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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Національна економіка будь-якої країни є складною 

інтегрованою системою, що містить велику кількість галузей і сфер економічних 

відносин і видів суспільно-економічної діяльності. Кожна із підсистем наведеної 

системи має непересічне значення для повноцінного й конструктивного 

функціонування останньої. При цьому у спектрі галузей та сфер національної 

економіки виділяються ті, що є найбільш значимими та суспільно важливими. 

Варто зауважити, що суспільно-економічна вага галузі визначається цілою низкою 

чинників і факторів, серед яких варто виділити рівень впливу на забезпечення 

життєдіяльності суспільства, ступінь регулювання показників економічного 

добробуту країни, історичну й сучасну перспективність. 

В Україні серед визначальних сфер національного господарства домінують 

металургія, гірничо-видобувна промисловість, машинобудування, сільське 

господарство, яке разом із допоміжними та обслуговуючими галузями формує 

аграрно-промисловий комплекс країни (АПК) та інші. Агропромисловий комплекс 

держави за суспільно-економічною роллю є провідним у більшості країн світу, 

проте далеко не всі із них володіють достатніми природними, ландшафтними, 

кліматичними, історичними, ментальними, економічними та іншими 

об’єктивними умовами його розвитку. Безмежна значимість АПК у структурі 

національної економіки гарантується тим, що саме він визначає рівень 

продовольчої безпеки держави. 

Боротьба із продовольчим дефіцитом сьогодні є одним із основних напрямів 

діяльності міжнародної спільноти. У цьому контексті ті країни, які володіють 

істотним ступенем продовольчої забезпеченості спроможні безпосередньо 

впливати на перебіг глобальних економічних процесів, підвищуючи власну 

значимість у системі світогосподарських відносин [69, с. 60-67]. Своєю чергою 

рівень продовольчої забезпеченості напряму залежить від ефективності 

функціонування й динамічності розвитку аграрно-промислового комплексу 
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економіки держави. Таким чином АПК є тою сферою економічної діяльності, яка 

в сучасних умовах здатна стати основним критерієм здобуття країною 

міжнародного економічного авторитету. 

Аграрно-промисловий комплекс – це соціально-економічне утворення, яке 

може функціонувати в межах будь-якої території, за умови якщо така територія 

відзначається наявністю необхідних галузей для повноцінного АПК. Мова йде про 

галузі, що спеціалізуються на продукуванні засобів виробництва, 

безпосередньому виробництві агропродукції, а також галузі зайняті заготівлею та 

переробкою сільгоспсировини. Сукупність зазначених галузей формує так звану 

галузеві структуру АПК. Крім того агропромисловий комплекс характеризується 

функціональною спрямованістю, тобто системою підкомплексів зорієнтованих на 

виробництво та реалізацію різних видів аграрної продукції. Одним із таких 

підкомплексів є м’ясопродуктове виробництво, яке вважається доволі складним 

напрямом економічної діяльності, що активно інтегрує в інші сегменти АПК. 

Впродовж сказаного зауважимо те, що в Україні наявністю повноцінного 

аграрно-промислового комплексу відзначаються далеко не всі регіони. При цьому 

до числа аграрно спрямованих цілком певно можна віднести низку областей серед 

яких і Львівську. Львівщина володіє усіма галузями регіональної економіки, які 

формуються АПК, а також характеризується наявністю історичних, природних, 

кліматичних, соціальних, економічних та інших передумов розвитку аграрного 

виробництва. Одним із основних напрямів регіонального АПК Львівської області 

є м’ясопродуктовий підкомплекс. Необхідність розвитку м’ясопродуктового 

виробництва у межах Львівщини пояснюється, по-перше, потребою у 

забезпеченні м’ясною продукцією мешканців самої області і сусідніх областей, а 

по-друге, її прикордонним розташування, що створює умови для 

експортоорієнтованого виробництва м’ясної сировини і продукції. 

Питання розвитку аграрно-промислових відносин завжди відзначалися 

непересічною актуальністю. Адже від ступеня їх вирішеності залежить рівень 

економічного та соціального розвитку держави, її продовольчої забезпеченості, а 
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відтак до певної міри і політико-економічної значимості. Разом із тим 

агропромисловий комплекс є доволі складною сферою національної економіки, 

яка ґрунтується на механізмах ринкового та адміністративного характеру. Тобто на 

розвиток АПК впливають як інструменти ринкової економіки, так і важелі 

державного регулювання, що зумовлює необхідність пошуку оптимального 

співвідношення між першими і другими. 

У зв’язку із задекларованою важливістю і складністю, проблематику 

аграрно-промислових відносин досліджував цілий ряд учених-економістів таких 

як: В. Андрійчук, В. Липчук, Г. Черевко, Д. Доманчук, Є. Майовець, І. Кириленко, 

І. Яців, М. Долішній, М. Малік, М. Хорунжий, О. Крисальний, О. Мазуренко, О. 

Резнікова, П. Березівський, П. Гайдуцький, П. Саблук, Р. Тринько, С. Васильчак. 

Суттєвий науковий доробок присвячений також аспектам функціонування і 

розвитку м’ясопродуктового підкомплексу АПК як системи економічних відносин 

спрямованих на забезпечення населення м’ясом і продукцією його переробки. Ці 

питання вивчали: В. Весель-Меселяк, В. Галанець, І. Мамчак, М. Одінцов, П. 

Гарасим, П. Марич, П. Пуцентейло, Р. Логоша, Т. Алексійчук, Ю. Козак. Поза 

увагою науковців не залишилася і площина фінансового забезпечення 

м’ясопродуктового виробництва, яку висвітлювали: А. Скрипник, Б. Дадашев, В. 

Аранчій, В. Лагодієнко, Д. Олійник, М. Дем’яненко, О. Ґудзь, О. Москаль. 

Разом із тим наукова думка учених-економістів дещо оминула питання, 

пов’язані із фінансово-економічним забезпеченням прогресивних виробничо-

продуктових ланцюжків у межах м’ясопродуткового підкомплексу АПК. 

Особливо важливими виглядають окреслені моменти у контексті функціонування 

регіональних аграрно-промислових утворень, адже у такому випадку до уваги 

потрібно брати не лише фінансово-господарські параметри м’ясопродуктового 

виробництва, але й можливості його інтеграції в інші підкомплекси й 

функціональні ланки АПК регіону. Власне не вирішеність зазначених проблем 

дала поштовх для проведення дисертаційного дослідження, формування його 

мети, основних завдань і ключових положень. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота безпосередньо пов'язана із планом науково-практичних 

досліджень, виконання яких проводилося у Львівській державній фінансовій 

академії. Теоретичні, методичні та практичні напрацювання автора із 

задекларованої проблематики були використані у рамках розроблення таких тем: 

―Фінансова безпека держави в умовах глобалізації‖ (номер державної реєстрації 

№ 0111U006431), в рамках якої здобувач обґрунтовує необхідність розвитку 

аграрно-промислового комплексу національного господарства як головної умови 

гарантування продовольчої безпеки держави та прогресування її економічного 

зростання. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

та обґрунтування оптимальних варіантів побудови виробничо-продуктових 

ланцюжків у м’ясопродуктовому підкомплексі АПК, а також відображення 

найбільш ефективних джерел і методів їхнього фінансово-економічного 

забезпечення. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішувалися такі 

завдання:  

– висвітлити теоретико-методологічні підойми формування та розвитку 

територіального агропромислового комплексу крізь призму економічної системи 

регіону; 

– провести теоретичну характеристику джерел фінансового забезпечення 

регіонального АПК в цілому та його м’ясопродуктового підкомплексу зокрема; 

– дослідити економічну природу виробничо-продуктових ланцюжків у 

м’ясопродуктовому підкомплексі регіонального АПК з метою виявлення типових 

закономірностей і потенційних резервів; 

– проаналізувати кількісні параметри функціонування м’ясопродуктового 

виробництва Львівщини з позиції його перспективності; 

– оцінити рівень фінансової забезпеченості м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК Львівщини та визначити вектори оптимізації його фінансово-
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економічного регулювання; 

– показати напрями збільшення фінансової бази регіонального 

м’ясопродуткового виробництва через поєднання ринкових та адміністративних 

механізмів; 

– розробити пропозиції щодо побудови та впровадження перспективних 

виробничо-продуктових ланцюжків м’ясопродуктового виробництва на базі 

застосування методики замкнутих циклів. 

Об'єктом дослідження є система фінансово-економічного забезпечення 

виробничо-продуктових ланцюжків у м’ясопродуктовому підкомплексі АПК. 

Предмет дослідження – сукупність інструментів, важелів і механізмів 

фінансового забезпечення та економічного регулювання господарських відносин у 

межах м’ясопродуктового виробництва. 

Методи дослідження. Теоретичним і методологічним базисом дослідження 

є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених у галузі фінансово-економічного забезпечення аграрно-

промислових відносин. Дослідження виконувалось на основі застосування 

загальнонаукових методів і прийомів: діалектичного методу (для висвітлення 

економічної природи аграрно-промислового комплексу і його розвитку у 

регіональному масштабі – розділ 1, підрозділ 1.1); методу економіко-

математичного аналізу (у процесі оцінювання перспективності м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК Львівщини – розділ 2, підрозділ 2.1); 

системного підходу (при аналітичному дослідженні системи фінансового 

забезпечення м’ясопродуктового виробництва Львівської області – розділ 2, 

підрозділ 2.2); методів аналізу та синтезу (у межах моніторингу динаміки 

кількісних і якісних показників м’ясопродуктового виробництва регіону – розділ 

2, підрозділ 2.2); економіко-математичного моделювання (для побудови 

оптимізаційних моделей фінансово-економічного регулювання м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК Львівщини – розділ 2, підрозділ 2.3); 

аксіоматичного методу (з метою пошуку та обґрунтування напрямів ефективізації 
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фінансово-економічного забезпечення прогресивних виробничо-продуктових 

ланцюжків у м’ясопродуктовому підкомплексі регіонального АПК – розділ 3, 

підрозділ 3.2). 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі акти 

Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, звіти Державної служби статистики, дані Департаменту 

агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації, 

статистичні публікації міністерств і відомств, аналітичні документи, економічні 

огляди та результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається сукупністю 

теоретичних, методичних і прикладних положень, висновків і рекомендацій щодо 

формування й впровадження дієвої системи фінансово-економічного регулювання 

регіонального м’ясопродуктового виробництва. 

Основні результати дисертаційного дослідження, які відзначаються 

науковою новизною, полягають у наступному: 

вперше: 

– запропоновано механізм організаційно-економічного забезпечення 

процесів м’ясопродуктового виробництва на базі застосування замкнутих 

виробничо-технологічних ланцюжків. Призначення згаданого механізму полягає у 

формуванні територіальними управліннями агропромислового розвитку 

інформаційних масивів щодо суб’єктів м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК, які застосовують замкнуті виробничі цикли, з метою 

реалізації програм їхньої бюджетно-податкової підтримки; 

удосконалено: 

– процеси адміністрування податку на додану вартість в частині звільнення 

від оподаткування операцій, які здійснюються у межах замкнутих виробничо-

технологічних ланцюжків суб’єктами м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК, що зареєстровані відповідними чином і внесені до 

інформаційних реєстрів. Це дасть можливість створити ціновий резерв для 
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підвищення конкурентоспроможності вітчизняної м’ясної продукції на 

внутрішньому і зовнішніх продовольчих ринках; 

– методику мобілізації фіксованого сільськогосподарського податку, згідно 

якої зазначений платіж повинен акумулюватися у спеціальному фонді районних 

бюджетів із наступним його спрямуванням на фінансування програм 

агропромислового розвитку відповідних територій, у тому числі на фінансове 

забезпечення суб’єктів м’ясопродуктового виробництва; 

набули подальшого розвитку: 

– теоретичні аспекти формування й розвитку регіональних аграрно-

промислових утворень з огляду на моноканальну та багатоканальну співпрацю 

між суб’єктами сільськогосподарського профілю, що базується на природних, 

кліматичних, економічних, соціальних, історичних особливостях територій та 

адміністративно-територіальних одиниць і набуває ознак міжрегіональної 

аграрно-промислової кооперації; 

– наукові підходи до оптимізації фінансово-економічного регулювання 

регіонального м’ясопродуктового виробництва на основі застосування методів 

економіко-математичного моделювання, які передбачають прогнозування 

динамічних тенденцій розвитку та оцінювання факторного впливу основних 

показників функціонування м’ясопродуктового підкомплексу на перспективи 

зміни параметрів прогресивності регіональної економіки; 

– методологічні засади типології регіонів країни у відповідності до їхньої 

соціально-економічної спеціалізації задля розроблення та впровадження 

державних і регіональних програм підтримки провідних галузей регіональних 

економічних систем на основі комплексного підходу та всебічного врахування 

індикаторів перспективності. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

результатів, одержаних у ході дисертаційного дослідження, полягає в можливості 

прикладного впровадження пропозицій автора щодо реформування механізму 

адміністрування податку на додану вартість з метою звільнення від оподаткування 
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операцій, що реалізуються за методикою замкнутого циклу м’ясопродуктового 

виробництва. Крім того, уваги заслуговують економіко-математичні підходи до 

формування оптимізаційних моделей, спрямованих на прогнозування параметрів 

фінансово-економічного регулювання м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК. 

Теоретичні напрацювання, отримані як результат виконаного дисертаційного 

дослідження, використовуються у навчальному процесі Львівської державної 

фінансової академії за програмами підготовки студентів базового напряму 

―Економіка і підприємництво‖ при викладанні таких навчальних дисциплін: 

―Податкова система‖, ―Податковий менеджмент‖, ―Бюджетна система‖ (довідка № 

01-13/1162 від 17.12.14 р.). 

Рекомендації практичного характеру, подані автором у ході дослідження, 

використовуються Департаментом агропромислового розвитку Львівської 

обласної державної адміністрації у процесі розроблення перспективних програм 

стимулювання м’ясопродуктового виробництва на основі застосування 

прогресивних виробничо-продуктових ланцюжків (довідка № 19-02/43 від 

19.12.14 р.) та Управління агропромислового розвитку Пустомитівської районної 

державної адміністрації Львівської області у межах реалізації програм розвитку 

тваринництва й нарощування поголів’я великої рогатої худоби (довідка № 2 від 

18.02.15 р.). 

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

науковим дослідженням, у якому знайшли своє відображення ідеї, думки та 

позиція автора, щодо вирішення проблеми, яка стосується розроблення та 

впровадження сучасних механізмів фінансово-економічного забезпечення 

виробничо-продуктових ланцюжків м’ясопродуктового виробництва. Автор 

самостійно сформулював мету і завдання дослідження, основні наукові 

положення, висновки і рекомендації щодо їх практичної реалізації, що і 

відображає його конкретний внесок у формування ефективного фінансово-

економічного підґрунтя м’ясопродуктового підкомплексу АПК. 
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Апробація результатів дослідження. Основні засади, положення та 

результати дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювалися й 

отримали позитивну оцінку на міжнародних та всеукраїнських конференціях і 

науково-практичних семінарах, зокрема: Міжвузівській науково-практичній 

конференції ―Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку 

України‖ (Сімферополь, 2009), VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених ―Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: 

національна ідентичність та тенденції глобалізації‖ (Тернопіль, 2010), ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції ―Облік, контроль та аналіз на 

підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку‖ (Вінниця, 2013), Міжнародній 

науково-практичній конференції ―Інноваційність розвитку сучасного аграрного 

виробництва‖ (Львів, 2013), VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

―Фінансові механізми активізації підприємництва‖ (Львів, 2013). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових 

праць (статті, тези доповідей), 5 з яких – у фахових виданнях, затверджених ВАК 

України. Загальний обсяг цих публікацій становить 2,78 д. а., з них понад 2,56 д. а. 

– особистий внесок автора. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК 

 

           1.1. Фінансово-економічне забезпечення виробничих відносин у 

м’ясопродуктовому підкомплексі АПК 

 

Агропромисловий комплекс є доволі важливою сферою економіки будь-якої 

держави. Адже, як уже зазначалося вище, саме від ступеня розвитку 

сільськогосподарських відносин залежить рівень продовольчої безпеки країни, її 

економічне домінування на внутрішніх і зовнішніх ринках. АПК, виконуючи 

першочергову суспільну функцію – забезпечення населення продуктами 

харчування, разом із тим націлений на реалізацію актуальних економічних 

завдань, серед яких на перший план виходять питання, пов’язані із формуванням і 

підвищенням конкурентоспроможності національної економіки. Проте окрім 

соціальної та економічної функцій, агропромисловий комплекс здатний 

відігравати суттєву політичну роль, даючи певні переваги, за умови його розвитку, 

у межах провадження міжнародних відносин і встановлення вигідного паритету 

взаємин у середині міждержавних політичних організацій та утворень [72, с. 324-

327]. 

Безсумнівним є той факт, що Україна, на відміну від багатьох інших країн 

Європи, володіє достатніми можливостями для побудови та розвитку потужного 

агропромислового комплексу зі всіма соціальними, економічними та політичними 

перевагами, які з цього випливають. ―Серед факторів, які визначають розвиток 

АПК України, пріоритетними є: система господарювання, характер виробничих 

відносин, рівень соціально-економічного розвитку країни, природні ресурси та 

структура земельного фонду, технічний рівень і стан основних фондів 

підприємств АПК, забезпеченість трудовими ресурсами, транспортно-географічні 

умови. 
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Вирішальне значення мають економічні фактори, від яких залежить 

раціональне використання природних ресурсів, задоволення споживчого попиту 

населення, участь у міжнародному поділі праці, збереження навколишнього 

середовища. Аграрна реформа, що нині здійснюється, передбачає впровадження 

ринкових відносин, реалізацію земельної та господарської реформ, ефективної 

цінової і фінансово-кредитної політики в АПК, розвиток сільської місцевості, 

поліпшення кадрового і наукового забезпечення комплексу. 

Велику роль відіграє природний фактор. Вплив природних умов 

проявляється зонально та опосередковується рівнем розвитку продуктивних сил і 

науково-технічним прогресом. Основними агрокліматичними ресурсами є 

тривалість вегетаційного періоду (тобто, теплової світлозабезпеченості) та 

зволоженість території. Територіальні характеристики цих процесів дуже відмінні 

в чотирьох природних зонах. В Україні інтенсивність розвитку АПК та 

розгалуженість структури сільського господарства обумовлена, по-перше, 

різноманітністю природних умов у зв’язку з наявністю різних природних зон: 

Полісся, Лісостепу, Степу та гірських масивів Карпат і Криму. Саме 

агрокліматичні, ґрунтові та водні ресурси є провідними факторами розміщення і 

спеціалізації сільського господарства‖ [17]. 

У цьому контексті доцільно зауважити, що окрім галузевої структури 

аграрно-промислового комплексу, на якій ми уже зупинялися, крайнє важливою є 

функціональна структура, яка власне і відображає вектори спеціалізації 

сільськогосподарських відносин у країні в цілому та в конкретних регіонах 

зокрема. По суті, саме у регіональному аспекті функціональна структура АПК 

виявляється однією із найбільш вагомих у системі чинників формування та 

розвитку агропромислового комплексу регіону. Пояснюється це тим, що у 

масштабах держави національний АПК може базуватися на засадах 

прогресування багатьох спеціалізацій, тоді як регіональні аграрно-промислові 

комплекси можуть бути сконцентровані лише на деяких напрямах 

сільськогосподарської діяльності. 
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При цьому, на нашу думку, аграрно-промисловим комплексом регіону 

може вважатися деяка сукупність господарюючих суб’єктів забезпечуючого, 

допоміжного, переробного та безпосередньо аграрного спрямування, які пов’язані 

між собою тісними зв’язками виробничо-господарської кооперації та 

представляють декілька функціональних ланок (підкомплексів) та/або 

характеризуються замкнутими взаємозалежностями у кожній із них. При умові 

якщо територіальне аграрно-промислове утворення містить мінімальну кількість 

функціональних ланок чи підкомплексів вважати його комплексом не доцільно, у 

цьому випадку мова може йти про територіальну агропромислову систему, 

агропромислову зону або район. Таке твердження видається цілком справедливим, 

оскільки випливає із того, що АПК регіону може називатися так лише тоді, якщо 

його функціональна різновидність і галузеві потужності спроможні повністю чи 

майже повністю забезпечити потреби населення даного регіону у продукції 

сільськогосподарського виробництва [73, с. 3-11]. 

Таким чином, регіональний агропромисловий комплекс повинен 

відзначатися не лише наявністю галузей націлених на виробництво основних 

засобів, тваринництво та рослинництво, а також доставку, переробку і зберігання 

агропродукції, але й виконанням зазначеними галузями їхніх профільних функцій 

по відношенню до різнофункціональних видів сільськогосподарської діяльності. 

Загалом функціональна структура АПК регіону залежить від системи соціально-

економічних чинників і передумов, які визначають базові засади його формування. 

Функціональна структура АПК віддзеркалює наявні виробничо-

господарські, організаційно-економічні, техніко-технологічні зв’язки та 

функціональні вузли, пов’язані із виробництвом і переробкою 

сільськогосподарської продукції. Основні функціональні ланки агропромислового 

комплексу – це вузько-, рідше широкоспеціалізовані аграрні підкомплекси, що 

об’єднують у процесі виробництва та обслуговування взаємопов’язані 

підприємства з вирощування, заготівлі, зберігання, транспортування, переробки і 

реалізації певного виду (рідше декількох видів) сільгоспсировини (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Функціональна структура аграрно-промислового комплексу регіону* 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Розглядаючи функціональні ланки регіонального агропромислового 

комплексу, зауважимо, що в Україні мають місце цілком реальні як природно-

ресурсні, так й економічні можливості для розвитку кожної із них. Дуже часто між 

функціональними підкомплексами АПК утворюються тісні виробничо-

господарські зв’язки. В основному причиною їх налагодження та розвитку є 

виробничі потреби тих суб’єктів господарювання, що працюють у галузях 

тваринництва [74, с. 67-71]. Згадані потреби полягають у забезпеченні даних 

господарюючих одиниць агросировиною, кормами тощо. 
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Доволі потужною функціональною підсистемою аграрно-промислового 

комплексу країни в цілому та будь-якого регіону зокрема є м’ясопродуктовий 

підкомплекс. Можливості для його формування є притаманними практично для 

всіх природних зон України, як-то Полісся, Лісостеп, Степ, гірські та передгірські 

території. Останнє пояснюється тим, що м’ясопродуктове виробництво 

ґрунтується на процесах вирощування та відгодівлі свійських тварин і птиці, а ці 

процеси так чи інакше мають місце практично будь-де. Різниця полягає лише в 

тому, що наприклад, у Карпатах і зоні Степу здебільшого домінує вівчарство, тоді 

як в Криму переважає птахівництво. 

Однак можливості для формування м’сопродуктового підкомплексу АПК не 

завжди спроможні забезпечити перспективи для його розвитку. Адже розвиватися 

згаданий підкомплекс здатний лише в умовах повноцінної сільськогосподарської 

кооперації, забезпечити яку, своєю чергою, може належний рівень прогресу 

інших суміжних функціональних ланок агропромислового комплексу. Особливо 

ця проблема загострюється у практиці функціонування регіональних АПК. У тих 

адміністративно-територіальних одинцях для яких характерним є поступ 

рослинництва, зокрема, зернопродуктового виробництва, картоплярства тощо, на 

достатньо конкурентних позиціях перебуває і м’сопродуктовий напрям сільського 

господарства. І навпаки, там де немає належної агросировинної підтримки 

м’ясопродуктове виробництво не володіє належними виробничо-економічними 

резервами [75-79]. 

Як вважає В. Месель-Веселяк, м’ясопродуктовий підкомплекс АПК, 

базуючись на діяльності сільськогосподарських підприємств, фермерських і 

особистих селянських господарств, торговельних організацій, які займаються 

переробкою тварин, а також реалізацією м’ясної продукції, можна трактувати як 

неформальне об’єднання суб’єктів агровиробництва, що представляють сфери 

вирощування, переробки й реалізації готової продукції в єдиному циклі 

виробництва сировини, її переробки й доведення результатів такої переробки до 

кінцевого споживача [1, с. 3]. 
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Примітною є наукова позиція П. Березівського, згідно якої 

м’ясопродуктове виробництво доцільно ототожнювати із складною 

поліпрофільною виробничо-організаційною системою, яка характеризується 

наявністю тісних взаємозалежностей між окремими її елементами [2, с. 118]. 

Окремі дослідники розглядають м’сопродуктовий підкомплекс як сукупність тих 

же виробничих, переробних і торговельних підприємств (господарюючих 

одиниць), зайнятих у сфері вирощування тварин, продукування й реалізації 

м’ясопродукції, доповнену суб’єктами підприємництва, які працюють у галузях 

соціально-економічної інфраструктури [3, с. 31-32]. 

Опрацювання вище наведених визначень м’ясопродуктового підкомплексу 

АПК дає змогу констатувати, що досліджувана нами функціональна ланка 

аграрної сфери держави – це одна із найважливіших прикладних господарських 

площин по виробництву та реалізації продукції тваринництва [81, 82]. Його 

головне призначення полягає у повноцінному забезпеченні населення продуктами 

м’сопереробки. Доволі розповсюдженою є теза про те, що м’ясопродуктове 

виробництво є найбільш потужною підсистемою аграрно-промислового 

комплексу як за величиною виробничо-технічних показників, так і за обсягами 

фінансово-економічного капіталу. 

З огляду на сказане зауважимо, що попри непересічну вагу 

м’ясопродуктового виробництва у структурі сільського господарства України, 

сьогодні його стан вимагає бажати кращого. Статистичні огляди засвідчують 

наявність істотних диспропорцій, які проявляються у несприятливому 

диспаритеті цін на аграрну та промислову продукцію, зменшенні поголів’я 

великої рогатої худоби і свиней, погіршенні умов вирощування й відгодівлі 

тварин, порушенні умов державного опосередкованого регулювання процесів 

реалізації м’яса, відсутності цивілізованих ринкових відносин тощо [5, с. 134-

137]. 

Недаремно Р. Логоша наголошує, що ―основними причинами зниження 

виробництва м’яса можна визначити такі: відсутність мотивації у виробників 
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м’ясної продукції, невиправдані майбутні очікування цін і доходів від 

виробництва та реалізації м’ясної продукції, низький рівень державної підтримки 

й складний процес сертифікації м’ясної продукції при здійсненні експортної 

діяльності‖ [4, с. 121]. 

Загалом, в сучасних умовах м’ясопродуктовий підкомплекс національного 

АПК відзначається певною кризою виробничо-господарських відносин. На думку 

багатьох учених ―негативні процеси, що мають місце в його функціонуванні, 

супроводжуються зменшенням обсягів виробництва продукції, скороченням 

чисельності поголів’я тварин і зниженням їх продуктивності, а це в свою чергу 

впливає на ефективність м’ясної галузі та забезпеченість населення м’ясом, 

споживання якого зменшилося на одну особу з 68,2 кг. у 1990 році до 32,6 кг. у 

2002 році. Зниження купівельної спроможності унеможливило споживання 

населенням більшості видів м’ясної продукції та належної її кількості. 

Такий стан м’ясопродуктового підкомплексу потребує вжиття невідкладних 

заходів щодо вирішення організаційних питань розвитку, підвищення 

ефективності виробництва в усіх його ланках, зміни структури й збільшення 

обсягів виробництва м’яса до рівня фізіологічної потреби людини, забезпечення 

формування експортного потенціалу, удосконалення цінової та податкової 

політики держави, а також економічних відносин між сільськогосподарськими 

товаровиробниками, м’ясопереробними підприємствами й торговельними 

організаціями‖ [18, с. 1]. 

Зважаючи на сказане, проблематика розвитку м’ясопродуктового 

виробництва носить інтегральний характер. По-перше, вона полягає у падінні 

обсягів такого виробництва, що можна пов’язати із загальною кризою сільського 

господарства в Україні, а, по-друге, її загострює складна економічна ситуація, яка 

чинить нищівний удар по фінансовому стану споживачів м’ясної продукції [91, c. 

263-269]. 

Приблизно таких же поглядів дотримується і П. Гарасим, який стверджує, 

що ―cучасний обсяг споживання м’яса і м’ясопродуктів населенням України 
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далекий від рекомендованого. Причинами цього є невідповідність існуючого 

рівня купівельної спроможності населення рівню цін та кількості й асортименту 

м’ясної продукції на ринку. А це у свою чергу є наслідком значного скорочення 

обсягів виробництва продукції у м’ясному скотарстві та свинарстві і 

невідрегульованості системи економічних взаємовідносин між виробниками м’яса 

та його переробниками‖ [19, с. 4]. 

Національний і регіональні агропродовольчі комплекси та їх продуктові 

підкомплекси, зокрема м’ясопродуктовий, включають в себе особисті селянські 

господарства і підприємства. Останні з початку поточного століття займають все 

більшу питому вагу у структурі виробництва м’ясної продукції. Усі процеси на 

підприємствах АПК поділяють на виробничо-господарські та управлінські. 

Виробничо-господарські процеси всередині підприємств м’ясопродуктового 

підкомплексу – це необхідні види діяльності, спрямовані на виробництво м’яса і 

м’ясопродуктів. Оскільки всі підприємства, які входять до м’ясопродуктового під 

комплексу, організаційно й функціонально тісно пов’язані між собою, то всю 

сукупність виробничо-господарських процесів у них розглядати як єдиний 

виробничо-господарський процес. Основні складові його фінансово-економічного 

забезпечення відображено на рис. 1.2. 

Гамма економічних взаємовідносин у м’ясопродуктовому підкомплексі 

АПК є доволі розширеною та різноманітною. Наведені взаємовідносини можна 

класифікувати за окремими сегментами виробничо-господарської діяльності, 

наприклад, організаційно-управлінські, виробничо-технологічні, фінансово-

економічні (рис. 1.3). Кожна із наведених груп економічних взаємовідносин 

відіграє достатньо важливу роль у межах формування сприятливого 

господарського середовища функціонування м’ясопродуктового підкомплексу. 
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Рис. 1.2. Основні складові фінансово-економічного забезпечення виробничо-

господарського процесу у м’ясопродуктовому підкомплексі.* 
*Розроблено автором самостійно  

 

Організаційно-управлінські відносини забезпечують побудову ефективної 

системи економічного планування, налагодження стійких партнерських зв’язків, 

врегулювання питань, пов’язаних із розподілом праці та створенням 

інформаційно-аналітичних масивів; виробничо-технологічні сконцентровані у 

площині оптимізації процедур виробництва, постачання, переробки м’ясної 

сировини, а також реалізації готової продукції. 

Третьою, найбільш вагомою складовою системи економічних взаємин у 

м’ясопродуктовому підкомплексі АПК є фінансово-економічні відносини. Їхній 

домінуючий вплив пояснюється таким же статусом фінансово-економічних 

важелів, інструментів і механізмів у рамках ринкової економіки. 
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Рис. 1.3. Система економічних взаємовідносин у м’ясопродуктовому підкомплексі 

АПК* 

 Сформовано автором на основі джерела [20, с. 17]. 
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підкомплексу АПК, найбільший інтерес викликають теоретико-методологічні  й 

практичні параметри фінансового забезпечення. ―Фінансове забезпечення 

передбачає формування та використання фінансових ресурсів підприємств за 

допомогою оптимізації співвідношення всіх його форм і дає змогу створити такі 

обсяги фінансових ресурсів господарської діяльності, від яких підприємство мало 

б змогу функціонувати не тільки беззбитково, але і підвищувати ефективність 

діяльності та зміцнювати економіку країни загалом‖ [21, с. 223-229]. 

