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Постановка проблеми. Агропромисловий комплекс 
України – важливий сектор національної економіки, 
він є одним із основних бюджетоутворюючих та екс-
портоорієнтованих секторів національної економіки. 
Посткризове відновлення економіки України вимагає 
розвитку аграрного виробництва на інтенсивній основі, 
що дасть змогу забезпечити продовольчу безпеку кра-
їни, а також реалізувати конкурентні переваги країни 
на світових ринках продовольства. Отже, підвищення 
рівня ефективності виробництва продукції рослинни-
цтва є найважливішим завданням, від вирішення якого 
залежить забезпечення належного рівня продовольчої 
безпеки, насичення ринку власною сільськогосподар-
ською і продовольчою продукцією.

Крім того, у сучасних умовах процес успішного функ-
ціонування та економічного розвитку вітчизняних сіль-
ськогосподарських підприємств багато в чому залежить 
від рівня забезпечення їх економічної безпеки. Питання 
щодо формування ефективної системи економічної без-
пеки країни значною мірою пов’язані з необхідністю 
формування та вдосконалення організаційно-економіч-
них відносин усіх суб’єктів агропромислового комп-
лексу. З цих позицій проблема, що розглядається, містить 
питання ефективного виробництва продукції рослинни-
цтва як фактора забезпечення економічної безпеки сіль-
ськогосподарського підприємства.
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ЕФЕКТИВНIСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦIЇ РОСЛИННИЦТВА  
ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

EFFECTIVENESS OF PRODUCTION OF PLANT PRODUCTION AS A FACTOR  
OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRIS

Анотація. Посткризове відновлення економіки України вимагає розвитку аграрного виробництва на інтенсивній 
основі, що дасть змогу забезпечити продовольчу безпеку країни, а також реалізувати конкурентні переваги країни на 
світових ринках продовольства. Визначено, що ефективнiсть сільськогосподарського підприємства характеризуєть-
ся сукупнiстю показникiв функцiонування i дiяльностi виробничих структур, що визначають їх стабiльний розвиток 
i успiх у конкурентнiй боротьбi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Доведено, що у сучасних умовах процес 
успiшного функцiонування сільськогосподарського пiдприємства багато в чому залежить вiд рiвня його економiчної 
безпеки, а ефективне виробництво продукції рослинництва є фактором забезпечення економічної безпеки сільськогос-
подарського підприємства.
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змісту поняття економічної безпеки та механізму її забез-
печення, класифікації економічних загроз та їх особливос-
тей у ринкових умовах зробили такі вітчизняні вчені, як 
В.В. Шликов, М.І. Зубок, В.І. Забродський, О.В. Ареф’єва, 
І.Ф. Бінько, В.М. Геєць, М.М. Єрмошенко, Я.А. Жаліло, 
С.Ф. Покропивний, М.В. Дубініна, О.О. Терещенко, 
Л. Бендіков, Л. Шваб, Є. Крихтіна, О. Грунін, О. Бонда-
ренко, П. Пригунов, О. Раздіна, А.В. Кирієнко.

Однак існує багато питань, які недостатньо досліджені 
в науковій і соціально-економічній літературі. Йдеться 
насамперед про відсутність визначення ефективності 
виробництва продукцiї рослинництва як фактора забез-
печення економiчної безпеки сільськогосподарського під-
приємства.

Метою статті є обґрунтування впливу окремих 
факторiв на змiну результативного показника сільсько-
господарського підприємства, а саме впровадження 
ефективностi виробництва продукцiї рослинництва як 
фактора забезпечення економiчної безпеки сільськогоспо-
дарського підприємства.

Виклад основного матеріалу. Виробництво продукцiї 
рослинництва є основним напрямом дiяльностi на всiх 
етапах розвитку сiльського господарства. У зв’язку з цим 
основним загальнодержавним завданням є обґрунтування 
заходiв щодо пiдвищення ефективностi виробництва 
продукцiї рослинництва та подальшої її стабiлiзацiї.

Актуальнiсть проблеми ефективностi сiльсько-
господарського виробництва (зокрема, галузi рослинни-
цтва) в сучасних умовах виходить на перше мiсце серед 
кола iнших важливих проблем. Вирiшення та реалiзацiя 
проблеми – це формування реального добробуту насе-
лення країни, пiдвищення її продовольчої безпеки.

