування інформаційної бази даних про стан 
галузі шляхом їх узагальнення, що спотворює реальну інформацію про 
ситуацію. В основу такої практики покладено адміністративний підхід: 
збирається і узагальнюється інформація по районах, потім по області, 
надалі – по країні в цілому. Не важко переконатися, що весь зміст 
макроекономічних рішень має відповідно узагальнений характер; тому 
такі рішення не відповідають ситуації на місцях, бо у будь-якому разі – 
за оптимістичного чи песимістичного сценарію – узагальнений підхід 
відрізняється від реальної ситуації. 

Як зазначається дослідниками [2], багато питань можна 
вирішити на рівні самого регіону. Існує необхідність в умовах 
побудови демократичного суспільства та лібералізації економічних 
відносин, що дало б можливість розробляти і впроваджувати на рівні 
регіонів власну регіональну політику відповідно до основних 
принципів загальнодержавної аграрної політики, яка повинна більш 
повно враховувати специфіку конкретного регіону. 

Географічне положення Вінницької області, її ресурси та 
кліматичні умови завжди визначали аграрний напрямок регіону. Рівень 
рентабельності по 27 районах Вінницької області в 2007 р. коливався 
від найнижчого значення даного показника − у Чернівецькому районі 
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він склав 21,8% − до найбільшого у Тиврівському районі, там цей 
показник склав 30,2%, різниця між найбільшим та найменшим 
значенням складає 52%. Всього по області цей показник склав у 
2007 р. 7% [3]. Дванадцять районів з 27 мають рівень рентабельності 
від усієї діяльності по сільськогосподарських підприємствах значно 
нижче, ніж узагальнюючий показник по області, а в п’ятнадцяти 
районах, навпаки, вище значення даного показника. 

Висновки. З огляду на проведений аналіз можна стверджувати, 
що економіка сільського господарства Вінницької області має досить 
диференційований характер. Існують суттєві відхилення між 
значеннями економічних показників окремих районів Вінничини та 
узагальненими даними по області. 
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