Поряд із наведеним існує ще низка визначень фінансового забезпечення, які 

подаються різними вченими-економістами [7-9, 13-15]. Для прикладу, В. Опарін 

стверджує, що фінансове забезпечення ―реалізується на основі відповідної 

системи фінансування, яке може здійснюватись через самофінансування, 

кредитування та зовнішнє фінансування‖ [6]. Д. Олійник ототожнює фінансове 

забезпечення із ―визначенням обсягу фінансових ресурсів, науково-

обґрунтованим їх прогнозуванням, створенням фінансових резервів, нормативно-

правовим забезпеченням‖ [11, с. 5]. Г. Погріщук вважає, ―що при визначенні 

фінансового забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, 

функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як 

держави, так і суб'єктів господарювання, що пов'язана з мобілізацією і 

використанням цих ресурсів‖ [12]. 

На наше переконання, найбільш повну дефініцію досліджуваного поняття 

подає О. Москаль, який розглядає механізм фінансового забезпечення ―як 

сукупність економічних відносин, що виникають, з приводу пошуку, залучення і 

ефективного використання фінансових ресурсів та організаційно-управлінських 

принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність 

територіальних одиниць та господарських суб'єктів‖ [10, с. 6-7]. З огляду на 

останнє визначення, варто акцентувати увагу на елементах фінансового 

забезпечення, що в подальшому дасть можливість встановити причинно-

наслідкові зв’язки між способами організації фінансових потоків і перспективами 
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розвитку виробничо-господарської діяльності в м’ясопродуктовому 

підкомплексі АПК (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Структура механізму фінансового забезпечення* 

Ознака Група Елементи 
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Конституція України 

Закони України 

Постанови Верховної Ради 

Укази Президента 

Постанови Уряду 

Накази міністерств і відомств 

Статути підприємств 

Інструкції 

Норми, нормативи 

Методичні вказівки 

Інші нормативні документи 
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Самофінансування 

Кредитування 

Бюджетне фінансування 

Інвестування 

Страхування 
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 Власні кошти господарюючих суб’єктів 

Кредити банків 

Бюджетні кошти 

Кошти міжнародних організацій та інституцій 

Кошти залучені в процесі реалізації фінансових операцій 

(оподаткування, страхування, ціноутворення) 

 Складено автором самостійно. 

 

Розглянувши теоретичні аспекти побудови та функціонування системи 

фінансового забезпечення як сегмента фінансового механізму, доцільно 

сконцентрувати увагу на векторах її практичного застосування через призму 

економічної природи м’сопродуктового підкомплексу аграрно-промислового 

комплексу регіону. Зауважимо, що м’ясопродуктовий підкомплекс АПК, будучи 

сферою економіки держави (регіону), характеризується типовими елементами 

механізму фінансового забезпечення, які проте мають деякі специфічні ознаки та 

різні можливості для застосування. Особливо це стосується джерел фінансового 

забезпечення (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Джерела фінансування м’ясопродуктового підкомплексу регіонального 

АПК* 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Надалі пропонуємо провести теоретичний огляд кожного з джерел 

фінансування м’ясопродуктового підкомплексу АПК регіону з метою виявлення 

проблемних моментів і пошуку конструктивних економічних рішень. Це дасть 

змогу виявити резерви для інтенсифікації застосування більш розвинутих 

фінансових джерел і підвищення дієвості тих, які відзначаються певною 

функціональною латентністю. 
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Доволі складним за специфікою освоєння джерелом фінансування 

м’ясопродуктового підкомплексу АПК регіону є податкові ресурси. Їхня 

економічна та функціональна сутність полягає у використанні методів 

опосередкованого державного регулювання через надання податкових пільг і 

преференцій [150]. Опосередкованість такого джерела фінансування полягає у 

тому, що господарюючий суб’єкт агропромислового профілю кошти, зекономлені 

у процесі застосування податкових пільг може спрямовувати не на 

рефінансування власної діяльності, а на досягнення інших, можливо не 

виробничих цілей. Проте варто зауважити, що держава володіє достатніми 

можливостями для того аби зробити надання таких пільг винятково цільовим. 

Цього можна досягти через закріплення відповідного імперативу у податковому 

законодавстві. До слова зазначимо, що сьогодні податкові ресурси як засіб 

фінансового забезпечення АПК використовуються не досить ефективно. Серед 

пільгових фіскальних режимів можна виділити практику справляння фіксованого 

сільськогосподарського податку, який здебільшого стосується 

сільгоспвиробників, що працюють у сфері рослинництва. 

Широко застосовуваним джерелом фінансового забезпечення регіонального 

АПК, в тому числі його м’ясопродуктового підкомплексу є бюджетні ресурси. В 

Україні, як і в багатьох інших державах світу, існує практика бюджетного 

дотування суб’єктів АПК. Сьогодні в нашій країні діє низка бюджетних програм, 

спрямованих на покращення економічного середовища функціонування саме 

м’ясопродуктового підкомплексу. До них можна віднести програму компенсації 

витрат по штучному осіменінню великої рогатої худоби, програму фінансової 

підтримки збільшення поголів’я великої рогатої худоби тощо. Згідно зазначених 

програм держава здійснює пільгове фінансування тих суб’єктів АПК, які 

виконують їхні положення. 

Спеціалізованими для агропромислового комплексу є ресурси системи 

ціноутворення. Це пояснюється тим, що сьогодні практика встановлення цін на 

сільськогосподарську продукцію (в тому числі і на м’ясну) виявляє істотні 
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недоліки. Наприклад, закупівельні ціни, за якими придбавається м’ясна 

сировина у виробників у декілька разів можуть бути нижчими за ціни, які 

встановлюються посередниками, що її перепродують переробним підприємствам 

(суб’єктам господарювання), а ціна кінцевої продукції може містити декілька 

сотень відсотків доданої вартості у порівнянні зі стадією виробництва 

м’ясосировини. Звичайно, що такий стан системи ціноутворення розбалансовує 

м’ясопродуктовий підкомплекс. Виробники м’яса здебільшого втрачають інтерес 

до примноження поголів’я тварин і птиці, кінцеві виробники стають заручниками 

посередників, які своєю чергою ―накручують‖ багатовідсоткову додану вартість 

на операціях невиробничого характеру. 

Наведені вище джерела фінансового забезпечення м’ясопродуктового 

підкомплексу АПК стосуються здебільшого державної політики розвитку 

сільського господарства. Через це у практиці функціонування регіональних 

аграрно-промислових комплексів та їхніх м’ясопродуктових підкомплексів вони 

жодними специфічними рисами не відзначаються. Тобто у державі може діяти 

єдина податкова політика та політика ціноутворення, тому податкові ресурси та 

ресурси ціноутворення будуть відзначатися одною і тою ж вагою впливу у всіх 

регіонах. У свою чергу бюджетні ресурси можуть диференціюватися у 

територіальному аспекті внаслідок прийняття певних регіональних програм 

розвитку АПК. Проте, зважаючи на високу централізацію бюджетного процесу в 

Україні, місцеві бюджети просто не володіють достатніми коштами для реалізації 

таких програм. 

По суті, тим же таки загальнодержавним рівнем застосування 

характеризуються кредитні ресурси та ресурси страхування. Адже діяльність 

банків в усіх регіонах носить приблизно однаковий економічний характер. Проте 

не слід відкидати можливості формування спеціальної (унікальної) кредитної 

політики в окремих аграрно-промислових регіонах. Однак на практиці це 

зреалізувати достатньо складно, бо надання конкретною фінансово-кредитною 

установою більш вигідних кредитів у конкретному регіоні призведе до 
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концентрації кредитних інтересів у цій установі суб’єктів АПК з інших регіонів, 

а як наслідок така кредитна політика втратить свій сенс. З іншої сторони 

фінансово-кредитні установи можуть встановлювати пільгові умови для 

представників певного регіонального АПК, проте така дискредитаційна 

комерційна політика є невигідною самим кредиторам. 

Приблизно таку ж характеристику можна надати і ресурсам страхування. 

При цьому зазначимо, що сьогодні сектор сільськогосподарського страхування є 

слабо розвинутим, а тому згадане джерело фінансового забезпечення не відіграє 

належної ролі у системі фінансово-економічних зв’язків у межах 

м’ясопродуктового підкомплексу агропромислового комплексу як регіону, так і 

держави в цілому. На нашу думку, причини цього негативного явища слід вбачати 

у загальному низькому рівні економічного розвитку національного сільського 

господарства. 

Найбільш вагомим джерелом фінансового забезпечення АПК є власні 

кошти суб’єктів господарювання (поточні та капітальні). Причому згадане 

джерело точно має регіональний розріз. Найбільші приватні фінансові ін’єкції 

зазвичай мають місце у тих регіонах, в яких є наявні або створені умови для 

повноцінного розвитку агропромислового комплексу і зокрема його 

м’ясопродуктового підкомплексу. 

Що ж стосується ресурсів продукованих у рамках діяльності міжнародних 

організацій, то їх надання (отримання) також буде підлягати регіональній 

диференціації. Адже дарунки і гранти спрямовують, як правило, тим суб’єктам 

АПК, які відзначаються результативністю та перспективністю, а останні, як 

відомо, працюють у розвинутих в аграрному плані регіонах. 

Таким чином можна зробити висновок, що побудова та правильна 

структуризація системи фінансового забезпечення м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК лежить у площині формування та реалізації 

державної агростратегії. Адже ступінь фінансування територіальних аграрних 

утворень у більшій мірі залежить від прогресивності державної політики розвитку 
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сільського господарства. На наше переконання, наріжним каменем такої 

політики може бути її зосередження навколо стимулювання прогресивних 

продуктових ланцюжків аграрно-промислового виробництва (наприклад, 

замкнутих циклів). Пояснюється це тим, що регіональні агрохолдинги, які 

ґрунтують свою діяльність на основі замкнутих циклів, для прикладу у межах 

м’ясопродуктового підкомплексу, займаються і рослинництвом і тваринництвом, 

а тому з однієї сторони можуть розраховувати на бюджетно-податкові 

преференції стосовно кожної із сфер, а – з іншої, диверсифікують виробничо-

економічний потенціал, а тому здатні самостійно регулювати процеси 

ціноутворення та претендувати на кредитні ресурси й ресурси міжнародних 

організацій. 

 

                  1.2. Стратегії державної регуляторної підтримки функціонування 

м’ясопродуктового підкомплексу в Україні 

 

Аграрно-промисловий комплекс національної економіки – це 

багатофункціональна система економічних взаємовідносин, спрямована на 

задоволення потреб населення у продовольстві. Зважаючи на специфічні 

особливості розвитку сільського господарства країни, пов’язані із його 

залежністю не лише від суб’єктивних організаційних, адміністративних, 

економічних та інших факторів, але й від об’єктивних природних, кліматичних, 

географічних умов, згадана сфера потребує постійної державної підтримки та 

стимулювання. Причому така підтримка повинна носити як прямий характер, так і 

опосередкований. Зауважимо, що пряме державне регулювання у межах ринкової 

економіки не відзначається популярністю та дієвістю за винятком того ж таки 

АПК, адже у багатьох розвинутих країнах світу держава бере на себе обов’язки 

щодо дотування та фінансового забезпечення суб’єктів агропромислових взаємин. 

Що ж стосується опосередкованого державного регулювання, то воно є значно 

складнішим і проявляється у побудові сприятливого соціально-економічного 

середовища поступу аграрних взаємовідносин [83, с. 69-72]. 
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У будь-якому випадку вихідною стадією підтримки та стимулювання 

сільськогосподарського виробництва економіки держави є правове забезпечення, 

що базується на засадах національних концепцій, стратегій та програм. Однією із 

таких є Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 

року. Положення цієї Програми доводять те, що аграрний сектор (сільське 

господарство, харчова і переробна промисловість) забезпечує продовольчу 

безпеку та продовольчу незалежність країни, формує 17 відсотків валового 

внутрішнього продукту та близько 60 відсотків фонду споживання населення. 

Крім того, аграрний сектор є одним із основних бюджетоутворювальних секторів 

національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за останні 

роки становить 8-9 відсотків, а також займає друге місце серед секторів економіки 

у товарній структурі експорту [24]. 

Сільське господарство сприяє розвитку інших галузей, які поставляють 

засоби виробництва та споживають продукцію сільського господарства як 

сировину, а також надають транспортні, торговельні та інші послуги. Особлива 

роль аграрного сектору в соціально-економічному житті країни обумовлюється 

унікальним поєднанням сприятливих природно-кліматичних умов та 

геостратегічним положенням, спроможністю України зайняти вагоме місце на 

міжнародному продовольчому ринку. Сільськогосподарська діяльність  

провадиться майже на всій території країни. Зокрема у сільській місцевості 

проживає третина загальної кількості населення, причому у галузі зайнято 4 млн. 

осіб із числа сільського населення [24]. 

Однак ситуація, що склалася в галузі на даний час, не дає змоги подолати 

негативні явища. У 1991-1999 роках виробництво сільськогосподарської 

продукції зменшилося в 2,1 раза, у тому числі в сільськогосподарських 

підприємствах – в 3,4 раза. Такий спад виробництва став загрозливим для 

гарантування продовольчої безпеки країни. В умовах зниження 

платоспроможності населення калорійність середньодобового споживання в 

розрахунку на одну особу зменшилася в 1999 році на 29 відсотків (порівняно з 
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1990 роком) і становила 2565 ккал, наблизившись до міжнародного критерію з 

порогу бідності (2500 ккал). Споживання основних протеїновмісних продуктів 

(м'яса та риби) при цьому зменшилося в 2-2,4 раза, вітаміновмісних продуктів 

(плодів, ягід і винограду) – в 2,1 раза. Певна стабілізація і нарощування обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції у 2000-2006 роках дали змогу 

підвищити рівень споживання основних продуктів харчування на душу населення, 

однак він залишається значно нижчим не лише від раціональних, але і від 

мінімальних норм [24]. 

Найгострішими проблемами на селі є відсутність мотивації до праці, 

бідність, трудова міграція, безробіття, занепад соціальної інфраструктури, 

поглиблення демографічної кризи та відмирання сіл. Середньорічна заробітна 

плата в сільському господарстві найнижча серед галузей економіки. Загрозливих 

темпів набирає зниження демографічно-відтворювального і трудового потенціалу 

села. Рівень народжуваності сільського населення в розрахунку на 1000 осіб 

знизився з 13,7 до 9,4 осіб, рівень смертності підвищився з 14,4 до 20,5 осіб і 

перевищив аналогічний показник смертності міського населення в 1,4 раза. 

Активізувалися міграційні процеси, особливо серед сільської молоді, що на 

сьогодні є основною причиною деградації українських сіл. Знизився рівень 

зайнятості сільського населення. Лише за 2001-2006 роки чисельність осіб, 

зайнятих у сільському господарстві, зменшилася на 7 відсотків, а в 

несільськогосподарській сфері - у 2,7 раза [24]. 

Загрозливих масштабів набула деіндустріалізація сільського господарства. 

Основний капітал галузі зменшився за 1996-2005 роки в 1,7 раза, а в 

сільськогосподарських підприємствах – у три рази. При цьому частка сільського 

господарства в основному капіталі економіки зменшилася з 24 до 6 відсотків. 

Рівень забезпечення сільського господарства тракторами, комбайнами та іншою 

технікою становить 45-50 відсотків потреби. Понад 90 відсотків технічних засобів 

потребують негайної заміни внаслідок їх зношеності. Таким чином, актуальність 

розроблення і прийняття Державної цільової програми розвитку українського села 
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на період до 2015 року зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для 

забезпечення розвитку сільського господарства і сільських територій [24]. 

Положення вищенаведеної сільськогосподарської Програми слід вважати 

основними у системі правового забезпечення розвитку аграрно-промислового 

сектора економіки України. Зрештою згадана Програма носить статус 

комплексного відображення державної політики у сфері АПК, адже будь-які інші 

локальні правові документи є похідними і відображають ті пропозиції, які 

закладені у ній. Більше того, Державна цільова програма розвитку українського 

села на період до 2015 року розроблена на основі актів міжнародного правового 

поля, у тому числі і тих, на основі яких будуються євроінтеграційні процеси й 

стратегічні вектори міждержавного економічного та політичного співробітництва. 

У контексті сказаного, на нашу думку, саме міжнародні політекономічні 

тенденції і повинні визначати напрями національної аграрної політики. 

Пояснюється це тим, що остання є доволі потужним засобом впливу на 

формування конкурентних позицій і досягнення відповідних економічних 

переваг. Говорячи іншими словами, політика держави у сфері агропромислових 

відносин має випливати із повноважень і зобов’язань взятих у рамках 

багатосторонніх угод, наприклад, участі в СОТ і зонах спеціальних митних 

правил тощо. З другого боку, така політика повинна визначати роль країни у 

наведених чи подібних політичних та економічних утвореннях. Таким чином ми 

може стверджувати про необхідність побудови системи зворотних зв’язків, у якій 

міжнародне економічне співробітництво розглядалося б одночасно як причина і 

як наслідок реалізації державної стратегії аграрно-промислового спрямування 

(рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Система зворотного зв’язку між національною аграрною політикою та 

міжнародним економічним співробітництвом* 

* Сформовано автором самостійно. 
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Розроблення аграрної політики держави як з теоретичної, так і з 

практичної точки зору можна ототожнювати зі стратегією побудови 

національного аграрно-промислового комплексу. У цьому випадку може бути 

лише одне застереження, яке стосується якості такої сільськогосподарської 

політики. Адже процес формування АПК є доволі складний і його реалізація 

лежить у площині добре продуманого, ефективного державного плану дій. 

Причому політика розвитку агропромислового комплексу повинна ґрунтуватися 

на системі заходів спрямованих на прогрес соціально-економічних відносин у всіх 

його підкомплексах і галузях [84]. 

Йдеться про те, що національна сільськогосподарська політика повинна 

розглядатися як уніфікована програма діяльності органів державної та місцевої 

влади щодо підвищення якісних і кількісних показників у всіх аграрно 

спрямованих сферах економіки держави [85, с. 12-14]. У зв’язку із цим передувати 

етапу формування векторів аграрно-промислової стратегії загальнодержавного 

масштабу повинен процес аналізу та оцінки перспективних напрямів поступу 

конкретних галузей сільського господарства у їхній взаємодоповнюваній 

сукупності. Тобто до уваги потрібно брати не лише показники, які відособлено 

характеризують позитивні тенденції розвитку припустимо зернопродуктового 

підкомплексу, але й їхній можливий вплив на майбутнє м’ясопродуктового 

виробництва. І лише після наведеного доцільно проводити роботу по уніфікації 

правових, адміністративних, організаційних, економічних та інших підходів до 

гармонійного збалансованого прогресу аграрно-промислового комплексу країни у 

спосіб розроблення, затвердження й реалізації профільної національної політики. 

Зауважимо, що вихідною умовою повноцінного розвитку АПК є 

синхронний поступ усіх його функціональних ланок. При цьому серед них 

сьогодні здебільшого на перший план виходить сфера тваринництва і передусім 

м’ясопродуктовий підкомплекс. Домінування проблематики цього підкомплексу у 

національних і регіональних агростратегіях пояснюється, по-перше, його 

загальним кризовим станом, про що йшлося раніше, а по-друге, перспективністю 
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та здатністю до нарощування конкурентних переваг на внутрішньому і 

зовнішньому ринках продовольства [92, 93]. 

У вищенаведеній Державній цільовій програмі розвитку українського села 

на період до 2015 року серед основних проблемних моментів функціонування 

тваринництва в цілому, і м’ясопродуктового підкомплексу зокрема, можна 

виділити: 

- зменшення поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі через недієвість 

механізмів надання бюджетних дотацій; 

- необхідність поступового збільшення чисельності високопродуктивних 

молочних корів у сільськогосподарських підприємствах і фермерських 

господарствах; 

- потребу у прирості обсягів виробництва м'яса. Останнього можна досягти 

шляхом розвитку м'ясного скотарства, птахівництва і свинарства в 

сільськогосподарських підприємствах і великих фермерських господарствах; 

- низький рівень стимулювання розвитку м'ясного скотарства в сприятливих 

для цього регіонах; 

- незначну (мінімальну) підтримку процесів формування механізованих 

тваринницьких ферм і комплексів, укомплектованих високопродуктивним 

поголів'ям та забезпечених належною кормовою базою; 

- відсутність сучасної державної системи селекції у тваринництві і 

птахівництві; 

- несприятливі умови для забезпечення сільськогосподарських виробників, в 

першу чергу особистих селянських господарств, племінним молодняком; 

- неефективність програм сприяння концентрації виробництва продукції 

тваринництва в особистих селянських господарствах у спосіб формування 

кооперативних об'єднань з метою одержання високоякісної сировини та безпечної 

для здоров'я людини тваринницької продукції, розширення заготівельної 

інфраструктури, підвищення товарності продукції тваринництва; 
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- обмеженість мережі підготовки операторів тваринництва різного 

профілю, підвищення кваліфікації та атестації спеціалістів і працівників галузі 

(підкомплексу). 

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що м’ясопродуктовий 

підкомплекс національного АПК нині характеризується широкою гамою 

організаційно-економічних диспропорцій. Проте позитивною є націленість 

держави на розв’язання існуючих проблем, яка спостерігається у рамках 

розроблення стратегічних програм і проектів. Однак, на жаль, ці програми 

подекуди не впроваджуються взагалі, а інколи позбавлені повноцінного 

фінансового бюджетного забезпечення. 

Продовжуючи, зазначимо, що концептуальною базою розвитку сільського 

господарства країни окрім профільної загальнонаціональної політики є її 

регіональні сателіти, а точніше похідні. У межах загальної (державної) політики 

вказуються здебільшого узагальнені вектори, як-то збільшення площ посівів 

певних культур, примноження поголів’я великої рогатої худоби, птиці, 

підвищення рівня техніко-технологічного забезпечення аграрних процесів і таке 

інше [94, с. 54-61]. Тоді як регіональні програми аграрного спрямування 

сконцентровані (повинні бути сконцентровані) на конкретних результативних 

показниках у розрізі територій, районів, фермерських господарств, суб’єктів 

підприємництва допоміжних і переробних галузей тощо. Тому регіональні 

програми сільськогосподарського поступу з однієї сторони мають базуватися на 

положеннях єдиної державної політики, а з іншої, деталізувати їх і робити 

адаптивно дієвими щодо існуючих природних, кліматичних, ландшафтних, 

соціальних, економічних та інших параметрів регіону. Зрештою ці параметри 

ніщо інше як чинники формування регіонального аграрно-промислового 

комплексу, тому їхні кількісних і якісних характеристики – це індикатори 

перспективності політики розвитку територіальних АПК. 

Надаючи дослідженню більш прикладного спрямування, перейдемо до 

огляду конкретних напрямів регіональної аграрно-промислової стратегії на 
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прикладі Львівської області. Вибір саме цієї адміністративно-територіальної 

одиниці пояснюється тим, що Львівщина з огляду на зазначені раніше параметри 

(чинники формування регіонального АПК) відзначається наявністю достатніх 

можливостей для розвитку цілком самодостатнього агропромислового комплексу 

в територіальному масштабі [95, с. 564-568]. 

Раніше ми наголошували на тому, що регіональний АПК може формуватися 

у межах декількох областей, якщо жодна із них самостійно не володіє потрібною 

інфраструктурою, тобто галузями виробничого, переробного та допоміжного 

призначення. У нашому випадку Львівська область належить до тих, які 

відзначаються належним природно-кліматичним і соціально-економічним 

потенціалом. Територія області характеризується сприятливими природними 

умовами, які цілком придатні як для розвитку рослинництва, так і тваринництва, 

причому у розрізі переважної більшості функціональних ланок, тобто 

підкомплексів. Поряд із тим у Львівщині здійснює діяльність чимала кількість 

профільних сільськогосподарських підприємств (суб’єктів господарювання) 

зайнятих виробництвом аграрної продукції. Якщо ж до них долучити ще й тих 

господарюючих суб’єктів, які забезпечують виробництво та обслуговування 

основних засобів, господарюючих одиниць націлених та заготівлю, переробку 

сільгоспсировини, а також посередництво, то в результаті виявиться, що в області 

може функціонувати багатопрофільний регіональний агропромисловий комплекс. 

Іншим питанням є те, наскільки дієвою є аграрна політика органів 

державної та місцевої влади стосовно розвитку саме АПК Львівщини. Бо відомо, 

що без належного регуляторного забезпечення навіть регіони максимально 

придатні для прогресування сільськогосподарської сфери на це просто не здатні. І 

знову ж таки, ми повинні акцентувати увагу на тому, що державна аграрна 

стратегія в цілому передбачає розвиток тих напрямів сільгоспдіяльності, які є 

цілком перспективними зокрема і для Львівської області, проте безпосереднє 

забезпечення їхнього поступу лежить у площині виключно цільових регіональних 

програм. Щодо останніх, то в межах Львівщини діє Комплексна програма 
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підтримки та розвитку агропромислового комплексу Львівської області на 2013-

2015 роки. У згаданій програмі зазначено, що агропромисловий комплекс є однією 

із найважливіших галузей економіки. Сільськогосподарську діяльність у 

Львівщині провадять більше 1,3 тис. господарюючих суб’єктів, 305 тис. 

одноосібних селянських господарств, які використовують понад 1 млн. га. 

сільськогосподарських угідь. У галузі сільського господарства зайнято більше 200 

тис. осіб. Виробничу діяльність у харчовій і переробній галузі здійснюють 

близько 400 підприємств, зайнято – 15,4 тис. осіб. 

Окрім Комплексної програми на протязі попередніх років діяли й інші 

програми, зокрема [25, 26]: 

1) Програма фінансової підтримки підприємств агропромислового 

комплексу через механізм здешевлення кредитів; 

2) Програма підтримки підприємництва у галузі тваринництва. 

Зрештою першочергове значення має не кількість державних чи 

регіональних сільськогосподарських програм, а швидше ступінь їхньої дієвості, 

характер та повнота виконання. Ведучи мову про наведені програми розвитку 

АПК Львівської області, наголосимо на тому, що кожна із них є доволі 

актуальною. Адже перша стосується покращення рівня фінансового забезпечення 

сільськогосподарської сфери, що є особливо важливим в умовах фінансово-

економічної невизначеності та наявного дисбалансу на аграрному ринку. Друга – 

призначена суто для стимулювання тваринництва і в тому числі 

м’ясопродуктового підкомплексу АПК регіону, який із впевненістю можна 

назвати чи не найбільш перспективним і водночас таким, що потребує державної 

та регіональної підтримки. Своєю чергою у Комплексній програмі знайшли своє 

відображення усі найбільш актуальні напрями регіональної підтримки АПК 

Львівщини. 

Аналізуючи положення кожної із програм зазначимо, що основним 

лейтмотивом Програми фінансової підтримки підприємств агропромислового 

комплексу через механізм здешевлення кредитів є допомога сільському 
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господарству, яка надається шляхом часткового відшкодування відсотків, 

сплачених аграріями за користування кредитними ресурсами. Причиною 

прийняття цієї програми слід вважати низький рівень державного фінансового 

забезпечення процесів залучення позикових коштів суб’єктами АПК. 

Для прикладу, у 2010 році при потребі у фінансових ресурсах для 

відшкодування відсоткової ставки за залученими кредитами в обсязі 24191,5 тис. 

грн., із Державного бюджету фактично було компенсовано 745,0 тис. грн., що 

склало 3,1% від річної потреби. У 2011 році сума компенсаційних коштів із 

центрального бюджету для відшкодування відсоткової ставки за залученими 

кредитами склала 22804,9 тис. грн., або 84,6% до потреби. 

Недостатність коштів, які виділяються з Державного бюджету, не дозволяє 

підприємствам агропромислового комплексу спрогнозувати власні витрати на 

забезпечення кредитних ресурсів, що, у свою чергу, відображається на результатах 

фінансово-економічної діяльності. Саме тому спрямування коштів обласного 

бюджету на фінансову підтримку суб’єктів АПК шляхом відшкодування 

відсоткової ставки за залученими кредитами дає змогу зменшити витрати 

товаровиробників області та підвищити ефективність виробничо-господарських 

процесів. 

Програма фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу 

через механізм здешевлення кредитів окрім наведеного спрямована також і на 

фінансову підтримку безпосередньо суб’єктів м’ясопродуктового підкомплексу 

АПК Львівщини. Зокрема, згідно Програми бюджетні кошти з обласного бюджету 

надаються для часткової компенсації відсотків за [25]: 

1) короткостроковими кредитами: 

- сільськогосподарським підприємствам, включаючи навчально- і науково-

дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх 

структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва 

сільськогосподарської продукції) – для закупівлі кормів, ветеринарних препаратів, 

молодняка сільськогосподарських тварин; 
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- м’ясопереробним підприємствам – для закупівлі сільськогосподарської 

продукції для власної переробки безпосередньо у сільськогосподарських 

товаровиробників; 

- приватним підприємцям (фізичним особам) на виконання погоджених з 

головним управлінням агропромислового розвитку проектів – для закупівлі 

кормів, ветеринарних препаратів, молодняка сільськогосподарських тварин; 

- фізичним особам, які залучили кредити в кредитних спілках та внесли 

кошти на рахунок або в касу одним чи декількома платежами 

сільськогосподарського підприємства – для закупівлі кормів, молодняка 

сільськогосподарських тварин; 

2) середньостроковими кредитами: 

- сільськогосподарським підприємствам – для придбання племінної худоби, 

обладнання для тваринницьких комплексів; покриття витрат, пов'язаних з 

будівництвом і реконструкцією тваринницьких комплексів; 

- м’ясопереробним підприємствам – для закупівлі безпосередньо у 

сільськогосподарських товаровиробників сільськогосподарської продукції для 

власної переробки; 

- фізичним особам, які залучили кредити в кредитних спілках та внесли 

кошти на рахунок або в касу одним чи декількома платежами, 

сільськогосподарського підприємства – на кредитування кредитними спілками 

витрат на покриття витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією 

тваринницьких комплексів; 

3) довгостроковими кредитами: 

- сільськогосподарським підприємствам, включаючи навчально- і науково-

дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх 

структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва 

сільськогосподарської продукції) – для будівництва та реконструкції приміщень 

для тваринництва, придбання нового обладнання і техніки для утримання і 

обслуговування тварин та закупівлі племінної худоби; 
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- м’ясопереробним підприємствам – для закупівлі безпосередньо у 

сільськогосподарських товаровиробників сільськогосподарської продукції для 

власної переробки. 

Більш профільною у плані стимулювання поступу м’ясопродуктового 

підкомплексу аграрно-промислового комплексу Львівської області є Програма 

підтримки підприємництва у галузі тваринництва. ЇЇ прийняття було викликане 

низкою проблем, які перешкоджають розвитку тваринництва в області, до 

основних із них можна віднести [26]: 

- тривалий термін окупності інвестицій вкладених у м’ясопродуктове 

виробництво; 

- монополізація каналів ринку закупівлі м’ясосировини та відсутність їх 

альтернативи; 

- диспаритет між цінами на продукцію вироблену сільськогосподарськими 

виробниками та роздрібними цінами на товари, вироблені із сільськогосподарської 

сировини (м'ясо-молочну продукцію); 

- відсутність (недієвість) заходів, спрямованих на захист інтересів 

вітчизняних виробників молока і м’яса яловичини; 

- відсутність власних коштів у товаровиробників для розвитку галузі та 

висока вартість залучених фінансових ресурсів банків. 

Підсумовуючи сукупну дію усіх перелічених диспропорцій функціонування 

м’ясопродуктового підкомплексу АПК регіону зауважимо, що впродовж останніх 

років в області існує тенденція до зменшення обсягів виробництва продукції 

тваринництва, особливо м’яса великої рогатої худоби (ВРХ) і молочної продукції. 