В умовах реформування аграрної сфери, коли зна-
чно збiльшилася кiлькiсть товаровиробникiв (насампе-
ред – фермерських господарств), мiж ними активізується 
боротьба за покупця. Рушiйною силою цієї боротьби 
є конкуренцiя, яка iнтегрує як запити споживачiв, так i 
здатнiсть виробника забезпечити виробництво конкурен-
тоспроможної продукцiї та надання конкурентоспромож-
них послуг.

Основною ознакою ринкової економiки є конкурентна 
боротьба, суперництво пiдприємцiв за одержання макси-
мальних прибуткiв. Тому зараз, у перiод трансформацiї 
економiки України, пiдвищення ефективностi дiяльностi 
стало основним завданням господарюючих суб’єктiв. 
Пiд ефективнiстю виробництва розумiють можливiсть 
запропонувати товар, який вiдповiдає певним вимо-
гам споживачiв, тобто визначеної якостi, у необхiднiй 
клькостi, у необхiднi термни та за бiльш сприятливих 
умов постачання, нiж у конкурентiв. Це спроможнсть 
досягати законним шляхом найвищих економiчних 
та соцальних переваг [1, с. 33]. Ефективнiсть виробництва 
характеризується сукупнiстю показникiв функціонування 
галузей діяльностi виробничих структур, що визначають 
їх стабiльний розвиток i успiх у конкурентнiй боротьбi на 
внутрiшньому та зовнiшньому ринках [2, с. 88]. У сучас-
них умовах забезпечення ефективності дiяльностi фер-
мерських господарств набуває особливої актуальностi. 
Оскiльки трудовий потенцiал будь-якого фермерського 
господарства – основний складник ресурсного потенцiалу, 
метою цього дослiдження є його вплив на забезпечення 
ефективностi дiяльностi фермерських господарств.

Для сільськогосподарського підприємства 
ефективнiсть виробництва – це забезпечення оптимального 
спiввiдношення мiж обсягами виробництва i реалiзацiї 
продукцiї та його ресурсним потенцiалом, платоспро-
можністю й iнвестицiйною привабливістiю пiдприємства, 

зменшення природних та економiчних ризикiв приватного 
господарювання. З iншого боку, пiд ефективністю варто 
розумiти здатнiсть фермерських господарств виробляти 
продукцiю, яка користується попитом на ринку, брати 
участь у боротьбi за покупця, а також шукати напрями 
збiльшення своєї частки на ринку [3, с. 46].

В умовах виникнення i дiї конкуренцiї в агропро-
мисловому виробництвi важливого значення набуває 
досягнення балансу мiж постачальниками i спожива-
чами сiльськогосподарської продукцiї. Останнiм часом 
в Українi в результатi тривалої економiчної кризи, що 
привела до зниження обсягiв виробництва всiх видiв 
сiльськогосподарської продукцiї i стрiмкого зростання цiн 
на неї, значно скоротилося споживання населенням осно-
вних продуктiв харчування.

Ефективнiсть сільськогосподарського підприємства 
характеризується сукупнiстю показникiв функцiонування 
i дiяльностi виробничих структур, що визначають їх 
стабiльний розвиток i успiх у конкурентнiй боротьбi 
на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Вона 
оцiнюється рiвнем ефективностi окремих його господа-
рюючих суб’єктiв i їхньої продукцiї. Розумiння факторiв 
ефективностi є основою під час прийняття ефектив-
них управлiнських рiшень щодо посилення ринкових 
позицiй як на рiвнi пiдприємств, так i на галузевому рiвнi. 
Традицiйнi методи оцiнки ефективностi сільськогосподар-
ських підприємств базуються на розрахунку коефiцiєнтiв. 
Поряд із визначенням коефiцiєнтiв платоспроможностi, 
оборотностi активiв, оцiнки лiквiдностi балансу, оцiнки 
прибутковостi та iнших, якi пропонуються дослiдниками, 
варто використовувати оцiнку динамiки обсягiв виро-
бленої i реалiзованої продукцiї, продуктивностi працi, 
врожайностi культур i продуктивностi худоби.

Ефективнiсть сільськогосподарського підприєм-
ства залежить вiд великої кiлькостi факторiв, якi умовно 
можна подiлити на внутрiшнi (земля та її якiсть, трудовi 
ресурси, засоби виробництва, матерiалозабезпеченiсть, 
спланованiсть та налагодженiсть системи економiчної 
безпеки господарства) та зовнiшнi, такі як селекцiйно-
генетичний та агробiоклiматичний потенцiал регiону, 
законодавча база, державна пiдтримка фермерських гос-
подарств, кредитна система, умови реалiзацiї продукцiї 
та матерiально-технiчне забезпечення, дiяльнiсть iнших 
господарств-конкурентiв [4, с. 70].

