
Ткачук Костянтин Анатолійович 

магістрант, 

Житомирський національний 

агроекологічний університет 

 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ АГРОБІЗНЕСУ 

 

The measures characterizing the organizational and economic mechanism of increasing the efficiency of the activity of 

the enterprises of agribusiness are substantiated. The process of state regulation and modern integration regarding the 

solution is investigated these problems. 

 

Сучасні трансформаційні процеси в агробізнесі характеризуються  змінами в організаційно-економічній 

структурі виробництва, поглибленням її неоднорідності та процесів концентрації; посиленням експортної 

орієнтації виробництва; впровадженням техніко-технологічних та бізнесових інновацій, що зумовили підвищення 

продуктивності використання ресурсів, збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва.  

З одного боку, ці трансформації сприяють вирішенню проблеми продовольчої безпеки країни, економічного 

зростання та підвищення інноваційності галузі, але з іншого – не впливають позитивно на вирішення проблем, 

пов’язаних із високим рівнем безробіття, не раціональним використанням природних ресурсів, продукуванням 

органічної продукції та збереженням природного потенціалу. 

Саме тому виникає необхідність пошуку різносторонніх заходів, які б сприяли досягненню цільових орієнтирів 

ефективного розвитку підприємств сфери агробізнесу. Впровадження науково- обґрунтованих форм організації 

виробництва, прогресивної техніки і новітніх технологій, що сприятиме інтенсифікації аграрних формувань, 

підвищенню продуктивності праці та зменшенню втрат продукції і непрямих витрат на її виробництво, зниженню 

собівартості продукції – заходи, що характеризують організаційний механізм підвищення ефективності діяльності. 

Не менш важливого значення набуває також диверсифікація, як організаційно-економічний фактор, що потребує 

гармонізації системи цілей. 

Удосконалення механізму економічних відносин як на міжгалузевому, так і на внутрішньогалузевому рівнях, 

які забезпечують дотримання закону при формуванні цінової політики, враховують терміни обороту капіталу на 

підприємствах сфери агробізнесу при формуванні кредитної та податкової політики – заходи, що формують 

економічний механізм підвищення ефективності діяльності. 

Окрім зазначеного, актуалізуються питання пов’язані з державним регулюванням. Так, зокрема:  

1. Для ефективного функціонування підприємств сфери агробізнесу, потрібно забезпечити їх необхідними 

елементами інфраструктури з метою стабілізації сільськогосподарського виробництва. 

2. Створити пільгові умови фінансування сільськогосподарських підприємств (бюджетне фінансування на 

основі передачі державних облігацій, банківське низько відсоткове кредитування, видача субсидій , що 

направлялися б у пріоритетні галузі сільського господарства та ін.). 

3. Прискорити створення антикризової програми регулювання сільського господарства в регіоні, тобто 

встановлення рівноваги між попитом та пропозициєю на ринку товарів. 

4. Провести державну політику в сфері ціноутворення на агропромислову продукцію. 

З-за нинішніх умов господарювання набуває популярності процес інтегрування, як один із головних 

організаційних факторів, що підвищує ефективність функціонування підприємств сфери агробізнесу. Форми 

інтеграції можуть бути різними, але законодавча база – єдиною для всіх. Головна мета – вижити в кризовій 

ситуації, подолати її не лише на рівні виробників, а й переробних та інших підприємств. Реалізація таких завдань 

може бути успішною при акумуляції спільних зусиль на основі принципу асоціювання й акціонування, 

взаємовигідного розподілу прибутку від реалізації. 

Впровадження передових технологій та бізнес-ідей, використання досвіду успішних компаній та розробка 

власного індивідуального плану розвитку надасть можливості реалізувати цілі в часі. Однак, не слід забувати й те, 

що агробізнес є  одним з найбільш прибуткових видів господарської діяльності. В 2019 році аграрні виробники 

мали можливість залучити фінансування завдяки наступним інструментам: банківське кредитування, агарні 

розписки, товарні кредити, вексельне фінансування. Пріоритетним напрямом підвищення ефективності їх 

діяльності має стати процес залучення інвестицій, в тому числі іноземних.  
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