У Львівщині має місце значне зменшення поголів’я ВРХ, у тому числі корів, як у 

сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення [26]. 

Специфіка тваринницької галузі Львівської області зумовлена тим, що 92% 

великої рогатої худоби і майже 95% корів зосереджені в господарствах населення, 

в яких виробляється близько 50% м’яса та 96% молока. У той же час, товарність 

молока виробленого особистими селянськими господарствами становить лише 
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12,2%, що негативно відображається на забезпеченні населення 

молокопродуктами власного виробництва [26]. З огляду на сказане Програма 

підтримки підприємництва у галузі тваринництва є винятково актуальною й 

важливою. Цю тезу підтверджують функціональні напрямки програми, 

спрямовані на комплексний розвиток і стимулювання прогресу підприємницьких 

відносин у межах м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК 

Львівської області. 

Загалом, якщо до уваги брати узагальнені показники фінансування 

агропромислового комплексу Львівщини, наведені у профільній Комплексній 

програмі, то можна зробити висновок, що місцева влада намагається попри 

загальний фінансовий цейтнот провадити політику підтримки і стимулювання 

АПК. Хоча обсяги фінансування у процесі виконання будь-якої програми 

змініюються, під час затвердження Комплексна програма містила доволі 

оптимістичні фінансові показники (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Фінансове забезпечення Комплексної програми підтримки та розвитку 

агропромислового комплексу Львівської області на 2013-2015 роки 

Рік 
Витдатки обласного бюджету, тис. грн. 

Всього Загальний фонд Спеціальний фонд 

2013 8300 8100 200 

2014 9855 9555 300 

2015 10820 10420 400 

 

Незважаючи на факт наявності окремих напрацювань у сфері стимулювання 

розвитку м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК Львівщини 

сьогодні згадана функціональна ланка сільськогосподарського виробництва ще не 

відзначається достатніми можливостями для прогресування. На нашу думку, 

ситуацію на краще може змінити принципово новий підхід, який вже давно 

застосовується у розвинутих державах світу і полягає у розробленні регуляторних 

механізмів побудови так званих замкнутих циклів, які вважаються одними із 
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найбільш прогресивних виробничо-технологічних ланцюжків. Під замкнутим 

циклом м’ясопродуктового підкомплексу варто розуміти процес формування 

виробничо-господарських відносин, який характеризується високим рівнем 

аграрної кооперації і полягає у налагодженні виробничої діяльності, складовими 

частинами якої були б суб’єкти господарювання чи функціональні вузли 

відповідальні за вирощування кормової сировини та доставки її підприємствам 

(фізичним особам, структурним підрозділам) сконцентрованим на відгодівлі 

тварин і птиці, ті ж у свою чергу займалися б виробництвом та доставкою 

м’ясовировини переробним господарюючим одиницям із наступною передачею 

готової продукції у торговельну мережу. Останнім елементом замкнутого 

м’ясопродуктового циклу слід вважати групу господарюючих суб’єктів 

допоміжного та обслуговуючого характеру (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Замкнутий цикл м’ясопродуктового підкомплексу АПК регіону* 

 Сформовано автором самостійно. 
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підвищення показників продовольчої забезпеченості національної економіки 

України, зростання конкурентних переваг на міжнародній торговельно-

економічній арені, стабілізація фінансових диспропорцій на внутрішньому ринку 

сільськогосподарської продукції. 

Корпоративний позитив є не менший. Адже ті суб’єкти господарювання 

(агрогрупи, агрохолдинги, сільгоспкооперативи тощо), які будуть здійснювати 

власну виробничо-господарську діяльність на базі використання методик 

замкнутого циклу отримають додатковий фінансово-економічний імпульс. У 

цьому випадку ми можемо говорити, що наявність замкнутого циклу стане 

гарантією зростання рівня фінансового забезпечення. Зазначене легко піддається 

розумінню, бо наявність у виробничій структурі суб’єкта агровиробничих 

відносин функціональних ланок різного спрямування засвідчує можливість 

диверсифікації фінансових і страхових ризиків, його високий ступінь 

кредитоспроможності, а також велику ймовірність державної підтримки із 

причин, які були наведені вище. Із цього випливає, що такі суб’єкти аграрно-

промислового виробництва будуть володіти кращими можливостями щодо 

залучення податкових, бюджетних, кредитних, страхових та інших ресурсів. 

При цьому викладена практика реалізації агропромислових відносин 

вимагає належного рівня державного регулювання та контролю, оскільки може 

характеризуватися і певними негативним ознаками. До них слід віднести 

монополізацію ринку, придушення доброчесної конкуренції, напрацювання 

важелів лобі і таке інше. 

З усього видно, що в цілому функціонування замкнутих циклів у межах 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК виглядає доволі 

перспективним, відзначається потенційною економічною ефективністю, а тому 

потребує належної підтримки органів центральної та місцевої влади. Однак така 

методика реалізації аграрно-промислових відносин має забезпечуватися як 

дієвими державними преференціями, так і не менш значимими обмеженнями, 

ймовірність застосування яких повинна забезпечувати сприятливе середовище 
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розвитку усіх суб’єктів сільськогосподарського виробництва. 

 

1.3. Регіональні аспекти розвитку м’ясопродуктового підкомплексу АПК 

 

Національна економіка будь-якої країни базується на низці базових галузей 

чи сфер діяльності, які визначають її спрямованість, основні вектор розвитку, 

формують левову частку національного доходу та внутрішнього валового 

продукту. Домінування тих чи інших напрямів господарських відносин диктується 

як певними історичними, так і наявними географічними, кліматичними й 

геополітичними умовами. Для прикладу можна навести цілу групу країн, що 

пропагують розвиток так званих легких галузей промисловості, не маючи при 

цьому жодних ні техніко-технологічних, ні інвестиційно-інноваційних 

можливостей для поступу більш науково та ресурсомістких видів економічної 

діяльності. На противагу першим багато є і держав, які володіють достатнім 

природно-сировинним запасом, мають відповідні традиції й інноваційно-технічні 

напрацювання, що дають їм можливість стимулювати високотехнологічні галузі 

національного господарства. Не слід забувати й про ті країни, що уособлюють свій 

розвиток із прогресуванням сфери послуг, при цьому варто зазначити, що така 

політика здебільшого є вимушеною і диктується відсутністю будь-яких передумов 

для ресурсного, енергетичного чи інноваційно-технічного забезпечення 

промисловості [61, с. 12-29]. 

Проте у переліку видів економічної діяльності завжди домінували і зараз 

переважають ті, які здатні гарантувати державам їхню продовольчу та до части 

економічну безпеку. Під останньою ми розуміємо поміркований обсяг імпорту, 

який не спроможний погіршити торговельного, а відтак і платіжного балансу, 

спричинивши при цьому певні валютні дифузії. Як відомо, чи не кожна держава 

світу, утверджуючи власну економічну стійкість, намагається насамперед 

створити умови для досягнення високих показників забезпеченості населення 

продуктами і товарами першої необхідності, серед яких безумовно 

найважливішим є продовольство. Продовольча безпека як основна мета макро 
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політики кожної держави лежить у площині стимулювання розвитку сільського 

господарства. Саме від того наскільки дієвим є аграрно-промисловий комплекс і 

як ефективно використовуються сільськогосподарські потужності залежить стан 

та ступінь збалансованості продовольчого ринку, а останній безпосередньо 

впливає на рівень життя людей і життєдіяльності суспільства в цілому [62]. 

Доцільно зауважити, що розвиток сільського господарства як галузі 

економіки держави залежить від цілого ряду факторів і чинників. Зокрема, у 

цьому контексті ми як мінімум повинні говорити про відповідне географічне 

розташування і наявність сприятливих кліматичних умов. Уже від цього варто 

відштовхуватися при виборі конкретних напрямів сільськогосподарського 

виробництва, як-то рослинництва чи тваринництва. У набагато гірших умовах 

знаходяться ті країни, географічно-кліматичне забезпечення яких далеке від 

сприятливого для ведення сільського господарства. Як правило, такі держави, 

гарантуючи власну продовольчу безпеку, мусять порушувати валютно-фінансовий 

баланс через необхідність масштабного імпорту сільськогосподарської продукції. 

Це звичайно додає їм певних економічних труднощів, які вони здебільшого 

вирішують за рахунок альтернативних джерел експорту [63]. 

Натомість країни багаті родючими ґрунтами, а також віковими традиціями 

рослинництва і тваринництва апріорі володіють істотними конкурентними 

перевагами у системі світогосподарських відносин. По-перше, вони без 

застосування важелів імпорту спроможні створити середовище повної 

продовольчої безпеки, а, по-друге, їхня національна конкурентоспроможність 

підвищується у рази за рахунок експорту продукції сільськогосподарського 

виробництва. Причому сільськогосподарські товари як стаття експорту гарантує 

не лише позитивне сальдо валютного балансу, але й дає можливість до певної 

міри диктувати свої економічні інтереси, спираючись на відносну монополію у 

формуванні продовольчої безпеки в окремих зарубіжних країнах чи цілих 

регіонах. 

Сільське господарство як сфера економічної діяльності спроможне чинити 
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позитивний вплив на розвиток національної економіки не лише стосовно 

реалізації зовнішньоекономічних відносин (експорту сільськогосподарської 

продукції) чи формування належного рівня продовольчої безпеки. Саме по собі 

сільськогосподарське виробництво здатне розвиватися лише при умові 

повноцінного прогресу суміжних галузей, як-то машинобудування, хімічної 

промисловості, паливно-енергетичного комплексу тощо [64]. Загадані галузі 

економіки по суті виступають донорами аграрно-промислового виробництва, 

тобто їхнє призначення полягає у матеріально-технічному забезпеченні 

сільськогосподарських процесів як у рослинництві, так і в тваринництві. 

Поряд із тим сільське господарство і саме спроможне стимулювати інші 

галузі та види економічної діяльності. Мова іде наприклад про переробку 

сільськогосподарської продукції, себто про харчову промисловість. Таким чином 

сільське господарство, будучи доволі посередньою галуззю у контексті створення 

нових робочих місць, адже сучасні аграрні підприємства здебільшого 

відзначаються не націленістю на людських капітал, а спрямованістю на техніко-

технологічну модернізацію виробничого процесу, спроможне гарантувати 

працевлаштування для сотень тисяч осіб у суміжних галузях і сферах 

національної економіки [65, с. 18-26]. 

Зважаючи на сказане можна зробити висновок, що сільське господарство 

будь-якої країни виступає каталізатором розвитку її економіки. Попри це 

сільськогосподарський сектор доволі нестабільний, що диктується його істотною 

залежністю від кліматичних і природних умов. Наведене вимагає формування та 

впровадження ефективної державної політики у сфері стимулювання 

сільськогосподарського виробництва. До слова, подібні національні стратегії 

переважно мають місце у більшості розвинутих держав світу. Зрештою політика 

підтримки сільськогосподарського товаровиробника виправдовує себе у будь-

якому випадку, а тому таке завдання повинне стояти на першому порядку 

державотворчого процесу [66, с. 6-9]. 

Стратегії сільськогосподарського розвитку є достатньо складними, адже 
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повинні передбачати усі можливі підходи як прямого, так і опосередкованого 

державного впливу на виробників агропродукції з метою нарощування обсягів 

їхньої діяльності. Складність згаданих стратегій проявляється вже на стадії 

їхнього формування, а особливо на стадії впровадження. Важливим аспектом 

дієвості та ефективності стратегій підтримки сільського господарства є 

наслідування комплексного системного підходу. Останній повинен враховувати 

можливості сільськогосподарської кооперації з тим аби, припустимо, 

стимулювання зернового рослинництва мало би позитивний вплив, наприклад, на 

розвиток птахівництва [67]. 

Таких залежностей у рамках розвитку сільського господарства є вдосталь, 

проте врахувати усі із них у розрізі специфіки практичного взаємоузгодження 

доволі складно. Це пояснюється тим, що сільське господарство як сфера 

національної економіки має досить складну структуру, що складається із низки 

галузей, підгалузей, видів діяльності тощо. У сукупності усі складові 

сільськогосподарського виробництва становлять деяких комплекс, який прийнято 

називати агропромисловий (АПК). Проте доцільно зауважити, що окремі галузі та 

види діяльності можуть становити єдиний комплекс лише тоді, коли між ними є не 

лише теоретичні, але й стійкі, добре налагоджені практичні залежності, які мають 

яскраво виражений виробничо-економічний характер. 

Для прикладу, картоплярство як підгалузь сільського господарства, може 

входити у певний підкомплекс агропромислового комплексу лише тоді, коли 

картопля вітчизняного виробництва буде використовуватися для повноцінного 

забезпечення внутрішніх потреб іншої галузі чи підгалузі сільського господарства. 

Якщо ж внутрішнє споживання картоплі у цілях відгодівлі, припустимо свиней, не 

забезпечується у повному обсязі внутрішнім її виробництвом, при умові його 

достатніх обсягів, то включення цієї підгалузі у підкомплекс АПК є доволі 

сумнівним. По іншому кажучи, будь-яка галузь сільського господарства повинна у 

повному обсязі (при наявній виробничо-збутовій можливості) забезпечувати 

функціональну спроможність іншої суміжної галузі, лише за такої умови їх можна 
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буде поєднати в окремий підкомплекс. У свою чергу подібний взаємозв’язок між 

підкомплексами гарантує їхнє входження у національний агропромисловий 

комплекс, під яким ми розуміємо сукупність галузей, підгалузей та видів 

сільськогосподарської промислово орієнтованої діяльності, між якими існують 

доволі тісні функціональні, організаційні, фінансово-економічні зв’язки, 

побудовані на засадах максимізації загального господарського ефекту [80, с. 24-

28]. 

Зрештою таке визначення аграрного промислового комплексу зводить до 

думки про те, що формування окреслених вище зв’язків у його межах не слід 

вважати виключно результатом об’єктивних економічних процесів, у цьому 

контексті варто згадати і про роль держави, а точніше державної політики 

розвитку сільського господарства країни. Адже саме під її впливом може істотно 

зрости щільність організаційних та особливо фінансово-економічних 

взаємовідносин між галузями й суб’єктами АПК, а як відомо фінансові критерії в 

умовах ринку є основними і домінуючими [100, с. 18-27]. По суті, із викладеного 

впливає певний причинно-наслідковий зв’язок, який говорить про те, що 

формування стабільного високо розвинутого агропромислового комплексу є 

наслідком, причиною же слід вважати наявність сучасних ефективних державних 

важелів і механізмів як елементів єдиної системної національної політики у сфері 

розвитку сільського господарства. Як застереження доцільно навести тезу про те, 

що державна політика стимулювання агропромислового виробництва, що не 

базується на засадах комплексного підходу ефективною бути не може апріорі, бо 

вже сама по собі закладає економічну пріоритетність чи автономність однієї галузі 

по відношенню до іншої [68, с. 3-15]. 

У контексті сказаного, не зайвим буде наголосити і на тому, що АПК – це не 

тільки сукупність безпосередньо агровиробничих галузей, але й допоміжних сфер 

і видів діяльності. Таким чином агропромисловий комплекс України – це цілісна 

національно господарська система взаємопов'язаних в своєму розвитку галузей, 

які забезпечують виробництво сільськогосподарської сировини та продовольства, 
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їх заготівлю, зберігання, переробку і реалізацію населенню (рис. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Структура агропромислового комплексу України* 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Окрім наведених існують й інші дефініції аграрно-промислового комплексу, 

які узагальнено розкривають його теоретичну суть і практичну спрямованість, 

відображають взаємовідносини АПК з іншими сферами та галузями економіки 

держави. В цілому понятійно-категоріальний апарат дослідження проблематики 

функціонування аграрно-промислового комплексу є доволі розвинутий, при 

цьому у різних визначеннях автори в основному сходяться на тому, що аграрний 

сектор є основним економічним гарантом продовольчої безпеки країни та 

примноження її конкурентних переваг у системі міжнародних відносин. 

Для прикладу, П. Саблук вважає, що ―АПК – це велике міжгалузеве 
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утворення, органічна частина економіки країни, яка включає сукупність 

галузей, пов’язаних між собою процесом відтворення, основне завдання якого – 

забезпечення продовольчої безпеки країни, оптимальних норм харчування 

населення України, створення експортного потенціалу сировини і продовольства. 

Важливою складовою АПК є сільське господарство, одиниця валової продукції 

якого створює умови для виробництва більше десяти її одиниць в інших галузях 

економіки країни‖ [22, с. 4-19, 5, с. 134]. 

М. Хорунжий стверджує, що ―національний АПК – це інтегрована органічна 

система, частина всього народного господарства, яка базується на взаємодії 

відтворювального процесу в тих сферах і галузях, які мають пряме відношення до 

задоволення потреб суспільства в продовольчих і непродовольчих товарах, 

одержаних із сільськогосподарської сировини‖ [23, с. 38, 5, с. 134]. 

Інші науковці АПК розуміють як ―сукупність галузей і видів діяльності 

народного господарства, які на основі планомірного поділу праці забезпечують 

виробництво продуктів харчування та інших споживчих товарів 

сільськогосподарського походження, а також засобів виробництва і послуг для 

сільського господарства і переробних галузей промисловості‖ [5, с. 134]. 

Зважаючи на складність організаційно-економічної структури (такий 

висновок можна зробити із поданих дефініцій), розвиток агропромислового 

комплексу будь-якої країни лежить у площині інтеграційних та коопераційних 

процесів. Без них унеможливлюється взаємодія між суміжними та допоміжними 

галузями АПК, руйнуються функціональні, організаційні та фінансово-економічні 

зв’язки, згортається діяльність суб’єктів господарювання [90]. Загалом 

функціонування АПК, як наведено на рис. 1.1, забезпечується трьома групами 

галузей та підприємств (суб’єктів підприємництва). 

До першої групи можна віднести господарюючих суб’єктів, які здійснюють 

діяльність у межах тракторного і сільськогосподарського машинобудування, 

машинобудування для тваринництва і кормовиробництва, легкої і харчової 

промисловості, виробництва мінеральних добрив і засобів захисту рослин, 
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будівельних матеріалів, спеціалізованого автотранспорту і устаткування 

меліоративної техніки, будівництва в АПК, виробництва спеціалізованого 

устаткування і приладів для галузей АПК, промислової обробки гібридного і 

сортового насіння, комбікормової та мікробіологічної промисловості, 

виробництва засобів виробництва для сільського господарства. 

Другу групу, по суті ядро агропромислового комплексу, становлять галузі і 

підприємства безпосередні виробники сільськогосподарської продукції. У своєму 

розвитку вони характеризуються певними особливостями, а саме: впливом 

природно-кліматичних факторів на характер і організацію виробництва, 

об'єктивною необхідністю використання частини виробленої продукції як засобів 

виробництва, універсальністю основного засобу виробництва – землі. Усе це 

зумовлює особливості становлення ринкових відносин в агропромисловому 

комплексі та особливості його державного регулювання. 

І нарешті третя група – це харчова та борошномельно-круп'яна 

промисловість, галузі легкої промисловості, які здійснюють первинну переробку 

сільськогосподарської сировини, наприклад, первинна переробка бавовни, льону, 

вовни, пушно-хутрової сировини, підсобні промисли сільськогосподарських 

підприємств, які виробляють борошно, масло, сир, переробляють овочі, фрукти, 

виробництва, які займаються заготівлею сільськогосподарської сировини, її 

транспортуванням та зберіганням, торгівля споживчими товарами, підготовка 

кадрів для сільського господарства, будівництво в галузях АПК. 

На думку багатьох учених, розвинутий агропромисловий комплекс повинен 

бути укомплектований і четвертою групою суб’єктів господарювання, до якої 

можна віднести галузі виробничої, соціальної, сервісної, наукової, інформаційної 

інфраструктури, які хоча і не створюють продукту безпосередньо, але потрібні як 

для його створення, такі і для ефективного функціонування АПК. Сама по собі 

наявність такої групи господарюючих одиниць ще не є ознакою 

високорозвинутого агропромислового комплексу, адже всі вони можуть бути 

сконцентровані на посередництві господарських відносин іншого типу. Більше 
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того, на наше переконання, саме економічне прогресування АПК спроможне до 

певної міри змістити акценти та пріоритети і сконцентрувати функціональні 

вектори діяльності суб’єктів соціальної, сервісної, наукової, інформаційної 

інфраструктури на напрямах агропромислового характеру [70, с. 133-138]. 

Не зайвим буде наголосити і на тому, що повноцінний аграрно-

промисловий комплекс є результатом багатофункціонального симбіозу наведених 

вище галузей та суб’єктів господарювання. Це означає, що домінування однієї 

галузі та певне відставання інших не дасть потрібних дивідендів. Кожна із галузей 

повинна працювати доволі продуктивно, забезпечувати максимальний ефект 

виробничо-економічної кооперації, збалансовувати фінансові та матеріальні 

потоки. 

Ще одним критерієм розвитку АПК держави є налагодження стійких 

міжнародних торговельно-економічних відносин. Ми вважаємо, що апогеєм 

розвитку агропромислового комплексу будь-якої країни є вихід 

сільськогосподарських виробників на міждержавну арену у спосіб здійснення 

експортних операцій [71, с. 132-135]. Саме таким чином можна з однієї сторони 

добитися максимальних мікроекономічних результатів (на рівні суб’єктів 

господарювання), а з другої – зреалізувати генеральну мету держави у даній 

сфері, що проявляється у нарощуванні провідних позицій у контексті 

гарантування продовольчої безпеки, а відтак і домінування у системі 

світогосподарських відносин. 

Важливою обставиною розвитку національного сільського господарства 

країни є формування так званих регіональних АПК. У моно та багатоканальній 

сукупності вони можуть становити єдиний аграрно-промисловий комплекс 

держави. Під моноканальними зв’язками ми розуміємо поєднання 

сільськогосподарських підприємств суто за характером та аграрною 

приналежністю їхньої господарської діяльності. Набагато цікавішими є 

багатоканальні зв’язки, які відображають не лише формальну, але й практичну 

сторону сільськогосподарського виробництва. Під багатоканальними відносинами 
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варто розуміти функціональну співпрацю або господарську кооперацію, що 

може мати місце між регіональними аграрно-промисловими комплексами.  

 

 +  = НАПК                                                                 (1.1) 

 

де i – кількість суб’єктів господарювання, які функціонують у межах 

регіональних агропромислових комплексів; 

j – кількість галузей регіональних агропромислових комплексів; 

 – моноканальні зв’язки між суб’єктами регіональних 

агропромислових комплексів; 

 – багатоканальні зв’язки між суб’єктами регіональних 

агропромислових комплексів; 

НАПК – національний агропромисловий комплекс. 

Формула 1.1 відображає поєднання, а точніше сумарну співпрацю всіх 

суб’єктів господарювання регіональних АПК, що здійснюють власну діяльність у 

тих галузях економіки, які підпадають під визначення аграрних чи аграрно 

спрямованих. Разом із тим саме формування регіональних агропромислових 

комплексів виглядає доволі складною проблемою, що лежить у площині багатьох 

факторів, критеріїв і чинників. Розпочати потрібно вже з того, що існує дуже 

розгалужений понятійно-категоріальний апарат, націлений на подання 

конкретних дефініцій окремих закономірностей і процесів агропромислового 

формування. 

Зокрема, М. Паламарчук наводить визначення так званих агропромислових 

територіальних комплексів, під якими варто розуміти ―сукупність підприємств та 

організацій, пов'язаних з виробництвом, промисловою переробкою, зберіганням і 

реалізацією сільськогосподарської продукції на певній території‖ [16]. Вчений 

пропонує розрізняти аграрно-промислові територіальні комплекси за 

територіальним масштабом, особливостями структури, характером взаємозв'язків 

тощо. Для систематизації цих різновидів пропонується певна типологія, згідно 

якої агропромислові територіальні комплекси доцільно поділяти на два типи: 
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1) регіональні агропромислові комплекси; 

2) агропромислові територіальні системи. 

Щодо останніх, то наводиться таке їхнє визначення – ―територіальна 

сукупність сільськогосподарських і промислових підприємств, безпосередньо 

пов'язаних виробничо-технологічними (функціональними) зв'язками‖ [16]. На 

думку того ж таки М. Паламарчука, ―поєднання підприємств в АПТС ґрунтується 

на економічній доцільності територіальної спільності виробництва сировини та її 

переробки. Конкретні форми такої спільності зумовлені рівнем розвитку 

продуктивних сил, територіальними особливостями виробництва сировини, 

густотою і станом транспортної мережі. АПТС складається з таких основних 

елементів [16]: 

- промислових підприємств, які переробляють сільськогосподарську 

сировину і виступають як інтегратор у даній системі; 

- сільськогосподарських підприємств або їх територіальних систем 

(особливо тваринницьких), що спеціалізуються на виробництві відповідної 

сировини; 

- заготівельних пунктів; 

- допоміжних підприємств. 

З огляду на сказане вище, вважаємо за потрібне висловити власну думку 

стосовно теоретико-методологічних засад розвитку сільськогосподарського 

виробництва в регіональному масштабі. Ми можемо до певної міри погодитися із 

науковими поглядами М. Паламарчука, щодо поділу територіальних 

агропромислових об’єднань на дві раніше наведені групи. При цьому переконані, 

що агропромислові територіальні системи є нічим іншим, а ніж функціонально та 

організаційно не розвинутими прототипами регіональних агропромислових 

комплексів. По суті, агропромислову територіальну систему можна сприймати як 

початкову стадію формування регіонального агропромислового комплексу. Однак 

не можна забувати про те, що трансформація територіальної агросистеми у 

повноцінний аграрно-промисловий комплекс не є обов’язковою. Більше того, така 
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трансформація може затруднятися як суб’єктивними, так і об’єктивними 

причинами й обставинами. 

До суб’єктивних причин можна віднести відсутність сучасних продуманих 

державної та регіональних стратегій розвитку територіального 

сільськогосподарського виробництва. У цьому випадку основна відповідальність 

лягає на органи державної та місцевої влади, покликані створити відповідне 

організаційно-правове підґрунтя для стимулювання позитивних змін в аграрно-

промисловій сфері. Що ж стосується об’єктивних причин, то під ними ми 

розуміємо природні, кліматичні, історичні, економічні та інші особливості 

функціонування регіональної економічної системи, які в основному і визначають 

загальногосподарські перспективи розвитку конкретного регіону. При цьому 

потрібно розуміти, що у межах національного виробничо-господарського поступу 

сільськогосподарська сфера сприймається як одна із домінуючих і це насамперед 

пов’язано з об’єктивними передумовами. З огляду на це, побудова регіональних 

агропромислових комплексів повинна сприйматися як цілком осяжне завдання 

загальнодержавного значення (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Формування аграрно-промислового комплексу регіону* 

* Сформовано автором самостійно. 

 

З огляду на агропромислову спрямованість національної економіки та 

загалом сприятливі природно-кліматичні умови для розвитку сільського 
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промислових комплексів, а не агропромислових систем. Адже, на нашу думку, 
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наявність останніх здебільшого є наслідком неефективних державної та 

регіональних стратегій розвитку досліджуваної сфери національного господарства 

[101, с. 102-109]. 

Агропромисловий комплекс регіону, як видно на рис. 1.2, ґрунтується на 

функціональній кооперації тих же самих галузей, що й АПК держави. Примітним 

є те, що регіональний АПК з однієї сторони апріорі повинен обмежуватися 

певними територіальними параметрами, проте – з іншої – може входити у межі 

декількох адміністративно-територіальних утворень. Для прикладу, будь-яке 

сільськогосподарське підприємство, що зареєстроване на території припустимо 

Львівської області може мати сільськогосподарські угіддя чи виробничо-

господарські потужності на території судніх областей, як-то Івано-Франківської, 

Тернопільської, Волинської тощо. Ми вже не говоримо про те, що так звані 

підприємства агропромислового сервісу можуть обслуговувати агровиробників, 

які функціонують у різних регіонах України. У цьому випадку виникає запитання: 

за якими ознаками чи принципами можна класифікувати регіональні АПК та 

відносити їх до конкретних адміністративно-територіальних одиниць? 

У цьому контексті, на нашу думку, повинні привілеювати не територіальні, 

а організаційні та функціональні ознаки. Йдеться про те, що регіональний АПК 

має відзначатися стійкими виробничо-господарськими зв’язками між суб’єктами 

господарювання виробничих і допоміжних галузей, що входять у його структуру. 

Якщо такі зв’язки налагоджені між підприємствами (господарюючими 

одиницями), які зареєстровані більше, ніж в одній області, при цьому їхня участь 

у сільськогосподарських відносинах є доволі пристойною і навіть визначальною, 

то це буде означати, що і регіональний АПК розповсюджується на ряд областей. 

До згаданого критерію можна долучити і принцип організаційного регулювання, 

який здебільшого стосується інституціонального забезпечення аграрно-

промислового виробництва. 

Із цього можна зробити висновок, що регіональний АПК – це не стільки 

територіальне, скільки функціональне утворення, побудоване на певних 
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організаційних засадах, які здебільшого є суб’єктивними і на відміну від 

функціональної складової регіонального АПК можуть гальмувати його розвиток. 

Такий висновок випливає із практики міжтериторіальної співпраці, яка дуже 

часто буває малоефективною через складність врегулювання територіальних 

інтересів різних адміністративних одиниць, що лежать у площині діяльності 

(управління) місцевих органів влади різного підпорядкування [103]. 

Таким чином, на нашу думку, агропромисловий комплекс регіону – це 

сукупність функціонально поєднаних суб’єктів господарювання, які 

представляють галузі, що виробляють засоби сільськогосподарського 

виробництва, безпосередньо займаються рослинництвом і тваринництвом 

(включаючи лісове та ставкове господарство), а також здійснюють функції по 

заготівлі та переробці агропродукції, характеризуються здатністю до кооперації, 

розташовані на території однієї чи декількох сусідніх областей та регулюються на 

основі територіальної чи міжтериторіальної співпраці органів місцевої влади й 

управління. 

Із наведеної дефініції випливає, що регіональний АПК може поєднувати 

суб’єктів господарювання декількох адміністративних одиниць [102]. При цьому, 

на наше переконання, організаційна ознака формування агропромислового 

комплексу регіону виступає у більшій мірі не каталізатором, а інгібітором його 

розвитку. Через це формування та прогрес регіональних АПК має бути 

домінуючою складовою автономних стратегій економічного розвитку тих 

областей України, які володіють достатніми природно-кліматичними умовами 

забезпечення сільськогосподарського виробництва. І лише по причині відсутності 

згаданих умов, мова може йти про міжтериторіальну конфігурацію регіонального 

АПК. 

При формуванні аграрно-промислового комплексу регіону, як важливого 

елемента економічної системи території, до уваги потрібно брати ряд чинників, 

які у сукупності здатні визначити як напрями розвитку регіонального АПК, так і 

його територіальну конфігурацію. Адже від наявності чи, навпаки, відсутності тих 
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або інших передумов залежить об’єктивний характер створення АПК регіону, а 

відтак перспективність у структурі економічних відносин (рис. 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Чинники формування аграрно-промислового комплексу регіону* 

 Сформовано автором самостійно. 
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створення повноцінного АПК, а, по-друге, перспективи його функціонування і 

поступу. 

Для прикладу в межах певної адміністративно-територіальної одиниці 

можна пропагувати бурякоцукрове сільськогосподарського виробництва, тоді як 

достатньо складно розвивати картоплярство чи зерновий профіль. У цьому 

контексті ключову роль може відігравати не тільки клімат, але й специфічні 

характеристики ґрунтів, ландшафт тощо. Тому врахування згаданого вище 

чинника формування регіонального АПК лежить у площині оцінювання 

кількісних і якісних параметрів природно-ресурсного потенціалу. 