Виробництво рослинницької продукцiї є постiйним 
завданням усiх господарюючих суб’єктiв аграрного 
сектору, що спрямоване на формування ринку продо-
вольства. Ефективнiсть розвитку галузi рослинництва 
формується пiд впливом багатьох чинникiв (зокрема, 
грунтово-клiматичних, технологiчних, бiологiчних 
та iнших), що ускладнює пошук додаткових можливос-
тей для її пiдвищення. Водночас питання пiдвищення 
ефективностi виробництва продукцiї рослинництва і надалi 
залишаються недостатньо вивченими, оскiльки у бiльшостi 
робiт учених об’єктом дослiдження є економiчна 
ефективнiсть сiльськогосподарського виробництва, а 
ефективнiсть виробництва в окремих галузях (у тому числі 
у рослинництвi) вивчається у загальному контекстi, що 
зумовлює необхiднiсть вивчення окресленої проблеми.

Ступiнь розвиненостi нацiональної економiки Укра-
їни значною мiрою визначається здатнiстю максималь-
ного використання внутрiшнього потенцiалу природних 
ресурсiв та галузей агропромислового виробництва. 
На сучасному етапi головними завданнями, що сто-
ять перед галузями АПК, є забезпечення зростання 
сiльськогосподарського виробництва, стале забезпе-
чення країни продуктами харчування для населення 
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та сiльськогосподарською сировиною для переробних 
пiдприємств, об’єднання зусиль усiх галузей АПК для 
одержання високих кiнцевих результатiв господарювання 
у ринкових умовах [5, с. 20].

Головними галузями в сiльському господарствi є рос-
линництво, тваринництво i промiжна галузь – кормовироб-
ництво. На рослинництво i кормовиробництво припадає 
близько 90% орних земель в Українi, з них до 30% вiдведено 
пiд кормовi культури. У рослинництвi 40-50% становить 
побiчна продукцiя – солома, стебла кукурудзи і сорго, жом, 
патока та iншi, якi через промiжну галузь – кормовиробни-
цтво – використовуються у тваринництвi. Тому гармонiйне 
поєднання рослинництва, тваринництва, кормовиробни-
цтва – необхiдна умова успiшного функцiонування всього 
аграрного комплексу країни [6, с. 80-83].

Встановлено, що проблема ефективностi 
сiльськогосподарського виробництва (зокрема, галузей 
рослинництва) за сучасних умов розвитку господарю-
вання виходить на перше мiсце серед iнших важливих 
проблем. Її вирiшення та реалiзацiя – це формування 
реального добробуту населення країни, економiчної 
та продовольчої безпеки і незалежностi держави. Водночас 
висока ефективнiсть виробництва досягається не тiльки 
сукупнiстю факторiв виробництва й обсягом iнвестицiй, а 

й спрямованiстю i швидкiстю впровадження iнновацiйної 
стратегiї як логiчної ланки економiчного розвитку на 
шляху до утвердження ефективного, конкурентоспромож-
ного виробництва. Обґрунтоване спiввiдношення склад-
ників економiчного розвитку (факторiв виробництва, 
iнвестицiй, iнновацiйної стратегiї) треба вважати важли-
вою передумовою зростання ефективностi виробництва 
сiльськогосподарської продукцiї [7, с. 8].

Сутнiсть ефективностi у сiльському господарствi 
вiдображається у максимiзацiї росту валової продукцiї, 
валового доходу за мiнiмiзацiї питомих суспiльних витрат 
на їх виробництво. Головна ознака ефективностi – досяг-
нення мети виробничої або iншої дiяльностi пiдприємства 
за умови найменших витрат суспiльної працi або часу.

Економiчна ефективнiсть є критерiєм оцiнки всiх 
заходiв, що здiйснюються в сiльському господарствi, 
та пов’язана зі збiльшенням виробництва споживчих 
вартостей на основi пiдвищення продуктивностi працi i 
рацiонального використання виробничих ресурсiв [8]. 
При цьому низка економiстiв вважає, що для характерис-
тики ефективностi iснує єдиний критерiй ефективностi 
суспiльного виробництва. Водночас не лише суспiльство 
загалом, але й кожне сiльськогосподарське пiдприємство 
зацiкавлене у пiдвищеннi ефективностi виробництва.

Внаслiдок цього критерiй ефективностi має 
вiдображати iнтереси суспiльства загалом i 
окремо кожного пiдприємства. Види i критерiї 
ефективностi зображено на рис. 1.