До більш суб’єктивних передумов агропромислового виробництва належить 

рівень економічного розвитку території, адже цей показник напряму залежить від 

дієвості регіональних програм і стратегій. У будь-якому випадку, навіть якщо 

економіка регіону працює не досить ефективно, її можна переорієнтувати на 

засади інтегрального прогресу за умови застосування сучасних господарських 

методик і технологій. При цьому розвиток агропромислового комплексу у такому 

економічному середовищі буде істотно затруднений, особливо з огляду на те, що 

сільське господарство саме по собі потребує суттєвого стимулювання, яке може 

бути результатом вже налагоджених економічних взаємин. 

Приблизно таке ж значення як і попередній чинник у процесах формування 

АПК регіону має характер суспільного виробництва території. Сюди варто 

віднести наявні продуктивні сили розміщені у межах адміністративно-

територіальної одиниці, бо від них може і буде залежати ступінь господарської 

кооперації у плані функціонування допоміжних і споживчих по відношенню до 

аграрно-промислового комплексу економічних структур. 

На агропромислове комплексоутворення чинить безпосередній вплив і 

характер розселення, рівень урбанізації, а також структура трудового потенціалу 

території. Щодо першого, то від умов розселення мешканців адміністративного 

утворення залежатиме практика переробки, доставки та зберігання 

сільськогосподарської продукції. Наприклад, у зоні концентрації великих міст 
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виникає потреба в розташуванні громіздких переробних і складських 

агроцентрів, тоді як у сільській місцевості допоміжні галузі АПК повинні 

покривати територію приблизно рівномірно. Своєю чергою, таке явище як 

урбанізація є більш об’єктивним і здатне впливати на спеціалізацію 

агропромислових підприємств, у більшій мірі створюючи умови для 

рослинництва і обмежуючи тваринництво. Стосовно забезпеченості трудовими 

ресурсами, то тут доцільно аналізувати ступінь трудомісткості конкретного 

аграрного виробництва, а вже потім на основі визначення показника 

трудозабезпечності території робити висновки на користь тих чи інших напрямів 

сільського господарства. 

Транспорт – це одна із найважливіших підсистем функціонування усіх видів 

регіональних АПК. Агропродукція відзначається певними особливостями у 

контексті доставки як до переробних підприємств, так і до кінцевого споживача. 

Через це від рівня розвитку транспортних мереж і комунікацій напряму залежить 

ступінь налагодження внутрігосподарських і зовнішніх зв’язків. Для нормального 

функціонування АПК велике значення має автомобільний транспорт, особливо 

спеціалізовані транспортні засоби: рефрижератори, автоцистерни, автопоїзди для 

перевезення худоби, спеціальні автомашини для доставки овочів, хліба тощо. 

Тому наявність великих транспортних підприємств чи окремих транспортних 

відділів агрофірм є достатньо вагомим фактором підвищення ефективності 

регіонального агропромислового комплексу. 

Суміжними чинниками формування АПК регіону є внутрішньо 

територіальні та загальнодержавні споживчі потреби. Якщо перші відображають 

попит на сільськогосподарську продукцію виключно у межах адміністративно-

територіальної одиниці, то другі характеризують потребу у результатах аграрно-

промислового виробництва в країні та в розрахунку на експортні орієнтири. З 

огляду на це споживча складова агропромислового комплексоутворення повинна 

визначати господарську потужність регіонального АПК, а відтак його структуру. 
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Останньою, на нашу думку, передумовою не стільки формування, скільки 

розвитку регіональних агропромислових господарств є використання результатів 

науково-технічного прогресу. Надбання НТП можуть широко застосовуватися у 

модернізації виробництва, впровадженні сучасних економічних і технологічних 

прийомів, організації логістичних зв’язків, налагодженні процесу управління 

тощо. Науково-технічний прогрес до певної міри визначає спеціалізацію і 

кооперування промислових і сільськогосподарських підприємств, їхні розміри і 

типи. 

Загалом формування регіональних аграрно-промислових комплексів у 

сучасних умовах є доволі складною та багатокроковою процедурою. З однієї 

сторони, зважаючи на те, що національна економіка України має достатні 

переваги щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, агропромислові 

утворення повинні становити її кістяк. Однак, з іншої, поступ АПК залежить від 

цілого ряду факторів, чинників і передумов, які цілісно повинні бути враховані у 

рамках державної та регіональних агростратегій. Зауважимо, що в нашій країні 

сьогодні згадані стратегії або відсутні, або характеризуються достатньо низькою 

якістю з огляду на їхню не відповідність теперішнім тенденціям, серед яких 

домінують ті, що базуються на принципах диверсифікованого фінансово-

економічного забезпечення. У випадку якщо у найкоротші терміни не відбудеться 

врахування реальних факторів розвитку національного АПК, Україна може 

втратити безумовно великий сільськогосподарський потенціал, що негативно 

позначиться не тільки на її внутрішньому ринку, але й на параметрах 

зовнішньоекономічної і навіть політичної співпраці. 

 

         Висновки до розділу 1 

 

1. Національна економіка України завжди відзначалася аграрно-

промисловою спрямованістю. Цьому сприяють кліматичні, природні, соціальні та 

інші передумови. Тим не менше на протязі останніх років сільське господарство 
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України раптово почало здавати свої позиції як на внутрішньому, так і на 

зовнішніх ринках продовольчих товарів. Згадана негативна тенденція вимагає 

вжиття негайних заходів щодо розроблення та впровадження сучасних методик 

розвитку аграрно-промислового комплексу держави. Зважаючи на те, що майже 

усі регіони нашої країни вважаються придатними для поступу агропромислових 

відносин особливу увагу потрібно звернути на організацію так званих 

регіональних АПК. 

2. Формування аграрно-промислового комплексу у територіальному 

масштабі лежить у площині низки чинників і факторів. До основних із них можна 

віднести характер природних умов, структуру та родючість ґрунтів, вектори 

суспільного виробництва, загальний соціально-економічний стан території, 

економічну інфраструктуру тощо. Якщо згадані чинники відзначаються 

сприятливим впливом на розвиток сільського господарства, то у такому регіоні є 

всі можливості для формування повноцінного АПК. 

3. Водночас не слід прив’язувати регіональний АПК до конкретної області. 

У структуру агропромислового комплексу входять як мінімум три групи галузей: 

- галузі, зайняті продукуванням засобів виробництва; 

- галузі спрямовані на безпосереднє сільськогосподарське виробництво; 

- галузі сконцентровані на переробці агросировини. 

Цілком певно можна припустити, що у межах однієї області окремі галузі 

можуть бути відсутніми, а тому говорити про формування цілісного 

регіонального АПК в масштабі таких областей не доцільно. Швидше в такому 

випадку варто використовувати термін територіальні агропромислові системи. 

Таким чином під АПК регіону слід розуміти організовану взаємодоповнювану 

сукупність різнофункціональних суб’єктів агровідносин, націлених на заготівлю, 

переробку та реалізацію сільгосппродукції, а також обслуговування згаданих 

процесів. 

4. Однією із функціональних ланок регіонального АПК є м’ясопродуктовий 

підкомплекс. В його структуру входять господарюючі суб’єкти зайняті 
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вирощуванням кормів, відгодівлею худоби та птиці, м’ясоперобкою і 

реалізацією готової продукції. 

Одним із основних аспектів налагодження ефективної діяльності суб’єктів 

м’ясопродуктового виробництва є фінансове забезпечення. У досліджуваній 

функціональній підсистемі АПК мають місце приблизно ті ж самі джерела 

фінансування, що й в інших галузях національної економіки, наприклад 

податкові, бюджеті, страхові, кредитні ресурси, власні кошти господарюючих 

одиниць, міжнародні гранти тощо. При цьому характер їхнього застосування у 

сфері АПК відзначається певною специфікою, врахування якої є невід’ємним 

елементом корпоративного менеджменту та системи державного регулювання. 

5. Аграрно-промисловий комплекс як у національному, так і регіональному 

масштабі відзначається істотною залежність від параметрів державної політики 

його розвитку і стимулювання. Сутність аграрної політики держави у період 

становлення ринкових відносин полягає у: проведенні земельної реформи; 

розвитку різних форм власності на землю і господарювання; ліквідації жорсткого 

адміністративно-державного управління у сільському господарстві; сприянні 

розвитку конкуренції; поступовій відмові від обов’язкового встановлення 

державних замовлень (державних контрактів) на виробництво і поставку 

сільськогосподарської продукції; розробленні і здійсненні цільових програм 

розвитку виробничої і соціальної інфраструктури на селі при фінансовій 

підтримці держави. 

6. Одним із найбільш перспективних напрямів розвитку м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК є застосування методики організації замкнутих 

циклів. Їх вважають достатньо прогресивними з огляду на потенційні можливості 

щодо підвищення рівня продовольчої безпеки держави, а також фінансово-

економічного стану самих суб’єктів господарювання зайнятих у сфері 

сільськогосподарських відносин. При цьому як формування, так і забезпечення 

функціонування агроутворень із замкнутими циклами виробництва підлягає 



 65 

дієвому регулюванню у спосіб реалізації ефективних державних і регіональних 

стратегій. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК НА ПРИКЛАДІ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

           2.1. Кількісні параметри фінансово-економічного потенціалу 

м’ясопродуктового підкомплексу АПК 

 

М’ясопродуктовий підкомплекс регіонального АПК – це складна 

виробничо-господарська система спрямована на вирощування великої рогатої 

худоби, свиней, птиці та інших свійських тварин продуктового напряму з метою 

наступної переробки м’ясної сировини задля задоволення потреб населення у 

м’ясопродукції. Відштовхуючись від наведеного визначення з усією впевненістю 

можна сказати, що від ефективного налагодження виробничих відносин у 

м’ясопродуктовому підкомплексі залежить рівень продовольчої забезпеченості 

населення конкретної адміністративно-територіальної одиниці та/або країни в 

цілому. Крім того м’ясопродуктове виробництво спроможне дати істотний імпульс 

для нарощування експортоорієнтованих операцій, а відтак ескалації фінансових 

показників розвитку регіональних і національної економічних систем. 

Про перспективність м’ясопродуктового підкомплексу АПК можна говорити 

з огляду на систему взаємопов’язаних показників. Вважаємо, що вихідним етапом 

аналізу господарського потенціалу м’ясопродуктового підкомплексу є 

дослідження кількісних параметрів, які безпосередньо відображають динаміку 

виробничого середовища у розрізі даних, що характеризують приріст поголів’я 

великої рогатої худоби, свиней, птиці, овець тощо. Окрім зазначеного, істотний 

інтерес викликають показники приросту обсягів переробки м’ясної сировини, 

виробництва готової продукції, її реалізації. Саме комплексна оцінка динамічних 

тенденцій стосовно наведених індикаторів дасть можливість з’ясувати сильні та 

слабкі сторони м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК Львівщини з 

наступним визначенням пріоритетних напрямів його удосконалення [96, с. 7-11]. 
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Варто зауважити, що тактичними й стратегічними планами розвитку 

агарно-промислового комплексу Львівської області визначені базові цілі та 

завдання, виконання яких є найбільшою прерогативою органів місцевої влади й 

управління. Їх досягнення дасть можливість вивести аграрне виробництво регіону 

в цілому і м’ясопродуктовий підкомплекс зокрема на принципово новий рівень, 

що відзначатиметься достатньо високими показниками виробництва і реалізації 

м’ясної продукції за доброчесними ринковими цінами. А це, своєю чергою, 

сприятиме зростанню показників споживання населенням м’яса й продуктів його 

переробки. 

Зокрема, згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Львівщини головною метою розвитку регіонального АПК є впровадження в 

аграрне виробництво сучасних технологій і новітньої сільгосптехніки, 

виробництво висококонкурентної сільськогосподарської продукції та продуктів 

харчування. Що ж стосується конкретно галузі тваринництва, то тут основними 

напрямками реформаторської діяльності є стабілізація і нарощення поголів’я та 

обсягів виробництва продукції тваринництва, підвищення 

конкурентоспроможності галузі, зростання експортного потенціалу тощо. 

Основними завданнями розвитку регіонального АПК Львівської області є: 

- створення сприятливого інвестиційного клімату для запровадження 

новітніх технологій виробництва; 

- покращення фінансово-економічного становища аграрників шляхом 

надання пільгових кредитів, розширення ринків продажу сільськогосподарської 

продукції, забезпечення висококваліфікованими кадрами, підвищення заробітної 

плати; 

- вирішення соціальних проблем, спрямованих на підвищення доходів селян, 

покращення рівня їхнього життя через розбудову сіл та створення нових робочих 

місць; 

- збереження, розвиток і нарощення молочного поголів’я; 
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- продовження робіт із створення великотоварних спеціалізованих 

господарств з виробництва молока та яловичини; 

- залучення інвесторів і забезпечення повноцінного ветеринарного 

обслуговування тваринницьких ферм і комплексів; 

- підвищення рівня продуктивності корів до 4200 кг. у господарствах 

населення і до 3200 кг. у сільськогосподарських підприємствах та 

середньодобових приростів молодняку великої рогатої худоби до 600 грамів; 

- збільшення у 1,5 раза кількість особистих господарств населення, які 

утримують 3 і більше корів. 

Цілком ймовірно, що реалізація наведених вище завдань дасть можливість 

створити адекватне підґрунтя для прогресування аграрно-промислових відносин у 

межах Львівщини, у тому числі й у контексті поступу м’ясопродуктового 

підкомплексу АПК регіону. При цьому не слід забувати, що генеральною метою 

будь-якого виробництва є його націленість на ринки збуту та на кінцевого 

споживача. Це означає, що м’ясопродуктовий підкомплекс, а точніше його 

функціонально-організаційна модернізація повинна бути націлена, по-перше, на 

зростання виробничих показників, як-то приріст поголів’я худоби, збільшення 

обсягів виробництва м’ясопродукції тощо, а по-друге, на врегулювання торгово-

промислових відносин на м’ясопродуктовому ринку. 

Такий висновок випливає із того, що сьогодні аграрний ринок Львівщини, 

складовим елементом якого є і м’ясопродуктовий сегмент, виглядає доволі 

розбалансованим. Причиною цього негативного явища є дисбаланс між цінами 

виробників, торговою націнкою посередників і купівельною спроможністю 

населення. Для налагодження більш конструктивного ринкового середовища, 

умовами якого були б задоволені усі сторони торгово-промислових відносин, 

необхідно налагодити ефективний процес реформування виробничо-

технологічної, організаційно-економічної та адміністративної складових 

функціонування м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК Львівської 

області. 
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Для того аби дослідити перспективність м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК Львівщини, необхідно акцентувати увагу на порівнянні 

основних кількісних показників, які відображають господарські тенденції у сфері 

м’ясопродуктового виробництва України у розрізі регіонів. Статистичні дані 

засвідчують, що в останні роки у сільському господарстві України відбулися 

серйозні соціально-економічні та організаційні перетворення, зокрема і в галуззі 

тваринництва. Тваринництво – одна з провідних галузей агропромислового 

комплексу України, оскільки створює вихідну продукцію для харчування 

населення та сировину для інших галузей [97, с. 194-195]. Незважаючи на таку 

важливу роль галузі, нині вона знаходиться у критичному стані (табл. 2.1). 

Подаючи коротку характеристику основних показників галузі 

тваринництва, як базової платформи м’ясопродуктового виробництва зазначимо, 

що на 1 січня 2014 року в країні нараховувалось 4534,0 тис. голів великої рогатої 

худоби, що на 2,4% менше порівняно з початком 2013 року. Поголів'я корів в 

аграрних підприємствах зменшилось на 1,7%, у господарствах населення – на 

1,8%, що зумовило загальне скорочення показника на 1,8 %. 

У 2013 році поголів'я свиней збільшилось на 4,6% і на кінець року 

становило 7922,2 тис. голів, у тому числі в аграрних підприємствах – на 9,1% 

(3878,9 тис. голів), у господарствах населення – на 0,6% (4043,3 тис. голів). 

Загальне поголів'я птиці всіх видів порівняно з початком 2013 року зросло на 

7,6%, або на 16,2 млн. голів (становило 230,3 млн. голів). Дещо скоротилося (на 

0,2%, або на 3 тис. голів) поголів’я овець та кіз за рахунок зменшення стада в 

аграрних підприємствах на 6,3% (становило 248,5 6 тис. голів). 
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Таблиця 2.1 

Частка регіонів України у валовому виробництві продукції тваринництва у 

2013 році 

 

М’ясо всіх видів 

(у забійній масі) 

Молоко всіх 

видів 

Яйця 

всіх видів 
Вовна 

частка, 

% 

місце 

регіону 

частка, 

% 

місце 

регіону 

частка, 

% 

місце 

регіону 

частка, 

% 

місце 

регіону 

АР Крим 5,4 6 2,5 23 2,5 17 25,4 2 

Вінницька 7,4 4 7,5 1 4,1 8-9 0,4 19-20 

Волинська 4,4 8 4,1 10-12 0,9 25 0,5 17-18 

Дніпропетровська 9,5 3 3,0 18 4,9 6 1,2 11 

Донецька 5,3 7 2,8 19-20 9,9 2 3,6 6 

Житомирська 2,2 16 5,2 4-5 2,9 13 0,7 14 

Закарпатська 2,5 13-15 3,6 15 1,7 22 6,1 3 

Запорізька 2,6 12 2,3 25 3,7 11 2,2 8 

Івано-Франківська 3,3 10 4,1 10-12 4,5 7 0,6 15-16 

Київська 10,1 2 4,1 10-12 13,0 1 0,1 23-25 

Кіровоградська 2,1 17-18 2,8 19-20 2,7 14-15 0,5 17-18 

Луганська 2,1 17-18 2,4 24 4,1 8-9 1,5 10 

Львівська 5,6 5 5,4 3 2,7 14-15 0,4 19-20 

Миколаївська 1,3 25 3,2 17 1,8 23-24 2,9 7 

Одеська 1,9 20 3,5 16 1,8 21 40,5 1 

Полтавська 3,2 11 6,8 2 3,3 12 0,9 12-13 

Рівненська 2,5 13-15 4,0 13 2,6 16 0,6 15-16 

Сумська 1,8 21-22 3,7 14 2,2 18-19 0,9 12-13 

Тернопільська 2,0 19 4,2 9 2,2 18-19 - - 

Харківська 3,8 9 4,7 7 6,2 4 1,8 9 

Херсонська 1,8 21-22 2,7 21 6,1 5 4,1 5 

Хмельницька 2,5 13-15 5,2 4-5 9,2 3 0,3 21-22 

Черкаська 13,3 1 4,5 8 3,8 10 0,1 23-25 

Чернівецька 1,7 23-24 2,6 22 1,9 20 4,3 4 

Чернігівська 1,7 23-24 5,1 6 1,5 23-24 0,3 21-22 

 Сформовано автором на основі джерел [45-50]. 

 

Дані наведені у табл. 2.1 засвідчують той факт, що тваринництво як галузь 

АПК має достатньо істотні перспективи для розвитку у межах Львівської області, 

особливо коли мова йде про виробництво молока та м’яса. Значно гірші позиції 

Львівщина займає у продукуванні яєць і вовни, однак цей факт не виглядає 

загрозливим у контексті економічного стану регіону через те, що виробництво 

яєць і вовни за своїм економічним значенням істотно поступається процесам 

м’ясопродуктового та молокопродуктового виробництва. Хоча загалом зазначені 

показники повинні вплинути на інституційну складову аграрно-промислового 
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комплексу Львівської області і сконцентрувати зусилля насамперед місцевих 

органів влади на стимулюванні тих напрямів АПК, які сьогодні здали чи здають 

свої позиції у порівнянні з іншими регіонами України. 

Разом із тим частка м’ясо- та особливо молокопродуктового виробництва 

Львівщини у структурі валового сільськогосподарського виробництва України 

виглядає доволі перспективно. Це говорить про те, що область володіє достатніми 

природними, економічними, соціальними та іншими можливостями для 

повноцінного розвитку м’ясопродуктового та молокопродуктового підкомплексів 

регіонального АПК. При цьому не слід забувати, що без належного державного 

регулювання, яке до слова можна здійснювати шляхом застосування цільових 

програм державного і місцевого значення, м’ясо- та молокопродуктове 

виробництво може втратити притаманні йому переваги і тим самим позбутися 

окресленої вище перспективності. 

Тому економічна думка повинна оперативно реагувати на виникнення будь-

яких поточних проблем, своєчасно визначати чинники, що їх формують, і на цій 

основі розробляти економічні прогнози подальшого розвитку досліджуваних 

об’єктів. Виходячи із зазначеного, існує постійна необхідність пошуку 

можливостей нарощування виробництва продукції м’ясного та молочного 

напрямів, поліпшення її якості, розроблення цілеспрямованих заходів щодо 

найповнішого використання потенціалу м’ясопродуктового та 

молокопродуктового підкомплексів АПК і підвищення їхньої ролі в економіці 

країни та регіонів [98, с. 11-17]. 

Надалі пропонуємо перейти безпосередньо до аналізу тенденцій 

функціонування саме м’ясопродуктового підкомплексу аграрно-промислового 

комплексу Львівщини з метою визначення наявних недоліків, переваг, а 

найголовніше резервів, які би дали змогу вивести підкомплекс на новий рівень 

організаційного, економічного, технічного і технологічного розвитку (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз за регіонами України у всіх категоріях аграрних 

господарств* 

(тис. голів) 

 Поголів’я 

Великої рогатої худоби Свиней Овець і кіз 

2006 2010 2011 2012 2013 2006 2010 2011 2012 2013 2006 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Україна 6514,1 4826,7 4494,4 4425,8 4645,9 7052,8 7576,6 7960,4 7373,2 7576,7 1629,5 1832,5 1731,7 1739,4 1738,2 

Автономна 

Республіка Крим 
189,7 176,1 143,3 136,1 138,0 134,9 196,9 185,2 169,2 156,6 219,9 379,1 313,4 288,9 245,2 

Вінницька 423,1 346,7 317,2 313,4 343,4 424,8 423,8 439,6 373,4 377,5 43,8 38,9 37,7 40,3 406, 

Волинська 274,1 213,0 191,4 190,1 201,8 310,2 333,4 330,5 295,5 310,1 17,4 15,9 14,6 15,9 16,5 

Дніпропетровська 216,2 139,6 134,2 135,5 146,2 418,6 518,9 582,5 545,6 506,2 48,2 62,7 58,8 58,1 59,1 

Донецька 234,1 148,9 141,9 139,2 136,7 361,6 444,3 506,9 501,4 536,4 93,0 87,9 87,0 83,7 84,6 

Житомирська 341,9 240,7 224,6 214,7 223,5 226,5 207,1 217,8 187,2 192,5 25,1 24,5 24,6 26,3 27,6 

Закарпатська 171,0 147,8 143,1 140,7 144,1 254,9 282,5 285,7 275,3 279,6 116,5 136,3 135,0 138,8 164,7 

Запорізька 173,0 113,9 109,3 107,8 117,7 288,8 335,4 370,3 342,6 335,3 43,8 47,1 46,3 49,9 52,3 

* Сформовано автором на основі джерел [45-50]. 
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Продовження табл. 2.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Івано-Франківська 258,8 199,9 185,8 182,5 192,2 178,8 210,5 242,8 262,6 273,8 30,0 24,6 24,6 26,5 28,5 

Київська 266,2 161,4 150,6 148,3 154,9 465,2 486,4 507,9 508,7 523,5 33,3 27,9 29,0 30,4 29,6 

Кіровоградська 175,0 131,7 122,6 117,9 125,6 257,2 260,3 276,7 274,7 267,6 42,6 40,6 41,9 44,2 44,1 

Луганська 169,4 120,2 115,2 112,0 117,4 137,5 147,3 152,8 114,2 111,7 57,0 62,2 60,9 58,7 59,0 

Львівська 362,7 283,7 251,9 237,6 250,5 230,2 305,8 296,3 287,3 306,3 23,5 22,5 22,6 25,3 28,6 

Миколаївська 180,6 144,5 141,4 142,0 150,3 140,2 147,7 166,9 155,9 139,6 41,0 53,2 48,7 48,0 49,7 

Одеська 278,0 187,8 182,5 190,2 198,9 375,8 359,1 385,1 397,4 390,1 374,8 415,6 398,3 410,1 403, 

Полтавська 354,5 282,5 264,5 267,4 279,5 327,6 364,6 360,9 312,2 406,2 48,5 43,9 43,0 44,1 45,0 

Рівненська 261,8 190,9 174,2 175,2 183,3 337,9 335,1 344,6 339,6 338,2 17,4 15,5 14,9 15,9 18,0 

Сумська 275,0 178,1 163,9 159,7 167,6 257,0 199,3 201,5 155,7 165,0 44,3 40,1 38,1 39,6 40,5 

Тернопільська 261,3 197,6 182,4 184,9 196,5 285,8 351,7 369,7 344,5 372,1 13,6 11,3 11,2 11,4 12,4 

Харківська 279,8 192,0 194,8 196,7 207,3 290,0 246,4 285,3 212,0 232,6 53,7 62,3 74,4 73,4 76,1 

Херсонська 199,7 131,4 122,1 118,7 118,8 174,1 195,3 205,5 200,1 200,4 75,0 66,3 63,3 60,4 59,0 

Хмельницька 380,7 284,7 269,2 257,6 272,3 333,2 316,9 330,9 301,3 305,3 27,6 25,0 24,2 26,2 26,4 

Черкаська 279,6 220,3 208,8 203,9 212,6 433,3 471,0 488,1 444,3 462,3 48,0 41,0 39,3 39,6 39,6 

Чернівецька 162,8 135,8 116,7 114,9 118,1 159,7 191,5 182,3 165,9 166,3 48,8 54,4 47,4 48,9 50,7 

Чернігівська 345,1 257,5 242,8 238,8 246,6 249,0 245,4 244,6 206,6 219,9 42,7 33,7 32,5 34,8 35,3 

* Сформовано автором на основі джерел [45-50]. 



 74 

Показники подані у табл. 2.2 засвідчують деякі неоднозначні тенденції. 

По-перше, цілком вірогідним є те, що Львівська область володіє істотним 

потенціалом у контексті розвитку м’ясопродуктового виробництва. Ця теза 

пояснюється тим, що за величиною поголів’я великої рогатої худоби Львівщина 

посідає чільне місце, поступаючись лише таким областям як Вінницька, 

Полтавська та Хмельницька. Значно менш переконливі позиції займає область у 

плані вирощування свиней, а також овець і кіз, що не досить добре позначається 

на процесах функціонування м’ясопродуктового підкомплексу регіонального 

АПК, а тому вимагає вжиття відповідних заходів, які дали б можливість 

підвищити темпи продуктової переробки м’яса свинини. 

До речі, чи не найбільш оптимальним інструментом, який спроможний 

спричинити підвищення аграрної активності у межах вирощування свиней є 

цінове регулювання, спрямоване на фінансове заохочення суб’єктів АПК і 

бюджетне стимулювання активоване за рахунок цільових бюджетних програм, а 

також різного роду фіскальних преференцій. Однак зважаючи на те, що в цілому 

вирощування свиней в Україні знаходиться на доволі прийнятному рівні 

(принаймні не викликає загроз продовольчого дефіциту), то держава не 

зацікавлена у стимулюванні такого роду економічної діяльності виключно у 

межах Львівщини. Це зводить до думки про необхідність впровадження 

регіональних цільових програм, у тому числі зорієнтованих на формуванні 

сприятливого інвестиційного середовища. 

Що ж стосується вирощування кіз та овець, то цей сегмент 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК не є визначальний, хоча 

ігнорувати його також не слід. Заради справедливості варто зазначити, що 

Львівщина по суті ніколи не володіла ні історичними традиціями, ні будь-якими 

іншими перевагами щодо відгодівлі овець і кіз, та й згадані тварини вирощуються 

здебільшого з метою переробки продуктів їхньої життєдіяльності, як-то вовни й 

молока, тому на м’ясопродуктове виробництво вони суттєвого впливу не чинять. 

Приблизно це ж саме стосується і вирощування коней, які насамперед виконують 



 75 

функцію ―аграрного знаряддя‖ у селянських фермерських домогосподарствах 

або розглядаються у спортивній площині. До слова Львівщина за поголів’ям 

коней займає друге місце в Україні після Волинської області. 

Таким чином у ресурсному сенсі перспективи м’ясопродуктового 

підкомплексу АПК у першу чергу залежать від поголів’я великої рогатої худоби 

та свиней. Стосовно Львівської області, то за цими показниками вона входить до 

когорти потенційно привабливих аграрно-територіальних утворень, які разом із 

тим потребують реалізації дієвих заходів для збільшення виробничо-економічних 

потужностей. 

Поряд із тим кількісні параметри стану м’ясопродуктововго підкомплексу 

АПК Львівського регіону підтверджують наявність ще однієї, проте на відміну від 

першої, досить загрозливої тенденції. Йдеться про постійне зменшення поголів’я 

великої рогатої худоби (ВРХ) на протязі останніх 20 років. Для прикладу у 2013 

році у порівнянні з 1991 роком кількість поголів’я ВРХ в аграрних господарствах 

Львівщини зменшилася більше, ніж на 77%. У тому ж таки 2013 році порівняно з 

2010 роком темп падіння кількості поголів’я ВРХ склав 11,7%, а порівняно з 2011 

роком – 0,6%. Тобто сьогодні в кращому випадку доводиться просто говорити про 

зменшення темпу падіння кількості поголів’я ВРХ, а не про зростання цього 

поголів’я. 

Дещо інші закономірності мають місце у господарствах спрямованих на 

вирощування та відгодівлю свиней. У 2013 році в порівнянні з 1991 роком 

поголів’я свиней в аграрних господарствах Львівщини зменшилося на 20,2%. При 

цьому у досліджуваному часовому лазі мали місце й позитивні зрушення, 

наприклад у 2010 році в порівнянні з 2006 роком темп приросту поголів’я свиней 

в області склав 32,8%. До слова показник 2010 року був найкращим за ті, які мали 

місце у всіх попередніх роках за винятком 1991 року. Однак у 2011-2012 роках 

знову ж таки відбулося поступове зменшення поголів’я свиней, яке закінчилося у 

2013 році приростом трохи більше 0,16%. 

Неухильне зменшення поголів’я є характерним і в розрізі аграрних 
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утворень, зайнятих вирощуванням овець і кіз. У 2013 році до базового 1991 

року темп зменшення поголів’я цих тварин у Львівській області склав 55,3%. 

Хоча варто зауважити, що у 2010-2012 роках відбулася певна стабілізація 

кількості поголів’я овець і кіз із незначним його приростом на 27,1% у 2013 році в 

порівняні з 2010 роком. 

З 2006 року у Львівщині відбувається поступове зменшення поголів’я 

коней, хоча якщо порівняти 2013 рік із 1991 роком, то можна з’ясувати, що темп 

приросту поголів’я коней в області у 2013 році проти базового періоду склав 

0,8%. Разом із тим піковим періодом відгодівлі коней слід вважати 2001 рік. У 

цьому році поголів’я коней було більшим за показник 2013 року приблизно на 

40%. 

З усього видно, що Львівська область поступово втрачає притаманні їй 

переваги у галузі м’ясопродуктового виробництва насамперед через зменшення 

ресурсної бази. Згадані вище тенденції вже у найближчому часі здатні 

спричинити істотні виробничо-господарські диспропорції, наслідком яких буде 

стагнація та падіння економічних показників розвитку м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК Львівщини. Хоча з іншої сторони, зважаючи на 

м’ясоресурсний потенціал Львівської області, що мав місце на початку 90-тих 

років, можна говорити про здебільшого суб’єктивні чинники падіння аграрного 

м’ясопродуктового виробництва, викликані неефективним держаним 

регулюванням досліджуваної сфери. 

Доволі важливою ресурсною складовою м’ясопродуктового виробництва є 

поголів’я птиці. В останні роки в Україні має місце позитивна динаміка щодо 

приросту поголів’я птиці усіх видів, особливо після його зменшення у період з 

1991 року по 2001 рік. Приблизно такі ж динамічні закономірності 

спостерігаються і у Львівській області, в якій темп приросту поголів’я птиці всіх 

видів у 2013 році в порівнянні з 2001 роком склав 40,8% (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Динаміка поголів’я птиці усіх видів у всіх категоріях господарств 

Львівської області* 

 Сформовано автором на основі джерел [45-50]. 

 

Актуальною системою показників, яка характеризує стан і динаміку 

розвитку м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК є рух поголів’я. 

Зазначені показники відображають напрями приросту та зменшення поголів’я 

худоби й птиці, що досить важливо з огляду на відслідковування можливостей 

раціоналізації процесів вирощування і відгодівлі. Наприклад, на початок 2013 

року у Львівській області поголів’я великої рогатої худоби складало 250,5 тис. 

голів. Протягом року приріст поголів’я був забезпечений приплодом у загальній 

кількості 166,8 тис. голів і купівлею 12,9 тис. голів. Своєю чергою у тому ж таки 

році поголів’я ВРХ зменшилося внаслідок падежу (2,8 тис. голів), забою (174,9 

тис. голів) та продажу (12,1 тис. голів). На кінець 2013 року поголів’я ВРХ у 

Львівщині склало 240,4 тис. голів. 

Схожий рух поголів’я, у якому потоки в сторону зменшення переважають 

природний та інший приріст є характерний і для вирощування свиней. Причому 

основною причиною зменшення поголів’я свиней у Львівській області в 2013 році 

був падіж, який склав 52,6 тис. голів. Що ж до поголів’я овець і кіз, то 2013 рік 
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ознаменувався його збільшенням, насамперед за рахунок того, що кількість 

голів забою була значно меншою за кількість голів одержаного приплоду. 

Додатною динамікою у 2013 році відзначився і рух поголів’я птиці, однак тут 

варто зауважити, що сучасні процеси вирощування птиці базуються насамперед не 

на приплоді, а на купівлі, тому збільшення поголів’я забезпечується у першу чергу 

перевищенням зазначеного показника над величиною забою. 

Розглянувши кількісні характеристики ресурсної бази м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК Львівщини, сконцентруємо увагу на порівнянні 

основних параметрів м’ясопродуктового виробництва у розрізі інших областей. 

Це дасть можливість з’ясувати відносну перспективність м’ясоресурсного 

забезпечення аграрних утворень Львівського регіону (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Питома вага регіонів у чисельності поголів’я худоби і птиці (станом на 

01.01.2014 року) 

 

ВРХ Свині Вівці та кози Птиця всіх видів 

питома 

вага, 

% 

місце 

регіону 

питома 

вага, 

% 

місце 

регіону 

питома 

вага, 

% 

місце 

регіону 

питома 

вага, 

% 

місце 

регіону 

АР Крим 3,0 19 2,0 23 13,4 2 4,1 9 

Вінницька 7,1 1 4,7 8 2,1 16 10,1 2 

Волинська 4,4 10 4,0 13 1,0 23-24 2,8 11-12 

Дніпропетровська 3,2 16-18 6,9 2 3,3 7 7,5 4 

Донецька 2.8 20 7,3 1 4,7 4 5,8 5 

Житомирська 4,6 6-9 2,4 19 1,5 22 2,7 13 

Закарпатська 3,2 16-18 3,6 14-16 9,6 3 1,4 25 

Запорізька 2,6 23 4,4 10-11 3,2 8-10 2,6 14-15 

Івано-Франківська 4,2 11 3,6 14-16 1,7 19-20 2,6 14-15 

Київська 3,2 16-18 6,1 3-4 1,7 19-20 11,2 1 

Кіровоградська 2,7 21-22 3,4 17 2,6 12-13 2,1 20 

Луганська 2,5 24-25 1,4 25 3,4 6 2,5 16 

Львівська 5,3 4-5 4,2 12 1,8 18 3,9 10 

Миколаївська 3,4 15 1,9 24 3,2 8-10 1,8 22-23 

Одеська 4,6 6-9 5,1 6-7 23,6 1 2,3 17 

Полтавська 6,0 2 5,5 5 2,6 12-13 2,0 21 

Рівненська 4,0 13 4,4 10-11 1,0 23-24 2,8 11-12 

Сумська 3,6 14 2,2 21-22 2,3 14 2,2 18-19 

Тернопільська 4,1 12 5,1 6-7 0,8 25 2,2 18-19 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Харківська 4,6 6-9 3,6 14-16 4,5 5 4,5 8 

Херсонська 2,7 21-22 2,3 20 3,2 8-10 4,8 6 

Хмельницька 5,8 3 4,6 9 1,6 21 4,7 7 

Черкаська 4,6 6-9 6,1 3-4 2,2 15 10,0 3 

Чернівецька 2,5 24-25 2,2 21-22 2,9 11 1,5 24 

Чернігівська 5,3 4-5 3,0 18 2,0 17 1,8 22-23 

 Сформовано автором на основі джерел [45-50]. 

 

Статистичні дані табл. 2.3 підтверджують наявність достатнього потенціалу 

для розвитку м’ясопродуктового виробництва у межах Львівщини. Насамперед 

область займає високі позиції в аграрних процесах, пов’язаних із вирощуванням 

великої рогатої худоби й птиці. Дещо поступається регіон за питомою вагою у 

відгодівлі свиней, а також кіз та овець. У будь-якому випадку сумнівів не викликає 

аграрна спрямованість регіональної економіки Львівщини, яка, доповнена 

належною індустріальною базою, здатна вийти на принципово нові позиції у 

розвитку й прогресі. 

М’ясоресурсний потенціал регіонального АПК вимірюється окрім 

наведених ще й іншими показниками. Важливою у цьому сенсі є величина, що 

відображає обсяг реалізації на забій худоби та птиці. У 2013 році Львівська 

область за цим показником поступалася лише Вінницькій, Черкаській, 

Дніпропетровській та Київській областям. При цьому обсяг реалізації на забій 

великої рогатої худоби у межах Львівщини у 2013 році був найвищий в Україні й 

становив 51,1 тис. т. Що ж до динаміки останнього показника, то зауважимо, що 

обсяги реалізації на забій ВРХ останніми роками знизилися. Для прикладу у 2013 

році обсяг реалізації на забій ВРХ склав 34,4% від показника 1990 року та 74,6% 

від показника 2005 року. А у порівнянні з 2010 роком цей показник знизився на 

6,9%. 

Примітним є те, що обсяги реалізації на забій худоби та птиці всіх видів у 

2013 році були приблизно одинакоими як у господарствах населення (93,9 тис. т.), 

так і в сільськогосподарських підприємствах. В останніх реалізували на забій 94,4 

тис. т. худоби та птиці, а у фермерських господарствах лише 44,9 тис. т. Цей факт 
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доводить тезу про те, що аграрні виробники (суб’єкти господарювання) у межах 

регіонального АПК Львівщини дещо втратили свої позиції у процесах 

вирощування й реалізації на забій худоби та птиці, а відтак істотно знизився 

конкурентний потенціал самого агропромислового комплексу регіону. Наприклад, 

у 1990 році сільськогосподарськими підприємствами Львівської області було 

реалізовано на забій 169,9 тис. т. худоби і птиці, тоді як господарствами населення 

91,4 тис. т. Надалі це співвідношення постійно змінювалося в сторону останніх 

(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Реалізація на забій худоби та птиці всіх видів у всіх категоріях господарств у 

розрізі регіонів (тис. т. у живій масі)* 

 
Роки 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Україна 2607,5 2389,3 2738,0 2925,4 3031,8 3120,9 3379,6 

АР Крим 101,6 157,1 191,5 201,2 201,9 198,1 175,2 

Вінницька 150,5 77,1 94,0 95,9 98,9 123,0 259,1 

Волинська 71,8 89,1 116,9 121,2 124,1 127,2 143,3 

Дніпропетровська 136,9 160,9 254,5 268,7 294,2 294,4 294,4 

Донецька 138,3 131,7 140,0 147,6 166,1 179,2 178,5 

Житомирська 101,6 69,8 69,0 74,0 75,2 77,6 83,3 

Закарпатська 76,3 73,6 76,0 74,6 76,9 86,3 86,5 

Запорізька 110,5 76,8 75,3 79,8 87,3 85,1 85,9 

Івано-Франківська 82,0 87,5 92,8 98,6 109,2 115,3 120,4 

Київська 165,8 230,7 270,5 260,0 277,8 298,9 317,2 

Кіровоградська 82,4 65,5 58,0 65,0 63,2 64,3 69,5 

Луганська 77,3 69,5 58,5 61,1 63,6 62,2 67,4 

Львівська 105,3 124,0 155,9 165,1 166,8 174,1 188,3 

Миколаївська 71,2 44,8 39,9 45,9 49,4 49,5 49,6 

Одеська 139,9 81,3 66,7 68,6 70,7 69,7 70,2 

Полтавська 107,7 60,2 65,1 72,3 72,0 84,2 110,9 

Рівненська 90,5 67,9 73,2 73,0 81,1 82,1 86,3 

Сумська 103,0 94,3 59,4 63,2 63,5 63,1 66,2 

Тернопільська 80,3 63,6 55,1 57,0 58,4 61,5 72,3 

Харківська 129,9 139,1 117,6 119,4 114,3 111,5 129,7 

Херсонська 89,6 63,8 66,7 67,7 68,6 68,0 71,5 

Хмельницька 118,7 76,3 65,4 73,2 74,9 80,3 89,1 

Черкаська 115,0 146,8 349,2 446,2 448,9 439,1 434,3 

Чернівецька 56,3 51,5 63,1 62,9 63,5 67,6 66,9 

Чернігівська 106,1 86,4 63,7 63,2 61,3 54,7 62,5 

 Сформовано автором на основі джерел [45-50]. 
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Якщо звернути увагу на динаміку обсягів реалізації на забій худоби та 

птиці, то слід зауважити, що останніми роками у Львівській області має місце 

позитивний приріст згаданого показника. Зокрема у 2013 році у порівнянні з 2010 

роком обсяги реалізації на забій худоби та птиці у Львівщині збільшилися більше, 

ніж на 14%. Якщо проводити порівняльну паралель із 2009 роком, то темп 

приросту досліджуваного показника у 2013 році склав 20,8%. 

Суміжним показником із вищенаведеним є обсяг виробництва м’яса. Ця 

величина безпосередньо відображає результативність діяльності виробничих 

суб’єктів м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК. Крім того від 

обсягів продукування м’ясосировини залежать виробничі потужності переробних 

підприємств (господарюючих одиниць), а також загальний обсяг реалізації 

м’ясопродукції. До слова, останній є кінцевим кількісним вимірником 

ефективності функціонування м’ясопродуктового підкомплексу регіонального 

АПК. 

У 2013 році у порівнянні з 2010 роком обсяг виробництва м’яса всіх видів у 

всіх категоріях господарств Львівщини зріс на 15,6%. Зауважимо, що наведений 

показник у межах Львівської області у 2013 році був найвищий за ті, що мали 

місце у попередніх роках. Наприклад, темп його приросту у порівнянні з 2009 

роком склав 23,8%, з 2005 роком – 62,7%, з 2000 роком – 94,6%. При цьому не 

досяжним залишається показник 1990 року, у співвідношенні з яким обсяг 

виробництва м’яса у 2013 році склав лише 73,6% (табл. 2.5). Доцільно зазначити і 

те, що найбільші обсяги виробництва у 2013 році стосуються м’яса птиці (60,3 

тис. т.), яловичини й телятини (30,8 тис. т.), а також свинини (39,1 тис. т.). 
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Таблиця 2.5 

Виробництво м’яса всіх видів у всіх категоріях господарств у розрізі регіонів 

(тис. т. у забійній масі)* 

 
Роки 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Україна 1662,8 1597,0 1917,4 2059,0 2143,8 2209,6 2389,4 

АР Крим 68,5 114,8 139,0 145,0 147,8 145,8 128,3 

Вінницька 92,9 49,0 60,2 62,4 65,1 82,7 177,7 

Волинська 43,4 58,5 88,1 94,5 91,7 92,7 104,9 

Дніпропетровська 85,1 118,4 197,0 207,4 225,9 225,5 227,4 

Донецька 86,4 88,5 97,2 102,8 116,8 126,5 126,1 

Житомирська 63,6 45,1 44,2 47,7 48,9 50,3 54,1 

Закарпатська 45,0 44,5 50,3 49,6 51,5 58,4 58,6 

Запорізька 74,3 51,9 53,3 56,9 62,7 61,5 62,2 

Івано-Франківська 52,4 56,4 60,7 64,3 71,7 75,7 78,9 

Київська 116,2 164,8 205,9 192,7 211,2 227,4 240,9 

Кіровоградська 52,7 45,3 40,0 45,8 45,3 48,7 50,1 

Луганська 51,2 48,2 42,9 45,0 47,4 46,4 50,1 

Львівська 68,4 81,8 107,5 115,1 116,5 123,3 133,1 

Миколаївська 49,3 27,6 25,0 28,7 31,2 31,1 31,2 

Одеська 88,4 51,2 43,9 45,6 47,2 46,4 46,5 

Полтавська 67,1 40,2 44,0 50,0 50,2 58,2 77,1 

Рівненська 60,1 46,0 49,8 49,9 55,4 56,2 59,1 

Сумська 67,5 56,4 36,7 40,4 40,6 40,1 42,2 

Тернопільська 48,2 39,9 34,9 37,1 38,3 40,5 47,6 

Харківська 84,3 95,4 81,5 83,2 79,3 76,9 89,8 

Херсонська 55,5 39,5 41,0 41,6 42,1 41,8 44,1 

Хмельницька 74,3 48,1 42,0 48,0 49,5 53,4 59,3 

Черкаська 74,2 101,6 253,7 326,3 328,7 322,0 317,9 

Чернівецька 29,4 30,7 38,5 38,7 39,6 42,7 41,8 

Чернігівська 64,4 53,2 40,1 40,3 39,2 34,7 39,7 

 Сформовано автором на основі джерел [45-50]. 

 

Основною суспільною метою функціонування м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК є повноцінне забезпечення населення 

адміністративно-територіальної одиниці м’ясною продукцією. При умові 

досягнення зазначеної мети суб’єкти м’ясопродуктового виробництва здатні у 

повній мірі забезпечити виконання поставлених економічних цілей. Серед 

кількісних показників, які характеризують ступінь задоволення потреб населення 

у м’ясопродукції, одним із основних є обсяг виробництва м’яса на одну особу. 
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В останні роки згаданий показник відзначався додатною динамікою. У 

2013 році мало місце зростання обсягів виробництва м’яса на одну особу на 24,5% 

у порівнянні з 2009 роком та на 15,9% у порівнянні з 2010 роком. Серед областей 

України Львівщина займає пристойні позиції за величною досліджуваного 

показника. Зокрема, у 2013 році Львівська область поступалася за обсягами 

виробництва м’яса на одну особу тільки Черкаській, Вінницькій, Волинській, 

Дніпропетровській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Полатвській 

областям та Автономній Республіці Крим (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Виробництво м’яса всіх видів на одну особу у Львівській області* 

 Сформовано автором на основі джерел [45-50]. 

 

Загалом рівень виробництва м’яса на одну особу у Львівській області не у 

повній мірі відповідає виробничо-господарському потенціалу регіону (у 2013 році 

обсяг виробництва м’яса на душу населення в області був нижчий за середній в 

країні на 0,2%). Раніше ми зазначали те, що Львівщина поступається лише 

окремим областям за цим показником, при цьому не зайвим буде наголосити, що 

беручи до уваги перспективи й можливості м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК забезпеченість населення м’ясопродукцією повинна бути 
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значно вищою. 

В цілому наведені кількісні параметри перспективності м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК Львівської області засвідчують факт неповного 

використання наявних природних, економічних, соціальних та інших переваг, які 

притаманні досліджуваному регіону. З однієї сторони Львівщина входить до 

когорти найбільш розвинутих в аграрному плані областей України, проте з іншої – 

якщо взяти до уваги показники, які характеризували аграрно-промисловий 

комплекс Львівської області на початку 90-тих років минулого століття, то можна 

зробити висновок, що сучасний стан м’ясопродуктового підкомплексу АПК 

регіону вимагає впровадження дієвих механізмів підтримки й стимулювання. 

Протягом 2005-2014 рр. значно зросла роль сільськогосподарських 

підприємств Львівської області в забезпеченні її мешканців м’ясом і 

м’ясопродуктами. Їх питома вага в обсягах вирощування худоби і птиці за цей час 

зросла з 26,9 до 51,8 відсотків. Загалом виробництво м’яса в забійній вазі в 

сільськогосподарських підприємствах області збільшилося в 6,2 разів (табл. 2.6). 

Особливо високими темпами розвивалася галузь свинарства. 

Таблиця 2.6 

Виробництво м’яса в забійній вазі в сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області* 

 

Вид м’яса 

 

2005 р. 

 

2010 р. 

 

2013 р. 

 

2014 р. 

2014 р. 

до 2005 

р., разів 

Всього  10,1 51,9 70,3 62,9 6,2 

у тому числі: 

Яловичина і телятина 

 

2,3 

 

2,4 

 

4,7 

 

3,2 

 

1,4 

Свинина 1,5 10,7 17,1 21,1 14,1 

М'ясо птиці 6,3 38,8 48,4 38,5 6,1 

*Розраховано за даними Департаменту агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації 

 

Обсяги виробництва м’яса та поголів’я великої рогатої худоби наведено в 

додатках А,Б,В. 
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Насамперед м’ясопродуктове виробництво Львівщини має закріпити 

притаманні йому переваги у межах відгодівлі великої рогатої худоби та 

вирощування птиці. Наступним кроком повинен стати приріст поголів’я свиней. 

Цього можна досягти лише при умові створення відповідного економічного 

середовища, у якому особливе місце відводиться механізмам фінансового 

забезпечення. Причому фінансування м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК Львівської області повинне здійснюватися в рамках 

впровадження ефективних інвестиційних проектів, підтриманих прогресивними 

бюджетними програмами [99]. Симбіоз приватного та державного капіталу 

здатний виявити приховані резерви м’ясопродуктового виробництва та 

забезпечити його розвиток у системі регіональної економіки. 

Прискореного розвитку в економіці будь-якої країни набувають ті галузі, для 

яких складаються кращі порівняно з іншими сферами економічні умови. З даних 

табл. 2.7 видно, що впродовж 2010-2014 рр. індекс цін на м'ясо і м’ясопродукти у 

Львівській області був дещо вищим від індексу споживчих цін на продукти 

харчування загалом. На основі цього можна зробити висновок, що виробники 

м’яса в досліджуваний період перебували в дещо кращому економічному 

середовищі порівняно з виробниками з інших галузей АПК. У найвигіднішій 

позиції опинилися сільськогосподарські підприємства, які займалися 

вирощуванням худоби, свідченням чого є значно вищий індекс цін на їхню 

продукцію.    
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Таблиця 2.7 

Окремі показники, що характеризують зміни в економічних умовах розвитку 

м’ясопродуктового підкомплексу Львівської області* 

Показник 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2010-2014 

рр., % 

Індекс споживчих цін 

(рік до року), % 

 

110,6 

 

108,0 

 

100,6 

 

99,1 

 

113,0 

 

134,6 

Індекс споживчих цін  

на продукти харчування 

 

112,8 

 

106,2 

 

97,3 

 

96,9 

 

112,8 

 

127,4 

На м'ясо і 

м’ясопродукти в 

роздрібній торгівлі 

 

 

102,3 

 

 

108,4 

 

 

107,0 

 

 

98,2 

 

 

114,1 

 

 

132,9 

Індекси цін реалізації 

сільськогосподарськими 

підприємствами худоби 

і птиці (у живій вазі) 

 

 

 

101,5 

 

 

 

110,4 

 

 

 

110,8 

 

 

 

94,9 

 

 

 

119,3 

 

 

 

140,6 

*Розраховано за даними Департаменту агропромислового розвитку Львівської 

облдержадміністрації 

 

 

         2.2. Показники фінансової забезпеченості м’ясопродуктового підкомплексу 

АПК Львівщини 

 

В теперішніх економічних умовах українська держава не володіє достатніми 

фінансовими можливостями, які би давали змогу ефективно забезпечувати 

стратегічні сфери національної економіки, до яких безумовно належить аграрно-

промисловий комплекс. При цьому не належний рівень фінансування АПК 

викликає загострення багатьох проблем, які негативно позначаються на 

виробничо-економічних показниках суб’єктів аграрних відносин. Своєю чергою, 

функціональні диспропорції останніх постають причиною згортання багатьох 

перспективних суспільно-економічних процесів як у розрізі регіонального, так і 

державного розвитку [104]. 

Разом із тим Україна намагається не залишатися осторонь від процесів 
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світового економічного поступу і здійснює певну політику державного впливу 

на діяльність аграрного сектору. Однак механізми державного впливу, 

застосовувані в Україні, суттєво відрізняються від аналогічних механізмів країн з 

розвинутою ринковою економікою. Так, у 1990 році 33% видаткової частини 

Державного бюджету становили кошти на підтримку сільського господарства та 

його соціальної сфери. Нині ж частка державного бюджету України, спрямована в 

АПК та розвиток села, не перевищує 3,5%. Виділених коштів явно недостатньо 

для нормального функціонування аграрного сектора, який потребує фінансового 

захисту з боку держави. 

За даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), 

фінансова підтримка сільськогосподарських виробників в середньому повинна 

становити 32% вартості виробленої продукції, у країнах-членах ЄС – 37 %, а в 

Україні цей показник не перевищує 10% [51, с. 168-179]. В розвинутих країнах 

світу підтримка сільськогосподарських виробників розподіляється на заходи, що 

впливають на умови світової торгівлі (цінові субсидії виробникам, ввізні 

(імпортні) мита тощо), які називаються заходами ―жовтого кошика‖, та заходи, які 

не справляють такого впливу і безпосередньо спрямовані на підвищення доходів 

аграріїв, розвиток інфраструктури сільської місцевості та посилення 

конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Ці заходи мають 

назву ―зеленої скриньки‖. 

Після набуття членства у СОТ в Україні спостерігається тенденція до 

реалізації заходів саме ―зеленої скриньки‖ у структурі державної підтримки 

сільського господарства. Це означає, що в Україні повинні активно 

підтримуватися розвиток інфраструктури у сільській місцевості (будівництво 

доріг, електромереж, меліоративних споруд), розвиток ринкової інфраструктури 

для селянських господарств (сприяння збуту сільськогосподарської продукції, у 

тому числі збирання, обробка та поширення ринкової інформації), охорона 

довкілля тощо. Стосовно заходів ―жовтої скриньки‖, то їхнє застосування 
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обмежується вимогами СОТ та іншими зобов’язаннями взятими нашою 

державою у межах міжнародного торгово-економічного співробітництва. 

Попри об’єктивну необхідність і наявні механізми державного 

стимулювання розвитку аграрно-промислового виробництва, Україна поки що 

істотно поступається більш розвинутим державам світу за обсягами бюджетного, 

кредитного та інвестиційного забезпечення АПК. Серед економічних наслідків 

дефіциту фінансових ресурсів у сільському господарстві нині можна виділити: 

- істотне послаблення матеріально-технічної бази, руйнування економічних 

основ її оновлення і розвитку, що призводить до неповного виконання 

технологічного процесу (за оцінками експертів загальні втрати сільського 

господарства, пов’язані з нестачею та низьким технічним станом обладнання 

становлять: за перевитратами пального – 10-12%, за недобором врожаю – 10-

30%); 

- відсутність в Україні визначеного права власності на землю, як об'єкта 

власності під заставу. Це обумовлює той факт, що за останні роки практично 

припинилося надання сільськогосподарським товаровиробникам довгострокових 

банківських кредитів, які відігравали ключову роль в оновленні матеріально-

технічної бази підприємств АПК; 

- потреба в значних обсягах коштів і надто малі потужності українських 

фінансово-кредитних установ. 

Низький рівень фінансового забезпечення позначається на перспективах 

аграрно-промислового комплексу в цілому та його функціональних ланок зокрема. 

Причому подібні закономірності відображаються не тільки у національному, але й 

у регіональному масштабах. Для прикладу низько ефективні та малозабезпечені у 

фінансовому плані програми підтримки м’ясопродуктового підкомплексу АПК 

Львівської області сьогодні стали причиною дисбалансу між обсягами 

виробництва та споживання м’ясної продукції у розрахунку на одну особу. Це 

означає, що м’ясопродуктовий підкомплекс АПК Львівщини попри його 

безперечну перспективність не спроможний у повній мірі забезпечити попит у 
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м’ясопродукції зі сторони населення регіону (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Споживання м’яса та м’ясопродуктів населенням Львівської області* 

 Сформовано автором на основі джерел [52-60]. 

 

Мова не йде вже про те, що м’ясопродуктове виробництво, окрім 

задоволення внутрішніх продовольчих потреб, повинно орієнтуватися на зовнішні 

ринки, зміцнюючи експортний потенціал регіону. 

Споживання м’яса у розрахунку на одну особу у Львівщині має позитивну 

тенденцію. Особливим зростанням обсягів споживання відзначився період із 2000 

до 2005 року. Разом із тим, як зазначалося уже вище, показники споживання м’яса 

дещо не співпадають із обсягами його виробництва. Наприклад, у 2009 році 

показник подушного споживання м’яса на 7,8% перевищив обсяг його 

виробництва на одну особу, у 2010 році таке перевищення склало 1,5%. 

Пояснюючи наведене співвідношення можна припустити, що населення 

Львівщини споживало м’ясну продукцію, по-перше, імпортного походження, по-

друге ту, яка вироблялася іншими м’ясопродуктовими підкомплексами 

регіональних АПК. Зважаючи на прикордонне розташування Львівської області, 

перший варіант виглядає більш правдоподібним. Проте це не має особливого 

значення, адже основний висновок полягає у неповному завантаженні виробничо-

господарських потужностей суб’єктами м’ясопродуктового підкомплексу 
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Львівщини. І лише у 2011 та 2012 роках виробництво м’ясної продукції 

випередило її споживання. 

Не слід забувати й про те, що раціональні норми споживання м’яса і 

м’ясопродуктів, розраховані за типовими стандартами харчування, становлять 80 

кг. на одну особу на рік. Це означає, що м’ясопродуктовий підкомплекс 

регіонального АПК Львівщини спроможний трохи більше ніж на половину 

забезпечити м’ясною продукцією мешканців Львівщини, за умови існування 

платоспроможного попиту в межах раціональних норм споживання м’яса. 

Крім того безспірним залишається той факт, що м’ясопродуктове 

виробництво у межах Львівської області відчутно поступається іншим 

функціональним ланкам тваринництва, насамперед молокопродуктовому 

підкомплексу регіонального АПК. Таке заключення випливає із того, що згідно 

кількісних параметрів, на протязі останніх років спостерігався приріст реалізації 

на забій худоби та птиці, а також виробництва м’яса у Львівській області. Однак 

показники, які відображають результати продукування валової продукції у 

грошовому вимірі, засвідчують неухильне падіння обсягів виробництва продукції 

тваринництва (рис. 2.4). Це можна пояснити тим, що зростання 

м’ясопродуктового виробництва при невеликій його частці у структурі галузей 

тваринництва не здатне докорінно змінити результатів господарської діяльності 

суб’єктів АПК зайнятих саме у сфері тваринництва. 
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Рис. 2.4. Валова продукція галузей тваринництва АПК Львівської області, 

млн.грн.* 

 Сформовано автором на основі джерел [52-60]. 

 

Результати аналітичного спостереження, представлені на рис. 2.4, 

засвідчують наявність як мінімум двох тенденцій. По-перше, про що вже 

говорилося раніше, вартість валової продукції тваринництва непрогнозовано 

змінювалася на протязі останніх років. Це спричиняється у першу чергу падінням 

показників діяльності господарств населення. Як відомо, останні здебільшого 

працюють у галузі молокопродуктового виробництва, тому зменшення вартості 

виготовленої ними валової продукції можна пов’язати із зменшенням у них 

поголів’я корів. 

Воднораз, що не мало важливо, має місце збільшення вартості валової 

продукції сільськогосподарських підприємств. Так у 2013 році у порівнянні з 2010 

роком темп приросту валової продукції аграрних підприємств склав 26,2%, якщо 

ж провести порівняння 2013 року із базовим для даного дослідження 2000 роком, 

то темп приросту складає 665,1%. Беручи до уваги те, що сільськогосподарські 

підприємства в основному є суб’єктами м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК, можна обґрунтувати другу тенденцію, пов’язану із 

збільшенням вартості валової продукції виробленої у межах м’ясопродуктового 
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підкомплексу регіонального АПК Львівщини. 

Впродовж сказаного доцільно зазначити, що збільшення вартості валової 

продукції суб’єктів м’ясопродуктового виробництва доводиться не лише 

логічними висновками, але й конкретними статистичними даними. Зокрема у 2013 

році в порівнянні з 2012 роком мав місце позитивний темп приросту худоби та 

птиці у вартісному вимірі. При цьому у порівнянні з 2008 та 2009 роками у 

наступних роках відбулося зменшення зазначеного показника більше, ніж на 12%. 

Загалом зазначений показник в останні два роки можна вважати доволі умовним, 

це пов’язане із суттєвими курсовими коливаннями, які спотворюють ринкову 

вартість поголів’я худоби та птиці. 

Кількісні та якісні показники діяльності суб’єктів АПК зазвичай є наслідком 

процесів фінансування згаданої сфери національної та/або регіональної 

економіки. При умові належного фінансового забезпечення потенціал 

функціональних ланок агропромислового комплексу залежить виключно від форм 

і методів залучення й освоєння фінансових ресурсів. Найбільш прогресивним 

джерелом фінансування АПК слід вважати інвестиційні кошти. Зауважимо, що 

їхнє освоєння суб’єктами аграрного виробництва Львівщини на протязі останніх 

років у цілому має позитивну динаміку, що варто вважати сприятливим фактором 

для прогресування сільськогосподарських процесів (табл. 2.8). 

Попри постійне зростання обсягів освоєних інвестицій в АПК Львівської 

області (окрім кризового 2009 року, а також 2012 та 2013 років), їхня питома вага у 

структурі валових капітальних інвестицій використаних у регіоні є не достатньою. 

Для прикладу, у 2013 році за обсягом освоєних інвестицій сфера сільського 

господарства поступалася практично усім основоположним галузям регіональної 

економіки. 
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Таблиця 2.8 

Капітальні інвестиції в АПК Львівської області* 

Роки 

Освоєно капітальних 

інвестицій, 

тис. грн. 

У % до 

попереднього року 
загального обсягу в 

області 

2002 14232 - 0,8 

2003 30696 215,7 1,2 

2004 40333 131,4 1,1 

2005 75073 186,1 1,6 

2006 84023 111,9 1,4 

2007 210975 251,1 2,5 

2008 549794 260,6 5,1 

2009 321897 58,4 4,8 

2010 450074 139,8 4,7 

2011 662772 147,3 4,9 

2012 369685 55,8 3,3 

2013 328196 88,8 3,7 

 Сформовано автором на основі джерел [52-60]. 