Аналiз взаємозв’язкiв ефективностi вироб-
ництва за сферами функцiонування показує, що 
з переходом на ринковi вiдносини необхiдно 
орiєнтуватися на ринку сiльськогосподарської 
продукцiї, ефективно управляти та використо-
вувати виробничий потенцiал, земельнi, трудовi 
та фiнансовi ресурси пiдприємства, вмiти 
квалiфiковано оцiнити можливі загрози навко-
лишнього середовища та запобігти їм. Розумiння 
стану та особливостей ринкового середовища 
полягає в оптимальнiй спланованiй маркетинговiй 
стратегiї, ефективному використаннi наяв-
ного ресурсного та технологiчного потенцiалу 
пiдприємства, якi можуть дати господар-
ству очiкуванi прибутки, знизити собiвартiсть 
сiльськогосподарської продукції [10, с. 107].

Узагальнюючи висвiтленi в науковiй 
лiтературi трактування низки вчених щодо 
ефективностi використання землi, вважа-
ємо, що ефективнiсть використання землi 
як економiчна категорiя виражає кiлькiсть 
необхiдної суспiльству продукцiї, яка отримана 
з кожного гектара землi за найменших затрат 
працi та коштiв на її виробництво та за збере-
ження природної родючостi ґрунту, а детальне 
її вивчення може бути здiйснене тiльки за вико-
ристання системи показникiв.

На сучасному етапi Україна формує ринковi 
вiдносини шляхом iнституцiональних пере-
творень, теоретичнi засади яких базуються на 
економiчнiй теорiї ринкового господарства. Тому 
принциповою умовою теоретичного пiдходу до 
дослiдження ефективностi виробництва продукцiї 
рослинництва, на нашу думку, є розгляд її на 
пiдставi ринкової концепцiї ефективностi вироб-
ництва у системi категорiй ринкових виробничих 
вiдносин рiзних рiвнiв, якi взаємодiють та впли-
вають на формування ефективностi виробництва 
продукцiї рослинництва (рис. 2).

 

 

Рис. 1. Види i критерiї ефективностi дiяльностi 
сiльськогосподарських пiдприємств [10, с. 105]

Рис. 2. Ефективнiсть виробництва продукцiї рослинництва  
як узагальнена результативна категорiя сукупної продуктивностi 

функцiонування господарської системи
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Висновки. Тобто, як бачимо, пiдвищення ефективностi 
виробництва продукцiї рослинництва є результатом 
пiдвищення рiвня продуктивностi виробничих ресурсiв i 
характеризується залежнiстю, яку можна висловити так: 
чим краще використовуються наявнi виробничi ресурси, 
тим нижчi витрати сукупної працi i тим вищий рiвень 
ефективностi виробництва.

У сучасних умовах процес успiшного функцiонування 
сільськогосподарського пiдприємства багато в чому зале-
жить вiд рiвня його економiчної безпеки та організації 
заходів з її забезпечення. Головна мета економiчної без-
пеки пiдприємства полягає в тому, щоб гарантувати його 
стабiльне i максимально ефективне функцiонування у цьому 
перiодi i високий потенцiал розвитку у майбутньому.
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Аннотация. Посткризисное восстановление экономики Украины требует развития аграрного производства на ин-
тенсивной основе, что позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, а также реализовать конкурент-
ные преимущества страны на мировых рынках продовольствия. Определено, что эффективность сельскохозяйствен-
ного предприятия характеризуется совокупностью показателей функционирования и деятельности производственных 
структур, определяющих их стабильное развитие и успех в конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках. 
Доказано, что в современных условиях процесс успешного функционирования сельскохозяйственного предприятия во 
многом зависит от уровня обеспечения его экономической безопасности, а эффективное производство продукции рас-
тениеводства является фактором обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия.

Ключевые слова: эффективность, продукция растениеводства, экономическая безопасность, сельскохозяйственное 
предприятие, рыночная экономика, производство.

Summary. The post-crisis recovery of Ukraine’s economy requires the development of agrarian production on an inten-
sive basis, which will ensure the country’s food security, as well as realize the country’s competitive advantages in world food 
markets. It is determined that the efficiency of an agricultural enterprise is characterized by an aggregate of indicators of func-
tioning and activity of production structures, which determine their stable development and success in competitive struggle on 
the domestic and foreign markets. It has been proved that in modern conditions, the successful functioning of the agricultural 
enterprise largely depends on the level of its economic safety, and efficient production of crop production is a factor in ensuring 
the economic security of the agricultural enterprise.

Key words: efficiency, crop production, economic safety, agricultural enterprise, market economy, production.