 

Окрім внутрішніх інвестицій в аграрно-промисловий комплекс Львівщини 

спрямовуються й зовнішні капіталовкладення. У 2008 році обсяг іноземних 

інвестицій, спрямованих як правило у вигляді акціонерного капіталу, склав 549,8 

млн. дол. У 2009 році цей показник зменшився на 41,5% і був зафіксований у 

значенні 321,9 млн. дол. У 2010 й 2011 роках мало місце збільшення обсягів 

іноземних інвестицій у порівнянні з 2009 роком. Зокрема у 2010 році темп 

приросту іноземних інвестицій в АПК Львівщини склав 33,9% (431,0 млн. дол.), у 

2011 році в порівнянні з 2009 роком зростання інвестицій становило більше 100% 

(643,9 млн. дол.). У 2012 та 2013 роках тенденції щодо іноземного інвестування в 

АПК Львівщини були більш стриманими. 

Продовжуючи аналіз інвестиційного забезпечення регіонального аграрно-

промислового комплексу Львівської області, сконцентруємо увагу на показнику, 

який відображає обсяг інвестицій, що припадає на одне сільськогосподарське 
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підприємство (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Капітальні інвестиції в АПК Львівської області у розрахунку на одне 

агропідприємство* 

 Сформовано автором на основі джерел [52-60]. 

 

Рис. 2.5 показує, що на протязі досліджуваного періоду мало місце доволі 

стрімке зростання обсягу капітальних інвестицій у розрахунку на одне 

агропідприємство з 2005 по 2011 роки. Причому найбільш успішним потрібно 

вважати саме 2011 рік, який ознаменувався як мінімальним зменшенням кількості 

агропідприємств (в порівнянні з 2010 роком), так і підвищенням обсягу 

капітальних інвестицій у розрахунку на одне підприємство 

сільськогосподарського профілю. Що стосується 2012 та 2013 років, то для них 

був притаманний фактично обвал капітальних інвестицій в АПК Львівщини у 

порівнянні з 2011 роком. Своєю чергою кількість сільськогосподарських 

підприємств дещо зросла у співвідношенні з показником того ж таки 2011 року. 

Проте у будь-якому випадку рівень інвестиційної забезпеченості підприємств 

регіонального АПК Львівщини залишається доволі низьким, що не дає 

можливості впроваджувати сучасні технічні засоби й технологічні процеси у 

систему виробничо-господарської діяльності агарних формувань регіону. 

Окрім інвестицій, важливим джерелом фінансового забезпечення 
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регіонального аграрно-промислового комплексу є бюджетні асигнування. 

Причому в черговий раз доцільно зауважити, що бюджетне фінансування АПК 

здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у спосіб 

реалізації цільових галузевих бюджетних програм. Подібні програми здебільшого 

передбачаються у видатковій частині державного бюджету України. Їхня роль 

полягає в основному у здійсненні процедур державного регулювання найбільш 

перпективних та/або найбільш важливих сегментів аграрно-промислової 

діяльності, які потребують додаткової фінансової підтримки. 

Що ж стосується місцевих бюджетів і насамперед зведеного бюджету 

Львівської області, то цільові аграрні програми у рішеннях про обласний, районні 

бюджети та бюджети місцевого самоврядування передбачаються як правило в 

обмеженому фінансовому діапазоні. У кращому випадку бюджетне забезпечення 

регіонального аграрно-промислового комплексу здійснюється за рахунок вільних 

залишків бюджетних коштів, які є у наявності на початок року. Причому як 

показує практика дуже часто регіональний АПК фінансується якщо не за 

залишковим принципом, то за принципом строгої економії, що дуже часто ігнорує 

реальну потребу у коштах. У даному випадку фігурує два основних аргументи: 

перший пов’язаний із гострим дефіцитом бюджетних ресурсів, другий – із 

сподіваннями на те, що агроформування регіону усі свої фінансові потреби 

погасять шляхом економічного самозабезпечення (рис. 2.6). 

Коментуючи гіпотезу щодо можливостей аграрних утворень здійснювати 

фінансове самозабезпечення власної діяльності зазначимо, що для прикладу, у 

2010 році у Львівській області із загальної кількості сільськогосподарських 

підприємств (у цьому дослідженні до уваги взяті лише великі та середні 

агропідприємства) 95 були прибутковими і приблизно стільки ж, а точніше 94, 

були неприбутковими. При цьому загальний обсяг одержаного прибутку 

агропідприємствами регіону у 2010 році склав 401039,3 тис. грн. або 4221,5 тис. 

грн. у розрахунку на одне аграрне підприємство. Своєю чергою обсяг збитків 

сільгосппідприємств у 2010 році склав 61350,1 тис. грн., тобто 652,7 тис. грн. у 
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розрахунку на одне неприбуткове підприємство. 

44204

18928,6

4700
2687,23253,3 3749,9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2011 2012 2013

Кошти Державного

бюджету, тис. грн.

Кошти обласного

бюджету, тис. грн.

 

Рис. 2.6. Фінансування галузей тваринництва АПК Львівської області за рахунок 

бюджетних коштів* 

* Сформовано автором на основі джерел [52-60]. 

 

У 2011 році кількість прибуткових підприємств у межах регіонального АПК 

Львівщини істотно збільшилася і склала 131 одиницю. Разом із тим у згаданому 

році зменшився показник одержаного ними прибутку, який був зафіксований на 

позначці 388669,7 тис. грн. (2966,9 тис. грн. у розрахунку на одне рентабельне 

підприємство). Що ж до збиткових підприємств, то у 2011 році їхня кількість 

становила 71 одиницю, обсяг збитків склав 31986,3 тис. грн., тобто 450,5 тис. грн. 

на кожне із них. 

У 2012 році кількість агропідприємств зменшилася до 178 одиниць, що на 

26 одиниць менше, ніж у 2011 році. З них прибутковими були 112 аграрних 

підприємств, при цьому обсяг позитивного фінансового результату в розрахунку 

на одне рентабельне підприємство в 2012 році складав 1502,8 тис. грн. (загальний 

прибуток становив 168312,0 тис. грн.) Відносно збиткових суб’єктів 

господарювання, то у досліджуваному періоді на кожне із 65 таких 
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сільськогосподарських підприємств припадало 1798,9 тис. грн. чистого збитку 

(загальний збиток – 116929,1 тис. грн.). 

Загалом аграрна сфера регіональної економіки Львівщини відноситься до 

помірно рентабельних видів діяльності, про що свідчать дані аналітичних 

досліджень. На протязі останніх років рівень рентабельності від реалізації 

сільськогосподарської продукції у Львівській області стабільно перевищував 20% 

аж до 2012 року, у якому відбулося стрімке падіння. Найбільше його значення 

було зафіксоване у передкризовому 2007 році (34%). У наступні роки згаданий 

показник постійно зменшувався за винятком 2010 року (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Рентабельність діяльності підприємств регіонального АПК Львівщини* 

 Сформовано автором на основі джерел [52-60]. 

 

Серед підкомплексів регіонального АПК Львівщини найнижчими 

показниками рентабельності відзначається м’ясопродуктове виробництво. Саме у 

м’ясопродуктовому підкомплексі аграрно-промислового комплексу регіону 

функціонує найбільше збиткових підприємств. І в цілому рівень рентабельності 

тваринництва, як вихідної галузі м’ясопродуктового виробництва викликає 

істотні застереження з проводу перспективності згаданої діяльності у межах 

Львівського регіону, а також необхідності пошуку сучасних ефективних методів 



 98 

державної (регіональної) фінансової підтримки у контексті стабілізації та 

розвитку. 

Наведені показники свідчать про істотну перевагу галузі рослинництва над 

тваринництвом у Львівській області в контексті виробничо-господарської 

рентабельності. На протязі аналізованого періоду рівень рентабельності 

тваринництва у Львівщині знаходився нижче нуля за винятком 2010, 2011 та 2013 

років, у яких даний індикатор прибутковості економічної діяльності становив 

0,7%, 6,2% та 4,8% відповідно. Такий ступінь прибутковості безумовно є 

недостатній для налагодження дієвих господарських відносин, які би давали 

можливість досягнути належного рівня фінансової забезпеченості суб’єктів 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК. 

Показник прибутковості м’ясопродуктового виробництва безпосередньо 

залежить від рівня рентабельності виробництва й реалізації м’ясної сировини 

аграрними формуваннями Львівської області. Проведений аналітичний 

моніторинг засвідчує наявність доволі тривожних тенденцій, які виносять на 

перший план проблему підвищення виробничої ефективності процесів 

продукування м’яса різних видів (рис. 2.8). Зокрема загрозливим виглядає рівень 

рентабельності м’яса ВРХ, впродовж 2005-2013 років його значення жодного разу 

не перевищувало нуля. Найбільш успішним у цьому плані слід вважати 2011 рік, у 

якому зазначений показник становив -19,1%. 

Стосовно інших видів м’яса, то тенденції зміни рентабельності їхнього 

виробництва й реалізації є доволі неоднозначними. У цьому випадку можна 

говорити про мінливість економічного середовища у кожному із періодів 

дослідження, яка призводила до підвищення чи зниження рентабельності по 

різних видах м’ясної сировини. Що ж до останніх трьох років, включених нами у 

період аналізу, а саме 2011-2013 років, то у цьому часовому лазі найбільш 

рентабельним було виробництво м’яса свиней. На другому місці за критерієм 

прибутковості знаходилося м’ясо птиці, а далі м’ясо великої рогатої худоби та 

м’ясо овець і кіз відповідно. 
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Рис. 2.8. Рівень рентабельності основних видів продукції м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК Львівщини* 

 Сформовано автором на основі джерел [52-60]. 

 

Показник рентабельності будь-якого виду діяльності напряму залежить від 

обсягу виробничих витрат. Саме витрати визначають перспективи виробничо-

господарської діяльності у контексті її прибутковості. Зазвичай, особливо в 

умовах економічних диспропорцій, зниження витрат постає чи не єдиною 

об’єктивною можливістю для покращення фінансових результатів і відповідно 

рентабельності господарських процесів [109, с. 73-82]. 

Виробничі витрати сьогодні слід вважати однією із найбільш 

розбалансованих ланок економічної діяльності суб’єктів підприємництва майже у 

всіх галузях і сферах національної економіки. Тут насамперед доцільно згадати 

про собівартість товарів і продукції, яка дуже часто перевищує її аналоги у 

розвинутих державах світу. Це постає істотним обмежувальним чинником для 

прогресування міжнародних торговельних відносин, адже через високу 

собівартість виробництва українська продукція втрачає конкурентні позиції у 

ціновому аспекті, а тому не спроможна завоювати привабливі сегменти ринку за 

кордоном. Та й у середині країни через наведені обставини починають домінувати 

іноземні виробники, які пропонують більш дешеві товари і продукцію. 
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Що ж стосується аграрно-промислового комплексу, то витрати 

виробництва у цій сфері економіки країни мають свої характерні особливості. У 

цьому ракурсі доцільно розділяти різні підкомплекси АПК, бо в одних із них 

виробничі витрати можуть мати виключно сезонний характер, а в інших більш-

менш рівномірно розподілятися по періодах року. Ведучи мову про 

м’ясопродуктовий підкомплекс регіонального АПК зауважимо, що у його межах 

витрати на виробництво м’ясної та іншої суміжної продукції здебільшого 

здійснюються без сезонної специфіки. Тобто згадані витрати піддаються 

методикам традиційного фінансового планування, у тому випадку, якщо добре 

налагоджені механізми природного відтворення худоби і птиці, а також 

забезпечення виробництва кормовою базою [110, с. 69-70]. 

Набагато більш складніше виглядає замкнутий цикл м’ясопродуктового 

виробництва, адже він охоплює окрім галузей тваринництва ще й рослинництво в 

частині вирощування кормової сировини. За таких умов планування виробничих 

витрат істотно ускладнюється через необхідність врахування сезонних 

особливостей, що мають місце у процесах вирощування зернових культур, 

картоплі, кукурудзи, буряка тощо. 

При застосуванні різних підходів до планування витрат першочергового 

значення набуває вивчення динамічних тенденцій, що відображають темпи зміни 

заданих показників у різних роках. При цьому варто враховувати не лише 

значення валових витрат, але й їхню структуру, а також інші економічні фактори 

внутрішнього і зовнішнього господарського середовища, що визначають 

поведінку підприємницьких структур, які виступають постачальниками, 

покупцями, іншими контрагентами чи конкурентами конкретного суб’єкта 

господарювання (табл. 2.9). 

Як видно із табл. 2.9 у структурі виробничих витрат як у регіональному 

АПК Львівщини, так і у межах галузей тваринництва, які є основою його 

м’ясопродуктового підкомплексу, найбільшу питому вагу займають матеріальні 

витрати, що формують собівартість аграрної продукції. У 2014 році їхня частка 
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зменшилася на 7,4 % у порівнянні з 2013 роком.  

Таблиця 2.9 

Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції 

підприємствами регіонального АПК Львівщини* 

Показники 

Роки 

2013 2014 

Всього 
у тому числі 

Всього 
у тому числі 

тваринництво тваринництво 

Витрати на оплату праці 4,2 4,1 14,9 3,8 

Відрахування на соціальні потреби 1,7 1,6 7,3 1,1 

Матеріальні витрати, які увійшли у 

собівартість продукції, у т. ч.: 

- насіння і посадковий матеріал 

- корми 

- інша продукція сільського 

господарства 

- міндобрива 

- нафтопродукти 

- електроенергія 

- паливо 

- запчастини, ремонтні і будівельні 

матеріали 

- оплата послуг і робіт, виконаних 

сторонніми організаціями 

 

75,6 

7,0 

20,2 

 

0,7 

17,3 

6,4 

1,6 

2,1 

 

4,3 

 

16,0 

 

88,8 

х 

72,5 

 

1,9 

х 

1,7 

3,6 

3,0 

 

1,6 

 

4,5 

 

68,2 

4,6 

12,0 

 

0,5 

7,8 

5,1 

1,1 

1,2 

 

3,0 

 

32,9 

 

90,7 

х 

72,9 

 

2,2 

х 

1,8 

3,6 

3,8 

 

2,2 

 

4,2 

Амортизація основних засобів 5,0 4,2 2,9 2,8 

Інші витрати 13,5 1,3 6,7 1,6 

 Сформовано автором на основі джерел [52-60]. 

 

Таку зміну можна вважати матеріальною точкою, природа якої полягає 

очевидно у певних цінових коливаннях. У структурі ж самих матеріальних витрат 

найбільш значимою є частка кормів, яка у 2014 році зменшилася на 8,2% у 

співвідношенні із значенням попереднього року. Доволі значною калькуляційною 

статтею собівартості аграрної продукції галузей тваринництва є оплата послуг і 

робіт, виконаних сторонніми організаціями. У 2014 році, згідно даних табл. 2.9, 

питома вага зазначених витрат становила 32,9%, що на 16,9% більше, ніж у 2013 

році. Це говорить про те, що аграрні формування у час певного економічного 

дисбалансу схильні до нарощування фінансових потоків у формі плати 

контрагентам за надані останніми послуги чи виконані роботи. В цілому у 

масштабі м’ясопродуктового підкомплексу така тенденція могла би бути 
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прийнятною, адже означала б приплив капіталу у допоміжні і забезпечуючі 

галузі агропромислового виробництва. 

Другою за питомою вагою складовою витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції підприємствами регіонального АПК Львівщини є 

витрати на оплату праці. Наведені вище тенденції показують, що у 2014 році їхня 

частка у галузях тваринництва збільшилася на 10,7% порівняно з 2013 роком. 

Якщо взяти до уваги те, що з кожним роком середньомісячна номінальна 

заробітна плата найманих працівників у сільському господарстві області 

відзначається додатним темпом приросту, то єдине, що дещо стримує збільшення 

частки витрат на оплату праці є скороченням кількості працівників зайнятих в 

аграрному виробництві. Зрештою про це говорять і статистичні дані, згідно яких 

середньооблікова чисельність найманих працівників АПК Львівської області 

стабільно скорочується починаючи із 2008 року. 

Доповнюють структуру виробничих витрат аграрних підприємств 

Львівщини відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, а 

також інші витрати. Їхня частка у 2014 році становила 16,9%, що на 3,3% менше, 

ніж у 2013 році. До такого зменшення призвела у першу чергу зміна інших витрат, 

природу і динамічну специфіку яких з’ясувати вкрай складно. 

Виробничі витрати у м’ясопродуктовому підкомплексі регіонального АПК 

Львівщини сьогодні потребують істотної оптимізації у спосіб впровадження 

державних програм фінансової підтримки аграрного виробництва. Ці програми 

повинні мінімізувати фінансові затрати сільгоспвиробників на сплату страхових 

премій, відсотків за кредитами, закупівлю насіннєвого матеріалу, агротехніки 

тощо. Оптимізація витрат виробництва окрім підвищення показників його 

рентабельності призведе до зниження цін на продукцію регіонального АПК, а 

відтак до зростання її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на 

зовнішніх продуктових ринках [105]. 

Загалом фінансове забезпечення м’ясопродуткового підкомплексу аграрно-

промислового комплексу Львівського регіону нині відзначається доволі низьким 
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ступенем дієвості. Основним джерелом фінансування виробничо-економічних 

процесів залишаються власні кошти суб’єктів господарювання, які є досить 

обмеженими через значний відсоток збиткових аграрних формувань. Важливим 

елементом фінансової бази АПК є інвестиційні ресурси, освоєння яких на протязі 

останніх років у Львівській області зростає. Проте за показником інвестицій в 

основний капітал у розрахунку на одне агропідприємство можна говорити про 

недостатнє інвестиційне забезпечення сільського господарства регіону. Що ж 

стосується коштів державного та місцевих бюджетів, то їхня частка у 

фінансуванні суб’єктів АПК Львівщини чи конкретних економічних процесів у 

його межах виглядає мізерною у контексті реалізації задекларованих програм 

розвитку і підтримки сільського господарства в Україні. 

 

          2.3. Оптимізація фінансово-економічного регулювання регіонального 

м’ясопродуктового виробництва 

 

Ринкова економіка серед усієї множини факторів і чинників на перший план 

виносить фінансові методи. Фінансові методи – це способи впливу фінансових 

інструментів на господарські відносини. Фінансові методи діють у двох 

напрямках: по лінії управління рухом фінансових ресурсів і по лінії ринкових 

комерційних відносин, що пов’язані зі співставленням витрат і результатів з 

матеріальним стимулюванням та відповідальністю за ефективне використання 

грошових фондів. Ринковий зміст у фінансові методи вкладається не випадково. 

Це обумовлене тим, що функції фінансів у сфері виробництва тісно пов’язані із 

комерційним розрахунком. До складу фінансових методів відносяться: способи та 

засоби фінансового управління, такі як фінансовий облік, фінансовий аналіз та 

планування, фінансово-економічне регулювання і контроль, інвестування, 

кредитування, оподаткування, система розрахунків, матеріальне стимулювання, 

страхування, фондоутворення, оренда, лізинг, факторинг тощо [106, с. 17-21]. 

Ведучи мову про фінансові методи, передусім доцільно сконцентрувати 

увагу на фінансовому забезпеченні та фінансовому (фінансово-економічному) 
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регулюванні. Що стосується фінансового забезпечення, то воно у 

вищенаведеному визначенні розшифровується і деталізується такими складовими 

як інвестування, кредитування, страхування та інші. Своєю чергою фінансово-

економічне регулювання полягає у розробленні та впровадженні механізмів 

впливу на певні ланки фінансових і фінансово-економічних відносин з метою 

стимулювання бажаних чи навпаки недопущення ймовірних (прогнозованих) 

результатів. Від ефективності фінансово-економічного регулювання залежить 

фінансово-господарська активність окремих функціональних ланок виробничого 

процесу та/або суб’єктів підприємництва в цілому [107, с. 54-59]. 

Абстрагуючись від загальнотеоретичних поглядів на фінансові методи, 

перейдемо до їхнього висвітлення у контексті аналізування практичних аспектів 

діяльності суб’єктів м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК. 

Оскільки параметри фінансового забезпечення м’ясопродуктового виробництва 

нами досліджувалися у попередніх параграфах роботи, то надалі вважаємо за 

потрібне більш предметно зосередитись саме на процесах фінансово-

економічного регулювання. Більше того, ми пропонуємо до застосування 

економіко-математичний підхід до розрахунку оптимізаційних моделей, на базі 

яких можна було б вибрати та обґрунтувати найкращі (бажані) сценарії фінансово-

економічного регулювання регіонального м’ясопродуктового виробництва у 

контексті цілеспрямованої активізації конкретних фінансових й економічних 

важелів та інструментів. 

Дещо роз’яснюючи порядок, а найголовніше головні цілі розроблення 

згаданих економетричних моделей зазначимо, що на нашу думку, розвиток 

аграрної сфери Львівської області в цілому та її м’ясопродуктового виробництва 

зокрема залежить від низки фінансових та економічних факторів, власне їх і 

потрібно регулювати з тим аби добитися визначеного результату. Крім того 

м’ясопродуктовий підкомплекс АПК Львівщини є однією із базових галузей 

регіональної економіки, а тому динаміка його поступу може визначати рівень 

валового регіонального продукту, доходи зведеного бюджету області тощо. 
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Таким чином узагальнюючи зауважимо, що фінансово-економічне 

регулювання м’ясопродуктового виробництва Львівської області у нашому 

розумінні означає цілеспрямований вплив на визначені фінансові та економічні 

процеси, відносини, функціональні вузли з метою створення сприятливих умов 

для прогресування іншої економічної ланки, яку слід називати результативною 

сферою. Використання у межах фінансово-економічного регулювання економіко-

математичних методів дає можливість більш точного та обґрунтованого визначати 

перспективи розвитку досліджуваних систем і механізмів, прогнозувати можливі 

варіанти розвитку подій, планувати обсяги та джерела залучення додаткових 

ресурсів. 

Що ж стосується економіко-математичного моделювання, яке пропонується 

нами, то воно у всіх випадках, які будуть наводитися далі, ґрунтується на 

прогнозуванні факторних величин на середньострокову перспективу із 

застосуванням однофакторних економетричних моделей. Другим етапом 

моделювання є складання багатофакторних лінійних моделей і визначення на 

їхній базі прогнозних значень результативної величини, а також ступеня впливу на 

неї факторів. Третім етапом є розроблення оптимальних сценаріїв розвитку 

досліджуваних систем і механізмів. 

Переходячи безпосередньо до оптимізації фінансово-економічного 

регулювання аграрної сфери Львівської області відмітимо, що одним із основних 

показників розвитку аграрно-промислового комплексу регіону є обсяг валової 

продукції сільського господарства. На нашу думку, ця величина залежить від 

цілого ряду факторів, серед яких варто виділити рівень фінансового забезпечення, 

ступінь техніко-технологічної укомплектації досліджуваної сфери, а також 

кількість найманих працівників зайнятих у її межах. Зрештою наведені показники 

і будуть вважатися факторними величинами, а відтак на їх основі 

розраховуватиметься прогноз обсягу валової продукції сільського господарства 

Львівщини. 

Перед тим як перейти до розрахунку прогнозних значень результату, 



 106 

гіпотетичних сценаріїв, а також ступенів впливу факторів на результативну 

величину коротко зупинимося на методиці прогнозування самих факторів.  

Перша принципова задача, з якою стикається кожний, хто вивчає економіку 

– це задача про встановлення взаємозв’язків між економічними величинами. 

Можна було б навести багато прикладів про взаємозв’язки між економічними 

показниками. Адже вони не є ізольованими, автономними, а мають між собою 

прямі й навіть зворотні зв’язки. Звідси, щоб ефективно керувати економічними 

процесами і явищами, треба вміти вимірювати ці зв’язки кількісно. Цю проблему 

економіки можна вирішити, побудувавши економетричну модель. 

Економетрична модель – це функція чи система функцій, що описує 

кореляційно-регресійний зв’язок між економічними показниками, один чи кілька з 

яких є залежною змінною, а інші – незалежними. 

У загальному вигляді економетрична модель записується так: 

Y = f(X) + u                                                                                                   (2.1) 

де Y – залежна змінна; 

X – пояснювальна змінна; 

u – випадкова  складова. 

Це означає, що ми ідентифікували змінну X яка впливає на змінну Y. Таку 

модель прийнято називати простою економетричною моделлю. Незалежні змінні 

моделі називаються пояснюючими, наперед заданими змінними. Залежні змінні 

називаються пояснюваними змінними. Економетрична модель, що будується на 

основі системи рівнянь, крім регресійних функцій, може включати тотожності. 

Побудова будь-якої економетричної моделі, незалежно від того, на якому 

рівні і для яких показників вона будується, здійснюється як послідовність певних 

кроків (рис. 2.9). 

1. Знайомство з економічною теорією, висунення гіпотези взаємозв’язку. 

Чітка постановка задачі. 

2. Специфікація моделі. Використовуючи всі ті форми функцій, які можуть 

бути застосовані для вивчення взаємозв’язків, необхідно сформулювати 
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теоретичні уявлення і прийняті гіпотези у вигляді математичних рівнянь. Ці 

рівняння встановлюють зв’язки між основними визначальними змінними за 

припущення, що всі інші змінні є випадковими. 

3. Формування масивів вхідної інформації згідно з метою та завданнями 

дослідження. 

4. Оцінка параметрів економетричної моделі методом найменших квадратів. 

Аналіз залишків дає змогу відповісти на запитання: чи не суперечить 

специфікація моделі передумовам ―класичної‖ моделі лінійної регресії? 

5. Якщо деякі передумови моделі не виконуються, то для продовження 

аналізу треба змінювати специфікацію або застосувати інші методи оцінювання 

параметрів. 

6. Проведення аналізу достовірності моделі та прогнозу за побудованою 

моделлю. 

 

  

 

Рис. 2.9. Етапи побудови моделі* 
* Сформовано автором самостійно. 
 

Економетрична модель базується на єдності двох аспектів – теоретичного, 

якісного аналізу взаємозв’язків та емпіричної інформації. Теоретична інформація 

знаходить своє відображення в специфікації моделі. Специфікація моделі – це 

аналітична форма економетричної моделі. На основі досліджуваних чинників вона 

складається з певного виду функції чи функцій, що використовуються для 

побудови моделей, має ймовірнісні характеристики, які притаманні стохастичним 

залишкам моделі. 

З досвіду економетричних досліджень, а також на підставі якісного 

теоретичного аналізу взаємозв’язків між економічними показниками, можна 

навести набір функцій, які можуть описувати ці взаємозв’язки: 

1) лінійна функція: 
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xaay 10                                                                                                    (2.2) 

2) степенева функція: 

ma

m

aa
xxxay ...21

210                                                                                             (2.3) 

3) гіпербола: 
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4) квадратична: 

2

210 xaxaay                                                                                          (2.5) 

У цих функціях:  y – залежна (пояснювана) змінна; хj, j = 1, m – незалежні 

або пояснювальні, змінні; aj, j = 0, m – параметри функцій. 

Серед наведених щойно видів функцій три останні є нелінійними. Але за 

допомогою перетворення залежної і незалежних змінних ці функції можна звести 

до лінійного виду. Лінійні функції найпоширеніші в економетричному 

моделюванні, тому обґрунтування економетричних методів розглянемо на 

прикладі лінійної моделі. 

Маючи на увазі, що вибір аналітичної форми економетричної моделі не 

може розглядатися без конкретного переліку незалежних змінних, специфікація 

моделі передбачає відбір чинників для економетричного дослідження. При цьому 

в процесі такого дослідження можна кілька разів повертатися до етапу 

специфікації моделі, уточнюючи перелік незалежних та вид функції, що 

застосовуються. Адже коли вид функції та її складові не відповідають реальним 

процесам, то йдеться про помилки специфікації. 

Помилки специфікації моделі можуть бути трьох видів: 

1) ігнорування при побудові економетричної моделі істотної пояснюючої 

змінної; 

2) введення в модель незалежної змінної, яка не є істотною для 

вимірюваного зв’язку; 

3) використання не відповідних математичних форм залежності. 

Перша з цих помилок призводить до зміщення оцінок, причому зміщення 



 109 

буде тим більше, чим більша кореляція між введеними та не введеними до 

моделі змінними, а напрям зміщення залежить від знака оцінок параметрів при 

введених змінних і від характеру кореляції між введеними та не введеними 

змінними. Друга помилка специфікації. У цьому разі, якщо до моделі вводиться 

змінна, яка неістотно впливає на залежну змінну, то оцінки параметрів моделі 

будуть незміщеними. Третя помилка специфікації. Припускається, що залежна 

змінна є лінійною функцією від деякої пояснювальної змінної, тоді як насправді 

тут краще підійшла б квадратична, кубічна чи якась поліноміальна залежність 

вищого порядку. У цьому разі наслідки такі самі, як і при першій помилці 

специфікації, тобто оцінки параметрів моделі матимуть зміщення. Питання про 

вибір найкращої форми залежності має базуватися на перевірці ступеня 

узгодженості виду функції з вхідними даними спостережень. 

На базі простої економетричної моделі розглянемо принципову структуру 

моделі та основні методи оцінювання її параметрів. Теоретичні знання про 

взаємозв’язок між економічними показниками мають підказати його конкретну 

аналітичну форму. Але оскільки одні й ті самі економічні процеси можуть бути 

описані різними функціями, то потрібно дослідити декілька з них і вибрати ту 

модель описує динаміку росту найкраще. 

Для усіх моделей у даному дослідженні нами застосовувався підхід 

порівняння значень лінійного та квадратичного рівнянь. Простіше кажучи прогноз 

факторних величин здійснювався на основі лінійної або параболічної 

однофаторних моделей. Вибір моделі проводився за критерієм коефіцієнта 

детермінації, тобто значення фактора прогнозувалося по тій моделі, у якій був 

більшим коефіцієнт детермінації. Зауважимо, що такий підхід є доволі 

трудомісткий, однак він гарантує більший поріг точності та вірогідності 

прогнозованих значень (рис. 2.10 – 2.12). 

З набору функцій, які описують характер тренду часової залежності 

факторів взято лінійну та квадратичну функції, як такі, що найадекватіше описуть 

часову залежність факторів. Крім того саме лінійна та квадратична залежності 
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дозволяють економічно інтерпретувати  параметри моделей, що є вкрай 

важливим для нашого дослідження, спрямованого на визначення найбільш 

оптимальних способів фінансово-економічного впливу на розвиток конкретних 

господарських відносин, які виникають у процесі м’ясопродуктового 

виробництва. Для прикладу параметр при x має зміст збільшення або зменшення 

швидкості змін фактора x з часом, а параметр при 2x — швидкості зміни 

швидкості або прискорення зміни фактора з часом, вільний член 0a описує сталу 

складову, тобто незмінну з часом складову часової залежності фактора. 

Як видно на рис. 2.10 – 2.12 у параболічних однофакторних моделях 

коефіцієнт детермінації дещо перевищує аналог розрахований на базі простих 

лінійних рівнянь. Це означає, що саме параболічні моделі відображають вищий 

ступінь кореляції між факторами і результативною величиною. Тому прогнозні 

значення факторів у даному випадку розраховувалися саме на базі однофакторних 

параболічних моделей. Нагадаємо, що факторними величинами у наведених 

моделях були: 

y = 96,58x - 135,97

R2 = 0,9693

y = 1,6696x2 + 69,865x - 60,278

R2 = 0,9736
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Рис. 2.10. Прогнозування значень ―фактора 1‖ на основі застосування лінійної та 

параболічної однофакторних моделей* 

 Сформовано автором самостійно. 
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y = 516,11x + 509,65

R2 = 0,8637

y = 52,656x2 - 326,39x + 2896,7

R² = 0,9961
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Рис. 2.11. Прогнозування значень ―фактора 2‖ на основі застосування лінійної та 

параболічної однофакторних моделей* 

* Сформовано автором самостійно. 
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Рис. 2.12. Прогнозування значень ―фактора 3‖ на основі застосування лінійної та 

параболічної однофакторних моделей* 

* Сформовано автором самостійно. 

 

- ―фактор 1‖ – інвестиції в основний капітал у сільському господарстві; 

- ―фактор 2‖ – основні засоби за первісною вартістю у сільському 

господарстві; 
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- ―фактор 3‖ – середньорічна кількість найманих працівників у 

сільському господарстві. 

На нашу думку, саме зазначена сукупність факторів найбільше впливає на 

результативну величну, якою нами була обрана ―валова продукція сільського 

господарства‖. Пояснити це не важко, адже валова продукція аграрного 

виробництва – це один із основних показників, який відображає його фінансово-

економічний потенціал і перспективи розвитку. Своєю чергою згадана велична 

безпосередньо залежить від рівня фінансового забезпечення галузі, а зважаючи на 

те, що сільське господарство, особливо м’ясопродуктовий підкомплекс АПК, 

здебільшого фінансується за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання, 

то основу його фінансового забезпечення становлять інвестиції. Причому на наше 

переконання до уваги потрібно брати насамперед інвестиції в основний капітал, 

бо саме вони відображають перспективність розвитку галузі. 

Похідною величиною від фінансового забезпечення є вартість основних 

засобів. Разом із тим саме цей показник безпосередньо впливає на 

результативність виробництва, тобто на темпи продукування валової продукції 

АПК. Таким чином необхідність аналізу другого фактора в економетричній 

моделі жодних сумнівів не викликає. 

Що ж стосується третього фактора пропонованої багатофакторної моделі, то 

він по-перше, відображає соціально-економічний вектор розвитку досліджуваної 

сфери у нашому випадку регіональної економіки, а по-друге, показує ступінь 

забезпечення сільського господарства Львівської області людським капіталом. 

Обидва аспекти є вкрай важливими з огляду на економічну спеціалізацію 

Львівщини і необхідність підвищення продуктивності праці в галузі та рівня 

соціально-економічної захищеності найманих працівників у регіоні. 

Обґрунтувавши наявність економічних зв’язків між факторними та 

результативною величинами, перейдемо до розрахунку багатофакторної 

економетричної моделі, яка повинна відобразити величину та характер впливу 

факторів на результат. При цьому ще раз нагадаємо, що прогнозні значення 
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факторних величин були нами розраховані на основі однофакторних 

параболічних моделей, тоді як вплив факторів на результат найбільш доцільно 

визначати на основі багатофакторної лінійної моделі, оскільки між факторами і 

результатом простежуються саме лінійні взаємозв’язки. 

Зважаючи на сказане, пропонуємо наступну конфігурацію багатофакторної 

лінійної моделі: 

P1  = а1 Ф1 + а2 Ф2 + а3 Ф3                                                                            (2.6) 

де P1 – результативна величина лінійної багатофакторної моделі № 1; 

Ф1, Ф2, Ф3 – факторні величини; 

а1, а1 , а3 – параметри лінійної багатофакторної моделі № 1. 

Застосувавши економетричні методи, нам вдалося обчислити параметри 

наведеної моделі: а1 = 2,0 , а2 = 1,5 , а3 = 111,2 , і відтак  розрахувати прогноз 

результату на середньострокову перспективу, а також визначити найбільш 

оптимальні сценарії розвитку сільського господарства Львівщини у контексті 

максимізації валової продукції АПК при заданих показниках інвестицій в 

основний капітал, вартості основних засобів і кількості найманих працівників 

(табл. 2.8).  

Економічна інтерпретація параметрів моделі полягає в наступному: а1 = 2,0 

показує що зміна інвестиції в основний капітал у сільському господарстві на  

мільйон гривень повинно привести до росту валової  продукції сільського 

господарства на два мільйони гривень; а2 = 1,5 показує що зміна основних засобів 

за первісною вартістю у сільському господарстві на мільйон гривень повинно 

привести до росту валової  продукції сільського господарства на півтора мільйони 

гривень; а2 = 111,2 млн.грн./тис.осіб показує що зміна середньорічної кількісті 

найманих працівників у сільському господарстві на тисячу осіб гривень повинно 

привести до росту валової  продукції сільського господарства на 111,2 мільйони 

гривень. 
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Таблиця 2.10 

Показники багатофакторної лінійної економетричної моделі № 1* 

Роки 

Інвестиції в 

основний капітал 

у сільському 

господарстві, 

млн. грн. 

Основні засоби за 

первісною 

вартістю у 

сільському 

господарстві, 

млн. грн. 

Середньорічна 

кількість найманих 

працівників у 

сільському 

господарстві, тис. 

осіб 

Валова 

продукція 

сільського 

господарства, 

млн. грн. 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Результат 

1 2 3 4 5 

Факт 

2004 40,3 2684,0 31,2 6952,0 

2005 75,1 2405,0 30,4 7129,7 

2006 84,0 2331,7 25,1 7497,1 

2007 211,0 2275,8 19,3 7585,0 

2008 549,8 3016,6 16,5 7557,1 

2009 321,9 2522,3 14,7 7699,8 

2010 450,1 3307,0 13,4 7370,8 

2011 643,9 3627,0 13,5 8400,9 

2012 702,6 4222,7 12,2 9733,2 

2013 804,4 4897,0 12,7 11111,6 

2014 909,5 5676,7 14,0 12748,2 

Прогноз 

2015 1018,0 6561,8 15,9 14643,1 

2016 1130,0 7552,3 18,6 16796,3 

2017 1245,3 8648,2 21,9 19207,8 

2018 1364,1 9849,5 26,0 21877,5 

Оптимальний сценарій 

2014 1400,0 11000,0 25,0 23739,1 

2015 1000,0 13000,0 27,0 26439,7 

 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Обчисленний прогноз при оптимальному сценарії на 2014 рік на основі 

формули для багатофакторної моделі (2.6) при значенні ―фактор 1‖ – інвестиції в 

основний капітал у сільському господарстві Ф1 = 1400 млн. грн ; ―фактор 2‖ – 

основні засоби за первісною вартістю у сільському господарстві Ф2 = 11000 млн. 

грн;  ―фактор 3‖ – середньорічна кількість найманих працівників у сільському 

господарстві Ф3 = 25 тис. осіб надає величині Р1 – валова продукція сільського 

господарства значення 23738 млн.грн. 

Розрахований на основі багатофакторної лінійної моделі прогноз 
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результативної величини засвідчує її постійне зростання. Зрештою це можна 

зрозуміти вже з того, що для кожного із факторів також прогнозується щорічний 

приріст. А зважаючи на те, що наведені нами фактори чинять виключно додатній 

вплив на результат, то його зростання виглядає обґрунтованим. 

Впродовж сказаного доцільно зауважити, що при формуванні прогнозних 

розрахунків до уваги не бралися численні екзогенні фактори. Як відомо, аграрна 

сфера перебуває у полі впливу політичних, торгово-економічних (у тому числі 

міжнародних), природних та інших чинників. У межах проведеного моделювання 

використовувався так би мовити ―тепличний‖ варіант, який не враховує дію 

згаданих чинників. Для прикладу, на розвиток аграрно-промислового комплексу 

досить істотно впливає політика Уряду щодо квотування експорту та імпорту 

продукції сільського господарства. Будь-які заходи держави у цьому плані 

залежать від конкретної економічної ситуації, що склалася у відповідному році. 

Згадана політика Уряду безумовно є важливою у плані прогнозування обсягів 

виробництва продукції сільського господарства, проте оцінити її кількісну та 

якісну величину, напрямок і характер впливу достатньо складно. Подібні 

приклади можна навести й у контексті певних торгових обмежень, які можуть 

бути наслідком міждержавних відносин у рамках Світової організації торгівлі чи 

інших політико-економічних утворень. На обсяги валової продукції сільського 

господарства окрім іншого впливає і природний чинник, а точніше природно-

кліматичні умови в яких відбувається сільськогосподарське виробництво [108, с. 

126-130]. До речі природний чинник в аграрній сфері дуже часто виступає ледь не 

визначальним, що своєю чергою вимагає врахування усіх параметрів 

навколишнього природного середовища при здійсненні аграрного виробництва. 

Окрім прогнозу на середньострокову перспективу нами були розраховані 

найоптимальніші сценарії зростання факторних показників у 2014-2015 роках, які 

забезпечили б найбільше значення результативної величини. Наведені сценарії 

показують, що з метою забезпечення високих обсягів валової продукції сільського 

господарства потрібно приблизно в 1,5-2 рази примножити інвестиції в основний 
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капітал в аграрному секторі і трохи більше, ніж у 2 рази збільшити 

середньорічну кількість найманих працівників у порівнянні з 2012 роком. 

Зрештою таке завдання виглядає доволі складним, однак ще набагато складнішою 

слід вважати потребу у нарощуванні основних засобів у 2,5-3 рази у порівнянні із 

тим же таки 2012 роком. 

З усього видно, що отримані нами прогнозні значення факторних і 

результативної величин характеризуються певною похибкою зважаючи на не 

врахування раніше наведених екзогенних чинників. Що ж стосується сценаріїв, то 

вони також побудовані без поправки на гіпотетичну зміну зовнішнього 

середовища. Проте у будь-якому випадку розроблена модель дає можливість 

визначити найбільш слабкі місця у структурі розвитку регіонального АПК 

Львівщини з тим аби у майбутньому вжити необхідних заходів щодо їх зміцнення. 

З’ясувавши кількісні параметри прогресування сільського господарства 

Львівської області в цілому, надалі сконцентруємося на аналізі показників, які 

відображають функціонування виключно м’ясопродуктового підкомплексу АПК 

регіону, у контексті його впливу на базові визначники розвитку економіки 

Львівщини. Для цього пропонуємо ще одну систему економетричних моделей, у 

якій результативною величиною буде валовий регіональний продукту, а факторами 

наступні показники: 

- ―фактор 1‖ – поголів’я великої рогатої худоби; 

- ―фактор 2‖ – поголів’я свиней; 

- ―фактор 3‖ – поголів’я овець і кіз; 

- ―фактор 4‖ – поголів’я птиці. 

Метою економіко-математичних розрахунків у даному випадку, по суті як і в 

попередньому, є визначення прогнозних значень факторів, а також характеру та 

ступеня їх впливу на результат. Обґрунтування стосовно вибору факторних і 

результативної величин є доволі очевидними, адже без сумніву показники, що 

відображають кількість поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець і птиці 

чинять безпосередній вплив на величину валового регіонального продукту. Тобто 
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між цими показниками існує досить стійка залежність, бо регіональний 

продукт формується як сукупність результатів галузевого виробництва, а кількість 

поголів’я власне є основою (сировинною базою) м’ясопродуктового 

господарювання. 

Відносно методики, то знову таки нами застосовується альтернативний 

підхід до прогнозування значень факторних величин, який базується на порівнянні 

коефіцієнта детермінації, розрахованого в однофакторних лінійних і параболічних 

моделях. Себто для прогнозування значень фактора буде застосовуватися та 

модель, рівняння якої дало можливість визначити вищий коефіцієнт детермінації, 

що показує силу взаємозв’язку між фактором і результатом (рис. 2.13-2.16). 
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Рис. 2.13. Прогнозування значень ―фактора 1‖ на основі застосування лінійної та 

параболічної однофакторних моделей* 

 Сформовано автором самостійно. 
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Рис. 2.14. Прогнозування значень ―фактора 2‖ на основі застосування лінійної та 

параболічної однофакторних моделей* 

 Сформовано автором самостійно. 
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Рис. 2.15. Прогнозування значень ―фактора 3‖ на основі застосування лінійної та 

параболічної однофакторних моделей* 

 Сформовано автором самостійно. 
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Рис. 2.16. Прогнозування значень ―фактора 4‖ на основі застосування лінійної та 

параболічної однофакторних моделей* 

* Сформовано автором самостійно. 

 

В усіх парах однофакторних моделей, що зображені на рис. 2.13-2.16 

значення коефіцієнта детермінації є більшим у квадратичних рівняннях. Це 

означає, що прогноз факторних величин нами проводився із застосуванням 

параболічних однофакторних моделей. 

Прогнозні показники засвідчують доволі неоднозначні тенденції. 

Наприклад, згідно проведених розрахунків кількість поголів’я великої рогатої 

худоби у Львівській області і надалі буде знижуватися, як це було у попередніх 

роках, аж до 2015 року із наступним збільшенням на протязі 2016-2018 років. 

Дещо іншою прогнозною динамікою відзначається поголів’я свиней, яке згідно 

розрахунків дещо зменшиться лише у 2018 році при постійному зростанні на 

протязі усіх попередніх років. Поголів’я овець і кіз, а також поголів’я птиці згідно 

отриманого прогнозу буде збільшуватися на протязі всього досліджуваного 

періоду. 

Таким чином прогнозні розрахунки виглядають доволі оптимістично. Проте 
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знову ж таки при формуванні моделей до уваги не бралися інші, відмінні від 

наведених фактори. А у рамках м’ясопродуктового виробництва їхня роль 

виглядає доволі суттєвою, особливо тут варто відмітити події останніх років, 

пов’язані з епідеміями, що виникли саме у галузі тваринництва і спричинили 

істотні наслідки у вигляді падежу та санітарного знищення худоби, свиней та 

птиці. 

Як і в першому випадку на базі прогнозу факторів отриманого в 

однофакторних моделях нами була розроблена багатофакторна лінійна модель 

формула 2.7, яка має наступний вигляд (табл. 2.11): 

P1  = а1 Ф1 + а2 Ф2 + а3 Ф3 + а4 Ф4,                                                             (2.7) 

де P2 – результативна величина лінійної багатофакторної моделі № 1; 

Ф1 , Ф2 , Ф3 , Ф 4 – факторні величини; 

а1, а1, а3, а4 – параметри лінійної багатофакторної моделі № 2, які мають 

такі значення: а1=117,62; а2 = 146,19; а3 = 97,26; а1 =4,09. 

 У наведеній моделі лише ―фактор 1‖ виступає регресором, усі інші фактори 

впливають на результативну величину у прямопропорційному співвідношенні і 

відзначаються істотним ступенем кореляції, тобто щільності факторно-

результативного зв’язку. 

Таблиця 2.11 

Показники багатофакторної лінійної економетричної моделі № 2* 

Роки 

Поголів’я великої 

рогатої худоби, 

тис. голів 

Поголів’я 

свиней, тис. 

голів 

Поголів’я 

овець і кіз, 

тис. голів 

Поголів’я 

птиці, тис. 

голів 

Валовий 

регіональний 

продукт, млн. 

грн. 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Результат 

Факт 

2004 456,9 263,1 29,3 6520,0 13992,0 

2005 395,0 234,0 26,7 6617,5 17192,0 

2006 362,7 230,2 23,5 7186,9 21486,0 

2007 353,3 254,7 21,7 7185,9 27987,0 

2008 317,5 253,4 21,0 7265,2 35534,0 

2009 299,8 258,7 21,0 7987,1 35955,0 

2010 283,7 305,8 22,5 8148,0 41655,0 

2011 251,9 296,4 22,6 7961,5 52103,0 

2012 252,8 339,7 25,0 8295,3 56286,0 

2013 245,0 375,0 28,0 8439,0 63245,0 
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Продовження табл. 2.11  

1 2 3 4 5 6 

2014 240,8 415,7 31,8 8563,3 70567,0 

Прогноз 

2015 240,2 461,8 36,4 8668,2 78250,0 

2016 243,2 513,3 41,7 8753,7 86297,0 

2017 249,8 570,2 47,8 8819,8 94706,0 

2018 260,0 632,5 54,8 8866,5 103477,0 

Оптимальний сценарій 

2014 300,0 550,0 40,0 8500,0 83777,0 

2015 270,0 560,0 33,0 9000,0 90132,0 

 Сформовано автором самостійно 

 

Показники розраховані у багатофакторній лінійній моделі сигналізують про 

позитивну динаміку зміни обсягів валового регіонального продукту Львівської 

області, при задекларованому вище зростанні факторних величин. Крім того 

доволі реалістичними виглядають оптимальні прогнози на 2014-2015 роки. Їхня 

реалістичність обґрунтовується тим, що значення факторів необхідні для 

досягнення оптимальної величини валового регіонального продукту Львівщини у 

2014-2015 роках є вищими за фактичні значення для прикладу 2012 року 

приблизно на 50%. Такий приріст значень факторів може бути досягнутий за 

умови реалізації державної та регіональних програм розвитку АПК. 

Окрім того особливу увагу слід сконцентрувати на зворотній залежності між 

кількістю поголів’я великої рогатої худоби та величиною валового регіонального 

продукту. На нашу думку, поясненням цього є те, що за останні роки велика рогата 

худоби слугує сировинною базою насамперед для молокопродуктового 

виробництва області, яке разом із тим не відзначається особливою 

продуктивністю. Саме тому навіть приріст поголів’я ВРХ не забезпечує зростання 

валового регіонального продукту, а навпаки – його зменшення через перевищення 

витрат на утримання худоби над доходами від молокопродуктового та 

м’ясопродуктового виробництва. 

Зрештою про наявність низької рентабельності (а інколи і про її відсутність) 

у межах галузей тваринництва можна говорити беручи до уваги базовий рік 

нашого дослідження, тобто 2004 рік. Адже вже тоді достатньо високі значення 
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―фактора 1‖ – кількості поголів’я великої рогатої худоби, у порівнянні з 2012 

роком не давали достатніх можливостей для збільшення валового регіонального 

продукту. Причину цього явища потрібно шукати у політиці держави, яка в 

останні роки аж ніяк не сприяє зниженню витрат м’ясопродуктового та 

молокопродуктового виробництва через застосування механізмів пільгового 

кредитування, дотування, страхування аграрних суб’єктів господарювання тощо. 

Окрім впливу на обсяги валового регіонального продукту, м’ясопродуктовий 

підкомплекс регіонального АПК Львівщини визначає параметри бюджетних 

доходів. Цю тезу довести не важко, адже м’ясопродуктове виробництва, як і будь-

яка інша галузь регіональної економіки піддається дії перерозподільних 

інструментів і насамперед податків. Тому від обсягів виробництва м’яса буде 

залежати рівень податкових та інших відрахувань до централізованого і 

децентралізованих грошових фондів держави. 

Зазначимо, що суб’єкти м’ясопродуктового виробництва можуть бути 

платниками цілого ряду податків і зборів, таких як податок на прибуток 

підприємств, податок на додану вартість, плата за землю, єдиний податок (за 

умови застосування спрощеної системи оподаткування) та інших в залежності від 

виробничо-господарської специфіки. Таким чином м’ясопродуктовий підкомплекс 

регіонального АПК забезпечує податкові надходження як до державного, так і до 

місцевих бюджетів. 

Однак, на нашу думку, більш доцільним буде проаналізувати рівень впливу 

м’ясопродуктового виробництва саме на фінансовий стан регіону, який передусім 

визначається обсягами доходів усіх бюджетів області, тобто зведеного бюджету 

Львівщини. Конкретизуючи роль м’ясопродуктового підкомплексу регіонального 

АПК у формуванні дохідної бази зведеного бюджету області, зауважимо що 

основними податковими надходженнями цього бюджету, джерелом яких є 

вищенаведений підкомплекс слід вважати податок на доходи фізичних осіб, плату 

за землю, у певних випадках єдиний податок та фіксований сільськогосподарський 

податок. При цьому цікавим буде з’ясувати і те, який напрямок м’ясопродуктового 
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виробництва найбільше сприяє формуванню дохідної частини зведеного 

бюджету Львівської області і в яких фінансово-економічних пропорціях. 

Тобто нами пропонується третя система економетричних моделей, яка є 

ідентичною за методикою до раніше наведених. Результативною величиною у цій 

системі моделей є доходи зведеного бюджету Львівської області, натомість 

факторами такі показники: 

- ―фактор 1‖ – виробництво яловичини і телятини у живій; 

- ―фактор 2‖ – виробництво свинини у живій вазі; 

- ―фактор 3‖ – виробництво баранини і козлятини у живій вазі; 

- ―фактор 4‖ – виробництво м’яса птиці у живій вазі. 

Як і раніше для побудови прогнозу факторних величин нами було проведене 

порівняння значень коефіцієнта детермінації, розрахованих в однофакторних 

лінійних і параболічних моделях (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Параметри однофакторних економетричних моделей* 

Фактори 
Однофакторна 

лінійна модель 

Значення 

коефіцієнта 

детермінації 

Однофакторна параболічна 

модель 

Значення 

коефіцієнта 

детермінації 

Фактор 1 у=-2,7167х+76,475 =0,9335 у=-0,094x
2-1,8702х+75,064 =0,9380 

Фактор 2 у=1,7762х+25,482 =0,6247 у=0,5155x
2 -2,8631х+33,214 =0,8351 

Фактор 3 у=-0,0274х+0,5607 =0,8126 у=-0,0042x
2+0,0101х+0,4982 =0,8879 

Фактор 4 у=7,619х+9,7393 =0,9574 у=-0,6012x
2+13,03х+0,7214 =0,9813 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Оскільки значення коефіцієнта детермінації є більшими в однофакторних 

параболічних моделях, то саме на їхній основі прогнозувалися динамічні 

тенденції зміни факторних величин. Для прикладу, згідно проведеного прогнозу 

виробництво яловичини і телятини у живій вазі (―фактор 1‖) на протязі 

досліджуваного періоду буде зменшуватися із 50,61 тис. т. у 2012 році до 26,25 

тис. т. у 2018 році, тобто майже вдвічі. Така негативна тенденція пов’язана із 

характером зміни фактичних значень ―фактора 1‖, які постійно зменшувалися 
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починаючи із 2004 року із незначним збільшенням у 2011 році в порівнянні з 

2010 роком. 

На противагу ―фактору 1‖ дещо іншими прогнозними значеннями 

відзначається ―фактор 2‖. Згідно фактичних даних значення ―фактора 2‖ 

змінювалися доволі хаотично на протязі 2004-2012 років із почерговим 

збільшенням і зменшенням. При цьому прогноз показує постійне збільшення 

даного фактора до 2018 року. 

Аналогічну ―фактору 1‖ згідно прогнозу будуть змінюватися значення 

―фактора 3‖. Більше того при наявних тенденціях, починаючи з 2016 року 

виробництво баранини і козлятини у Львівській області практикуватися не буде. 

Це можна вважати досить загрозливим, адже навіть незважаючи на те, що 

виробництво баранини і козлятини у Львівщині високими показниками ніколи не 

відзначалося, втрата цього сегменту м’ясопродуктового виробництва може 

призвести до вагомого соціально-економічного деструктивну у вигляді зменшення 

робочих місць і деформації торгово-економічного співвідношення між вітчизняної 

та імпортною продукцією, що виготовляється на основі м’яса баранини і 

козлятини. 

Зовсім інші тенденційні зміни є характерними для ―фактора 4‖. Згідно 

розробленого прогнозу обсяги виробництва м’яса птиці будуть неухильно 

зростати до 2014 року. По суті така динаміка супроводжується вже з 2004 року, що 

говорить про високу рентабельність м’ясопродуктового виробництва у частині 

вирощування птиці. Разом із тим прогноз показує, що у 2015 році відбудеться 

деяке зменшення значень ―фактора 4‖, яке знайде своє продовження у наступних 

роках. Такий тенденційний перелом можна пояснити перенасиченням ринку 

м’ясом птиці і паралельним збільшенням обсягів виробництва свинини. 

Спрогнозувавши динаміку значень факторних величин, надалі закцентуємо 

увагу на ступені їх впливу на результат. Для цього необхідно побудувати 

багатофакторну лінійну модель у вигляді наступного рівняння (2.8) (табл. 2.13): 

P1  = а1 Ф1 + а2 Ф2 + а3 Ф3 + а4 Ф4                                                               (2.8) 
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де P1 – результативна величина лінійної багатофакторної моделі № 1; 

Ф1, Ф2, Ф3 ,Ф4– факторні величини; 

а1, а1 , а3, а4 – параметри лінійної багатофакторної моделі № 3 із такими 

значеннями: а1 = 24,54; а2 = 78,62; а3 = -5975,89; а4 = 102,94. 

 

Таблиця 2.13 

Показники багатофакторної лінійної економетричної моделі № 3* 

Роки 

Виробництво 

яловичини і 

телятини у 

живій вазі, 

тис. т. 

Виробництв

о свинини у 

живій вазі, 

тис. т. 

Виробництво 

баранини і 

козлятини у 

живій вазі, 

тис. т. 

Виробництво 

м’яса птиці у 

живій вазі, 

тис. т. 

Доходи зведеного 

бюджету 

Львівської 

області, млн. грн. 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Результат 

1 2 3 4 5 6 

Факт 

2004 74,2 31,6 0,5 15,9 2865,8 

2005 68,5 28,7 0,5 21,6 3142,9 

2006 68,5 29,4 0,5 32,0 4581,0 

2007 68,3 30,4 0,5 42,1 5316,7 

2008 63,9 29,9 0,4 55,8 7254,9 

2009 60,2 33,9 0,4 57,0 7516,2 

2010 54,9 43,2 0,4 62,0 8711,8 

2011 55,5 40,7 0,3 65,8 9627,9 

2012 50,6 49,1 0,3 69,1 10687,0 

2013 47,0 56,0 0,2 70,7 11699,0 

2014 43,2 63,9 0,1 71,1 12712,0 

Прогноз 

2015 39,2 72,8 0,03 70,3 13724,0 

2016 35,1 82,8 - 68,3 14736,0 

2017 30,8 93,8 - 65,1 15749,0 

2018 26,3 105,8 - 60,7 16761,0 

Оптимальний сценарій 

2014 35,0 70,0 0,3 70,0 12836,0 

2015 55,0 87,0 0,5 85,0 13953,0 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Згідно даних наведених у табл. 2.11 із усієї множини факторів обраних нами 

для моделі лише ―фактор 3‖, тобто обсяг виробництва баранини і козлятини у 

живій визі виступає регресором. Це означає, що із збільшення даного показника 

відбувається зменшення надходжень до зведеного бюджету Львівської області. Що 

ж стосується усіх інших факторів, то вони прямопропорційно впливають на 
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результативну величину і означають її збільшення за умови власної позитивної 

динаміки. 

В цілому найбільший вплив на результативну величину, згідно проведених 

розрахунків, має обсяг виробництва м’яса птиці. Достатньо вагомим впливом 

відзначається і обсяг виробництва свинини, дещо менший ступінь причино-

наслідковості є характерний для пари показників ―фактор 1‖-―результат‖. 

Окрім іншого наведена модель показує додатній темп приросту доходів 

зведеного бюджету Львівської області на протязі всього аналізованого періоду. Це 

можна вважати доволі успішною тенденцією розвитку області, якщо припустити, 

що причиною збільшення доходів буде виключно зростання фінансово-

господарських параметрів регіональної економіки, а не збільшення фіскального 

навантаження на підприємницьке середовище. 

Доволі реальний характер носять і оптимальні сценарії розроблені на базі 

багатофакторної лінійної моделі. Так оптимальний сценарій 2014 року не 

особливо відрізняється від прогнозного значення результативної величини, це ж 

саме стосується і 2015 року. Простіше кажучи розрахований нами прогноз показує 

його максимальну наближеність до ідеальних варіантів розвитку 

м’ясопродуктового виробництва та фінансової сфери Львівської області. 

Підсумовуючи проведене дослідження слід зауважити, що 

м’ясопродуктовий підкомплекс регіонального АПК Львівщини є важливою 

складовою її економіки, адже безпосередньо впливає як на обсяги валового 

продукту регіону, так і на показники бюджетних надходжень. Разом із тим 

побудовані нами моделі красномовно доводять тезу про те, що без належної 

державної підтримки м’ясопродуктове виробництво може опинитися під загрозою 

тривалої депресії. Наведене засвідчує гостру необхідність у виявленні додаткових 

резервів розвитку досліджуваного підкомплексу АПК з однієї сторони та 

вирішення поточних проблем його функціонування – з іншої. Зокрема чи не 

найбільшою загрозою поступу м’ясопродуктового виробництва Львівської області 

слід вважати зменшення поголів’я великої рогатої худоби і як наслідок падіння 
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обсягів виробництва яловичини. Вважаємо, що сьогодні вирішення цієї 

проблеми є ключем до виводу м’ясопродуктового підкомплексу агропромислового 

комплексу Львівщини на передові позиції в Україні та гарантування його 

соціального й фінансово-економічного прогресу. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Львівська область за своєю соціально-економічною спеціалізацією 

відноситься до провідних аграрно-індустріальних регіонів України. Не зважаючи 

на те, що її аграрно-індустріальний потенціал на протязі останніх років дещо 

зменшився, попри це Львівщина все ще володіє достатніми резервами для 

повноцінного розвитку тих галузей регіональної економіки, які ще донедавна 

вважалися найбільш прогресивними і відзначалися найбільшими частками у 

структурі валової продукції регіону. 

Аналітичні спостереження засвідчують те, що до найперспективніших сфер 

регіональної економіки Львівщини цілком певно можна віднести аграрно-

промисловий комплекс. Що ж стосується галузевої структури самого АПК 

регіону, то тут здебільшого переважає рослинництво, хоча достатнім ступенем 

перспективності характеризується і м’ясопродуктовий підкомплекс. Проведений 

нами аналіз показує, що за поголів’ям великої рогатої худоби, свиней, птиці, а 

також баранини і козлятини Львівщину можна вважати регіоном придатним для 

повноцінного поступу м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК. 

2. Ще одним важливим показником, який відображає економічну 

перспективність м’ясопродуктового виробництва є обсяг продукування м’яса всіх 

видів усіма категоріями господарств. За цим індикатором Львівська область 

входить до шести найкращих регіонів України. Крім того позитивною динамікою 

відзначається обсяг виробництва м’яса в розрахунку на одну особу. Значення 

останнього показника є вкрай важливими, адже показують рівень забезпеченості 

населення області м’ясопродуктами. У випадку якщо фактичний рівень 

м’ясозабезпеченості поступається необхідному, тобто тому який диктується 
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величиною попиту на м’ясо, регіон буде змушений вдаватися до закупівлі 

м’ясної продукції або за кордоном, або в інших областях. У нашому випадку 

м’ясопродуктовий підкомплекс Львівщини практично у повній мірі задовольняє 

потреби мешканців області у м’ясопродукції, що відзначає його самодостатність і 

повноцінність. 

3. Розвиток будь-якої галузі чи сфери економіки в першу чергу залежить від 

рівня її фінансової забезпеченості. Ця догма особливо підтверджується в умовах 

ринкового середовища, коли фінансові потоки визначають характер і динаміку 

прогресування комерційної діяльності. У цьому контексті агропромислове 

виробництво завжди потребувало істотних фінансових ін’єкцій. Причому далеко 

не остання роль відводилася фінансовій допомозі суб’єктам господарювання зі 

сторони держави. 

4. Що ж стосується безпосередньо м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК Львівщини, то серед основних джерел його фінансового 

забезпечення є приватні інвестиції. В теперішніх умовах участь держави у 

фінансуванні галузей тваринництва, у тому числі м’ясопродуктового виробництва 

обмежується поодинокими програмами державного та регіонального значення. 

Причому їхня дія сконцентрована в основному на стимулюванні 

молокопродуктового підкомплексу. Своєю чергою, побудований на засадах більш 

масштабних комерційних відносин м’ясопродуктовий підкомплекс змушений 

функціонувати і розвиватися насамперед на базі приватного капіталу й 

малобюджетних державних і регіональних програм. 

5. У цьому плані зауважимо, що загальний обсяг капітальних інвестицій, 

спрямованих в аграрне виробництво Львівщини на протязі останніх років зростає. 

Однак таке зростання аж ніяк не погашає реальної потреби у фінансуванні 

досліджуваної сфери. Такий висновок можна зробити вже з того, що за рівнем 

рентабельності для прикладу м’ясопродутковий підкомплекс регіонального АПК 

перебуває у фазі економічної невизначеності. Вона полягає у тому, що чимало 

видів м’ясопродуткового виробництва є нерентабельними, а сам показник 
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рентабельності коливається за непрогнозованими тенденціями. Що ж до 

рентабельних видів, то тут варто виділити тільки виробництво м’яса птиці та 

м’яса свинини. 

6. Нагальним пріоритетом розвитку м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК Львівщини є оптимізація параметрів його фінансово-

економічного регулювання. Під останнім ми маємо на увазі сукупність заходів 

спрямованих на прогнозування майбутніх результатів м’ясопродуктового 

виробництва області з метою вирішення поточних проблем і пошуку незадіяних 

резервів, які дали б можливість створити ефективне підґрунтя для зростання 

обсягів м’ясної продукції, а також впливу м’ясопродуктового підкомплексу на 

фінансовий стан та економічні перспективи Львівського регіону. 



 130 

РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК 

 

          3.1. Адаптація організаційно-економічного механізму АПК до сучасних 

умов м’ясопродуктового виробництва 

Налагодження стійких аграрно-промислових відносин сьогодні варто 

розглядати як надзвичайно складний процес, що лежить у площині 

багатофункціональної реформи українського села. У цьому контексті доцільно 

згадати про цілий ряд актуальних проблем, які стоять на шляху розвитку 

національного АПК та регіональних агропромислових утворень. До останніх 

можна віднести невизначеність стосовно економіко-правового статусу відносин 

пов’язаних із землями сільськогосподарського призначення, незрозумілий 

характер державної політики стимулювання сільського господарства, адже з 

однієї сторони держава розробляє та реалізує програми захисту національного 

аграрного виробника, проте з іншої допускає масштабні закупівлі зарубіжної 

м’ясної та іншої агропродукції, суперечності та відсутність чіткої взаємодії щодо 

підтримки різних підкомплексів і галузей аграрно-промислового комплексу тощо. 

Наявність згаданих та інших диспропорцій не дає можливості створити адекватні 

умови для упевненого прогресу агропромислового виробництва, з тим аби його 

обсяги у повній мірі забезпечували як мінімум потреби національного споживача, 

а як максимум давали змогу для виходу на міжнародні аграрні ринки [111, с. 23-

30]. 

Вищенаведене зводить до думки про те, що розвиток національного, а 

відповідно й регіональних АПК слід уособлювати із системним реформуванням і 

модернізацією, а також функціональним взаємоузгодженням усіх складових 

загальнодержавної політики у сфері сільського господарства. Під складовими 

агрополітики у даному контексті, ми розуміємо елементи її управлінської 

структури, яку, на нашу думку, формують три вектори: організація, фінансування, 

контроль. У кожному із них можна виокремити низку більш локальних цільових 
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інструментів і важелів, які спроможні виконувати задані функції у конкретний 

момент часу згідно наявної економічної ситуації [112]. 

Вихідним елементом управлінської структури, на наше переконання, слід 

вважати організаційний вектор, який можна визначити як механізм організаційно-

економічного забезпечення. Саме від його ефективності та налагодженості буде 

залежати результативність процесів фінансування агропромислового комплексу. 

Адже дієве використання фінансових ресурсів виглядає можливим лише при 

умові налагодження правильних організаційних зв’язків, які у свою чергу 

спроможні забезпечити безперебійне надходження бюджетних та інших коштів до 

конкретного адресата, з метою його мотивування до здійснення дій, передбачених 

державною чи регіональною програмою. І навпаки, якщо організаційно-

економічний механізм далекий від досконалості, тобто не здатний забезпечувати 

належне планування чи не спроможний формувати канали зворотного 

взаємозв’язку між суб’єктами та об’єктами аграрних відносин, фінансування 

сільськогосподарських програм приречене на невдачу [113, с. 3-11]. 

Що ж стосується третього вектора управлінської структури агрополітики, то 

контроль, за сферою свого впливу, можна вважати похідним від організації та 

фінансування. Проте це лише перше враження, бо добре налагоджений механізм 

контролю (адміністрування) покликаний не лише інформувати відповідних 

суб’єктів аграрних відносин про результати здійснення тих чи інших операцій, 

але й формувати пропозиції щодо удосконалення механізмів організаційно-

економічного та фінансового характеру. Таким чином управлінська структура 

аграрної політики повинна відзначатися високим рівнем кореляції між 

складовими елементами, що свідчитиме про її належну соціально-економічну 

якість. 

Впродовж сказаного, пропонуємо більш детально акцентувати увагу саме на 

організаційно-економічному механізмі регулювання аграрно-промислових 

відносин, як вихідній стадії побудови сучасного АПК. Безумовно застосування 

організаційно-економічних методик варто розглядати у двох площинах: 
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корпоративній та державній. Перша стосується організаційних засад 

внутріфірмової системи, тобто організаційно-економічного забезпечення 

діяльності суб’єктів господарювання аграрного напрямку на всіх стадіях їхнього 

життєвого циклу. Тут варто розуміти, що організаційно-економічна складова 

корпоративної аграрної стратегії цілковито залежить від заданих напрямів 

державного регулювання. Тобто будь-який господарюючих суб’єкт, формуючи 

організаційно-економічну базу власної виробничої діяльності, насамперед буде 

відштовхуватися від тих обмежувальних, компенсаційних чи стимулюючих 

важелів, які знайшли своє відображення у національній політиці поступу аграрно-

промислового сектора [114, с. 69-77]. 

З усього видно, що базовим підґрунтям функціонування високоефективного 

середовища аграрно-промислових відносин є створення дієвого організаційно-

економічного механізму у межах реалізації державної та регіональних 

сільськогосподарських стратегій. Причому аграрно-промисловий комплекс 

відноситься до тих сфер національної економіки, які з однієї сторони визначають 

її конкурентоспроможність, проте, з іншої потребують постійної підтримки [115]. 

Висвітлюючи непересічне значення сільського господарства для розвитку 

країни зазначимо, що формування соціально орієнтованої ринкової економіки в 

Україні неможливе без реорганізації її аграрного сектора. Специфіка 

функціонування аграрної сфери зумовлює основні напрями державного 

регулювання як національного, так і регіональних АПК. Проблемам розвитку 

теорії і практики державного регулювання АПК присвячені роботи багатьох 

видатних учених-економістів не лише України, але й ближнього і далекого 

зарубіжжя. Ними досить детально вивчені різні аспекти теорії, методології, 

аналізу реформування аграрного сектора. Разом з тим, комплексне розв’язання 

проблем, пов’язаних із розвитком усіх напрямів державного регулювання цієї 

сфери в Україні поки що не досягнуте, оскільки не враховуються регіональні 

особливості відтворювальних процесів, що не дає логічної завершеності аграрної 
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реформи, в повному обсязі не використовуються потенційні можливості АПК 

[121, с. 51-55]. 

В Україні, обравши курс на розбудову ринкової економіки, держава 

допустила ряд організаційно-економічних прорахунків, що посилили аграрну 

кризу, джерела якої сягають ще союзного періоду. Особливо руйнівним виявився 

диспаритет цін, внаслідок якого сільськогосподарські підприємства втратили 

можливість оновлення виробничих фондів, своєчасної виплати заробітної плати 

працівникам тощо. Аграрний сектор неможливо вивести на сучасний рівень 

розвитку без якісного перетворення продуктивних сил усіх його галузей [122]. 

Високопродуктивне функціонування комплексу не може бути досягнуте без 

оновлення матеріально-технічної бази та модернізації технологічних процесів, що 

вимагає розроблення політики цілеспрямованого державного регулювання 

інвестиційних проектів. 

Складність і специфіка державного регулювання АПК (у тому числі і 

регіонального) полягає в тому, що воно повинно, з одного боку, поєднувати 

заходи спрямовані на формування конкурентного середовища й розвиток 

підприємництва в цій сфері, а з іншого – забезпечувати соціальний захист 

населення [116, с. 3-8]. Еволюція аграрних відносин, що визначаються власністю 

на землю, реорганізація економічної природи колективних сільськогосподарських 

підприємств, розвиток нових економіко-правових форм агробізнесу зумовили 

необхідність подальшого дослідження механізму державного регулювання АПК, 

спрямованого на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

агроформувань, вироблення ряду практичних рекомендацій в умовах 

трансформації української економіки (рис. 3.1) 
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Рис. 3.1. Організація державного регулювання АПК* 

* Сформовано автором самостійно. 
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Вплив державних структур на аграрно-промисловий комплекс у спосіб 

розроблення та впровадження національних і регіональних програм є цілком 

об’єктивною передумовою поступу економіки країни. Регулююча роль держави 

зумовлена низькою еластичністю попиту і непередбачуваністю результатів в 

аграрній сфері, нестабільністю прибутків виробників, сезонністю 

сільськогосподарського виробництва, необхідністю збереження земельного 

потенціалу та охорони навколишнього природного середовища, високими 

експортними можливостями АПК, потребою у забезпеченні безпеки харчування й 

загалом продовольчої безпеки країни [123]. 

При цьому варто зауважити, що державне регулювання агропромислового 

комплексу має бути спрямоване виключно на стимулювання аграрних відносин 

(виробничої діяльності суб’єктів АПК), проте в жодному разі не на економічний 

примус чи нав’язування певних корпоративних взаємин і закономірностей [124, с. 

13-17]. Суб’єкти сільськогосподарського виробництва обов’язково повинні 

перебувати в умовах економічної свободи і проводити виробничо-економічні 

маневри лише з огляду на пропоновані державою стимули та переваги. Жорстка 

директивна регламентація діяльності агровиробників і руйнування усталених 

сільськогосподарських відносин можуть зумовити затяжну аграрну кризу, яка 

свого часу зуміла посилила загальну економічну кризу в Україні [125, с. 3-31]. 

Для досягнення високих показників розвитку національного аграрно-

промислового комплексу особливу увагу слід приділити прогресу територіальних 

аграрних утворень. Такий захід слід розглядати як невід’ямну умову реалізації 

стратегій регіонального поступу, у тому числі подолання безробіття, 

стимулювання підприємництва, формування підвалин доброчесної конкуренції 

тощо, тих адміністративних одиниць, у яких АПК є основною чи однією із 

основних ланок територіальної економічної системи. 

Із наведених перспектив першочерговою слід вважати ту, яка полягає у 

забезпеченні високого рівня конкуренції, адже із нею пов’язані й інші позитивні 

зрушення, як-то економічний розвиток і соціальна сатисфакція за його 
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досягнення. Ефективний механізм конкуренції в аграрному секторі економіки 

держави та регіонів безпосередньо залежить від ряду чинників, серед яких ми 

виділяємо: 

– впровадження в практику господарювання мотиваційних методик, що 

забезпечують належний рівень зацікавленості у функціонуванні 

сільськогосподарських товаровиробників на основі приватної власності; 

– формування економічних інститутів ринку в аграрному секторі, що 

впливають на створення конкурентного середовища; 

– розвиток ринкової інфраструктури, що обслуговує сектор і розвивається 

на основі конкурентного механізму; 

– захист вітчизняного виробника і вітчизняного ринку 

сільськогосподарської продукції; 

– удосконалення нормативно-правової бази, що регулює конкурентний 

паритет і забезпечує соціальний захист населення; 

– реструктуризація державних установ з метою децентралізації регулюючих 

функцій. 

Раніше ми зазначали, що державне регулювання АПК є елементом 

механізму організаційно-економічного забезпечення агропромислової сфери. 

Однак поряд із ним мають місце й інші форми впливу (форми організаційно-

економічного забезпечення): регіональне регулювання, регулювання з боку 

суб’єктів ринкової інфраструктури, саморегулювання, регулювання 

продовольчого ринку. Подаючи комплексну характеристику наведених форм 

зауважимо, що ―основне завдання державного регулювання розвитку аграрної 

сфери полягає у реалізації соціально-економічної політики держави в сфері 

виробництва, розподілу і реалізації продовольства у контексті забезпечення 

продовольчої безпеки країни та збереження екологічної рівноваги навколишнього 

середовища. 

Регіональне регулювання ефективного функціонування суб’єктів 

агробізнесу передбачає: оцінку інвестиційної привабливості регіонального АПК; 
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розробку цільових регіональних програм розвитку агробізнесу з урахуванням 

природо-ресурсного потенціалу та інтересів території; місцеве фінансово-

бюджетне, податкове і цінове регулювання; соціальний захист малозабезпечених 

верств населення. 

Регулювання агробізнесу з боку суб’єктів ринкової інфраструктури має 

забезпечувати ринкові умови розвитку аграрного підприємництва, зокрема, 

формування ринків засобів виробництва та широкого вибору фінансових 

інструментів для їх придбання, фінансово-кредитну підтримку та інформаційно-

консультаційне забезпечення суб’єктів агробізнесу, страхування ризиків 

підприємницької діяльності. 

Саморозвиток і саморегулювання підприємницьких структур агробізнесу 

спрямоване на забезпечення прибуткової їх діяльності та самофінансування, через 

реалізацію таких заходів як: проведення маркетингових досліджень продовольчих 

ринків, оновлення асортименту продукції; складання бізнес-планів; налагодження 

вертикально-інтегрованих зв’язків між суб'єктами продовольчого ринку; оцінка 

ризиків підприємницької діяльності. 

Метою регулювання продовольчого ринку з боку споживачів та 

громадських організацій є захист їхніх прав і гарантування безпеки продуктів 

харчування для здоров'я й життя населення‖ [27]. 

Розглянувши форми організаційного забезпечення аграрно-промислового 

комплексу, акцентуємо увагу на способах впровадження організаційно-

економічного механізму досліджуваної сфери, тобто на його структурі. На нашу 

думку, сьогодні в Україні організаційно-економічний механізм АПК перебуває у 

стадії формування, причому цей процес характеризується неузгодженістю у 

межах збалансування окремих підсистем і складових елементів даного механізму. 

Наприклад, розробляючи державні та регіональні програми підтримки АПК 

профільні органи не беруть до уваги фінансову спроможність центрального та 

місцевих бюджетів, а це надалі унеможливлює повноцінну реалізацію таких 

програм. Простіше кажучи вони здебільшого носять декларативний характер, 
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повністю функціонують лише у звітах, а на практиці виконуються не до кінця 

через відсутність фінансування. Тому побудову ефективного організаційно-

економічного механізму АПК нині слід розглядати як невід’ємну умову розвитку 

аграрного сектора національної економіки (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Пропонована структура організаційно-економічного механізму розвитку 

АПК* 

 Сформовано автором самостійно. 
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територіальному масштабі, так і у розрізі функціональних ланок АПК. Мається 

на увазі те, що наведений механізм з однаковим успіхом може використовуватися 

щодо загальнодержавного і регіональних АПК, а також щодо будь-яких 

підкомплексів агропромислового комплексу. 

Для прикладу, якщо мова йде про м’ясопродуктовий підкомплекс 

регіонального АПК, то у цьому випадку будуть застосовуватися усі без 

виключення підсистеми та складові елементи організаційно-економічного 

механізму. При цьому вони будуть вводитися в дію на основі розрахунку чи 

аналітичного опрацювання фінансових, демографічних, природно-кліматичних, 

техніко-технологічних та інших критеріїв функціонування економіки конкретного 

регіону у контексті виробництва, переробки та споживання м’ясної продукції 

[117]. 

На нашу думку, ефективний, прикладний, адаптований до вимог ринкової 

економіки організаційно-економічний механізм АПК спроможний дати імпульс 

для прогресування позитивних структурних зрушень та економічних показників 

як у межах самого агропромислового комплексу, так і відповідної територіальної 

економічної системи в цілому. При цьому, ―формування дієвого організаційно-

економічного механізму розвитку аграрно-промислової сфери в Україні необхідно 

пов'язувати, в першу чергу, з удосконаленням державної агропродовольчої 

політики в контексті пристосування механізмів її реалізації до вимог ринкового 

середовища, розвитком вертикальної інтеграції з урахуванням економічних 

інтересів всіх її учасників, удосконаленням інформаційно-консультаційного та 

маркетингового забезпечення суб’єктів аграрно-промислових відносин. Лише 

комплексне вирішення вищевказаних проблем дасть можливість покращити 

кількісні та якісні параметри вітчизняного АПК і забезпечити кращі конкурентні 

позиції як на внутрішньому, так і на зовнішніх продовольчих ринках‖ [27]. 

Висвітлюючи особливості формування та функціонування організаційно-

економічного механізму АПК, перейдемо безпосередньо до його 

м’ясопродуктового підкомплексу. Вище ми наголошували на тому, що 
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універсальний характер запропонованого організаційно-економічного 

механізму дозволяє застосовувати усі його підсистеми, в тому числі й у рамках 

регулювання м’ясопродуктового виробництва. Тому зупинимось на 

функціональній характеристиці кожної із них. 

Ведучи мову про ―планування розвитку м’ясопродуктового підкомплексу 

АПК регіону‖ відмітимо, що для ефективного проведення планових розрахунків 

варто використовувати показники, які, по-перше, відображають соціально-

економічні відносини заданого регіону, а по-друге, стосуються конкретних 

профільних параметрів аналізу: загальний соціально-економічного потенціал 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК, внутрішня потреба у 

м’ясопродукції, резерви та диспропорції поступу м’ясопродуктового 

підкомплексу. Опрацювання згаданих величин не потребує застосування 

надскладних економіко-математичних моделей, проте дає широкі можливості для 

врахування усіх критеріїв поступу м’ясопродуктового виробництва. Саме із цього 

випливає простота, економність, а тому загальна перспективність описаної 

підсистеми організаційно-економічного механізму м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК. 

Другою підсистемою досліджуваного механізму є ―організація розвитку 

м’ясопродутового підкомплексу‖, яка ґрунтується на розробленні й реалізації 

державної і регіональних стратегій агропромислового спрямування, а також 

регулюванні виробничо-економічної й техніко-технологічної модернізації 

процесів м’ясопродуктового виробництва. Тут варто зауважити, що навіть якщо 

організація м’ясопродуктового підкомплексу відбувається у масштабах регіону, 

вихідні параметри для цього закладені у державних програмах розвитку АПК, 

похідними від яких є регіональні агропромислові програми і стратегії. 

Суттєвою перешкодою розвитку м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального аграрно-промислового комплексу є наявність застарілої технічної 

бази, яка вимагає негайної модернізації. Звичайно можна говорити про те, що 

мовляв АПК не належить до найбільш високотехнологічних сфер національної 



 141 

економіки. При цьому не слід забувати про процеси виробництва агротехніки 

та переробки агросировини, які формують галузеву структуру АПК, зокрема його 

м’ясопродуктового підкомплексу, і є достатньо технологічно місткими. А тому, у 

продовження сказаного наголосимо, що техніко-технологічний стан аграрно-

промислового комплексу істотно впливає на його перспективи, бо сам комплекс 

складається із цілого ряду галузей, для яких техніко-технологічна сторона є 

визначальною щодо досягнення позитивних виробничо-економічних результатів. 

Досить важливим елементом другої підсистеми запропонованого нами 

організаційно-економічного механізму м’ясопродуктового підкомплексу АПК є 

―підтримка прогресивних виробничо-економічно-технологічних процесів‖. На 

нашу думку, досі згаданий напрямок організаційно-економічного забезпечення 

аграрного сектора перебував поза межами науково-практичних досліджень, а тому 

не мав достатніх можливостей для вивчення. 

Для початку зупинимося на визначенні виробничо-економічно-

технологічного процесу. Ми вважаємо, що під останнім варто розуміти систему 

організації виробництва, яке базується на застосуванні техніко-технологічних 

засобів при наявності стійких взаємозалежностей між усіма ланками 

технологічного ланцюга та єдиного економічного механізму. Простіше кажучи, 

мова йде про складний виробничий процес, у якому всі підсистеми, організаційні 

та функціональні ланки взаємопов’язані, залежать одна від одної та перебувають в 

логістичній єдності. 

Ведучи мову про вітчизняний м’ясопродуктовий підкомплекс аграрно-

промислового комплексу доцільно зауважити, що сьогодні у його структурі 

практично не застосовуються передові виробничо-економічно-технологічні 

процеси. Здебільшого м’ясопродуктове виробництво здійснюється 

домогосподарствами та моноструктурними господарюючими одиницями. 

Моноструктурні суб’єкти господарювання – це підприємства, фірми, організації, 

фізичні особи-підприємці, які налагоджують виробництво як правило навколо 

простого технологічного процесу. Наприклад, доставка сировини, її переробка, 
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реалізація готової продукції. Тоді як поліструктурні господарюючі суб’єкти 

відрізняються від згаданих вище, по-перше, виробничо-економічними розмірами 

(обсягами діяльності), а по-друге, для них притаманний складний технологічний 

ланцюг, ланками якого є структурні одиниці, що відповідають за виготовлення 

сировини, її доставку, переробку, транспортування готової продукції до 

торгівельної мережі з наступною реалізацією. 

На прикладі м’ясопродуктового підкомплексу поліструктурне виробництво 

буде виглядати так: вирощування кормової бази, відгодівля худоби (свиней, птиці), 

виготовлення м’ясосировини, її переробка, виробництво готової продукції, 

реалізація. По суті, наведений поліструктурний виробничо-технологічний ланцюг, 

доповнений єдиним організаційно-економічним механізмом і можна вважати 

зразком перспективного виробничо-економічно-технологічного процесу. Тобто 

мова йде про замкнутий цикл, який нами вже описувався у першому розділі 

роботи. 

Таким чином, підсумовуючи наведені доводи можна констатувати, що 

сьогодні у межах м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК найбільш 

дієвим способом організації виробничо-господарських відносин є формування так 

званих замкнутих циклів. Однак до уваги потрібно взяти і те, що складні 

виробничо-економічно-технологічні процеси можуть впроваджуватися лише при 

умові достатньої фінансової бази та державної (регіональної) підтримки. У цьому 

контексті на перший план виходять питання правильного організаційно-

економічного забезпечення замкнутих циклів з метою підвищення виробничих 

показників діяльності господарюючих суб’єктів м’ясопродуктового профілю та 

недопущення економічної узурпації господарського середовища могутніми 

м’ясопродуктовими виробниками (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Організаційно-економічне забезпечення замкнутого циклу 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК* 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Наведений на рис. 3.3 механізм організаційно-економічного забезпечення 

замкнутих циклів у межах м’ясопродуктового виробництва окреслює лише 

напрямки економічної діяльності органів державної та місцевої влади, їх 

синхронізацію. Більш конкретні заходи фінансово-економічного та економіко-

правового регулювання є предметом аналізу реальних показників соціально-

економічного стану регіону. До уваги потрібно взяти і те, що згадані фінансово-

економічні та економіко-правові важелі впливу повинні корелювати між собою і 

доповнювати одні одних з тим, аби забезпечити належний економічний розвиток 

м’ясопродуктового підкомплексу та не допустити монополізації ринку м’ясної 

продукції. 

Державна влада Місцева влада 

Фінансово-економічне стимулювання 

ЗАМКНУТИЙ ЦИКЛ 

М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО АПК 

Державна влада Місцева влада 

Економіко-правове регулювання 

Досягнення 

економічного 

розвитку 

Збереження 

доброчесної 

конкуренції 
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Організація замкнутого циклу виглядає доволі непростим завданням як 

для суб’єктів корпоративних відносин, так і для органів державної і місцевої 

влади. Стосовно перших, то складність полягає у налагодженні складних 

виробничо-економічно-технологічних процесів і їхньому адмініструванні, тоді як 

державне (місцеве) управління ускладнюється доцільністю врахування потреб 

усіх учасників ринку м’ясної продукції, недопущенням порушень вимог 

антимонопольного законодавства, необхідністю комплексного інтегрального 

розвитку м’ясопродуктового підкомплексу з метою забезпечення продовольчої 

безпеки регіону й країни. 

У продовження сказаного зауважимо і те, що замкнуті цикли можуть бути 

ефективними далеко не у всіх підкомплексах АПК. Це пояснюється тим, що 

наявність потужних аграрно-промислових утворень може деформувати 

профільний ринок, відбираючи при цьому певні його сегменти у локальних 

виробників і домогосподарств. Такий стан речей здатний призвести до зубожіння 

села та втрати часом єдиної можливості для виживання українських селян. Проте 

це в жодному випадку не стосується м’ясопродуктового виробництва, адже дрібні 

суб’єкти господарювання і домогосподарства здебільшого націлені на 

виробництво м’ясосировини (часто для власних потреб). Навіть якщо на ринку 

будуть діяти великі агрохолдинги із замкнутими виробничими циклами, то все 

рівно певна його ніша залишиться за малими суб’єктами агровідносин. У 

крайньому випадку, для збереження навіть найменших інтересів останніх, могутні 

аграрно-промислові виробники можуть бути зацікавлені (змушені) до закупівлі 

певної частки м’ясосировини у домогосподарств. Це не призведе до будь-яких 

істотних порушень виробничо-економічно-технологічного ланцюга і надасть 

додатковий імпульс для прогресування м’ясного виробництва на базі 

домогосподарств, а відтак і розвитку українського села. 

У процесі організації замкнутих циклів у рамках м’ясопродуктового 

підкомплексу вагома роль відводить третій підсистемі організаційно-

економічного механізму АПК ―організаційно-правове забезпечення аграрно-
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промислового розвитку регіону‖. Дія важелів цієї підсистеми спрямована як 

правило на врегулювання правового середовища. Для прикладу, важливим 

аспектом замкнутого циклу м’ясопродуктового виробництва є визначення 

правового статусу ресурсів АПК і насамперед земель сільськогосподарського 

призначення. Без врегулювання наведеного питання у найближчій перспективі 

прогрес агропромислового комплексу в цілому й окремих його підкомплексів 

зокрема буде поставлений під сумнів. Безумовно проблема сільськогосподарських 

земель м’ясопродуктового підкомплексу стосується опосередковано, однак якщо 

йдеться власне про замкнутий цикл м’ясопродуктового виробництва, то в цьому 

випадку вона виходить на перший план. 

Замкнуті цикли у межах м’ясопродуктового підкомплексу регіонального 

АПК вимагають побудови багатофункціональної системи державного (місцевого) 

управління. Саме тому актуальним завданням є гармонізація повноважень 

суб’єктів аграрно-промислових відносин. Причому це завдання полягає не тільки 

у збалансуванні вже існуючих функцій управлінської діяльності стосовно 

аграрного сектора, але й розроблення нових на основі врахування міжнародних 

вимог і стандартів. 

Коли мова йде про складні виробничо-економічно-технологічні процеси 

(замкнуті цикли), то варто зосередитись окрім іншого і на методиках 

організаційно-правового регулювання аграрно-промислової діяльності. На нашу 

думку, найбільш пріоритетними організаційно-правовими формами у контексті 

стимулювання замкнутих циклів м’ясопродуктового виробництва є суб’єкти 

підприємництва, засновані на базі застосування виробничо-господарської 

кооперації. Аграрні кооперативи, поєднані стійкими організаційно-економічними 

зв’язками, сьогодні виявляються найбільш пристосованими до мінливого 

економічного середовища й спроможними до створення замкнутих циклів, їхнього 

адміністрування та внутрішнього фінансово-економічного регулювання. 

Важливим моментом організаційно-економічного регулювання складних 

виробничо-економічно-технологічних процесів, тобто замкнутих циклів 
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м’ясопродуктового виробництва, є формування відповідних інформаційних 

масивів. Йдеться про те, що нами пропонується для розроблення та впровадження 

реєстр суб’єктів підприємництва м’ясопродуктового підкомплексу регіонального 

АПК, які застосовують у своїй виробничо-господарській діяльності практику 

замкнутого циклу. Така інформаційна база дала би можливість створити умови для 

стимулювання розвитку зазначених господарюючих одиниць у спосіб 

застосовування щодо них сучасних заходів фінансово-економічного характеру. 

Суб’єктами створення та адміністрування згаданого інформаційного реєстру 

мали би стати територіальні управління агропромислового розвитку. За умови 

якщо регіональний АПК функціонує на території декількох областей (таку 

можливість ми описували у першому розділі роботи), формування та 

адміністрування інформаційного реєстру повинне здійснюватися профільними 

управліннями кожної із них. Різниця полягатиме лише у тому, що головним 

реєстром буде вважатися той, що буде вести управління агропромислового 

розвитку області, у якій суб’єкт господарювання має основну податкову адресу. 

Всі інші реєстри будуть вважатися додатковими. Необхідність основного реєстру 

диктується тим, що стимулюючі програми фінансово-економічного характеру 

щодо одного і того ж м’ясопродуктового виробника зможуть застосовуватися 

лише в одній адміністративно-територіальній одиниці, що ми вважаємо доцільним 

і справедливим. 

Потреба у додаткових реєстрах випливає з іншої нашої пропозиції, згідно 

якої до числа суб’єктів підприємництва, які здійснюють діяльність у межах 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК і характеризуються 

наявністю замкнутого технологічного циклу, варто відносити і тих 

господарюючих одиниць, які уклали угоди про виробничо-технологічну 

кооперацію. Мова йде про те, що агровиробники різного профілю можуть 

укладати угоди з іншими агроформуваннями і тим самим збільшувати спільний 

виробничо-господарський потенціал. Для прикладу, суб’єкт господарювання 

зайнятий вирощуванням кормів може укласти угоду про виробничу кооперацію із 
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підприємством (фізичною особою-підприємцем), що займається відгодівлею 

худоби та птиці. Той у свою чергу може залучити до виробничої кооперації 

господарюючого суб’єкта, який здійснює переробку м’ясосировини і так аж до 

стадії реалізації готової продукції. При цьому ми пропонуємо ланцюг угод про 

виробничо-технологічну кооперацію обмежити двома суб’єктами підприємництва 

на кожній із стадій технологічного процесу. Такий захід унеможливить різного 

роду зловживання, які можуть мати місце при наданні, а найголовніше освоєнні 

фінансових ресурсів, спрямованих за рахунок державних та регіональних програм 

стимулювання м’ясопродуктового виробництва. 

Проте основним аспектом укладання угод про виробничо-технологічну 

кооперацію є формування замкнутого циклу м’ясопродуктового виробництва. У 

випадку, якщо хоча б одна із технологічних ланок виробничого ланцюга не буде 

заповнена за допомогою таких угод, господарюючі суб’єкти не ввійдуть до 

реєстру замкнутих циклів і на них не будуть розповсюджуватися програми 

фінансово-економічного стимулювання. Кожна із угод про виробничо-

технологічну кооперацію повинна бути належним чином укладена, відповідати 

вимогам українського законодавства, а найголовніше всі вони мають бути завірені 

управліннями агропромислового розвитку як такі, що створюють правове 

підґрунтя для функціонування замкнутого циклу м’ясопродуктового виробництва. 

Якщо угоди укладені між суб’єктами агропідприємництва, які зареєстровані на 

території декількох областей, візування їх на предмет утворення замкнутого циклу 

здійснюють територіальні агропромислові управління кожної із них. Наприкінці 

зазначимо, що реєстр замкнутих циклів м’ясопродуктового виробництва повинен 

містити інформацію не тільки про юридичні реквізити господарюючих суб’єктів, 

але й про економічні характеристики й критерії їхньої діяльності. 

З усього видно, що організаційно-економічне забезпечення 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК є поєднанням доволі 

складних підсистем, важелів та інструментів, які спрямовані на формування 

сприятливих умов для розвитку передових форм м’ясопродуктового виробництва. 
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При цьому зауважимо, що серед останніх чи не найбільш перспективною 

виглядає практика організації замкнутих циклів. Серед позитивних сторін цього 

виробничо-господарського явища можна виділити: забезпечення економічного 

розвитку регіону, гарантування продовольчої безпеки, покращення виробничо-

економічних показників діяльності господарюючих суб’єктів аграрно-

промислового комплексу. 

 

         3.2. Удосконалення фінансового забезпечення м’ясопродуктового 

підкомплексу АПК 

 

В умовах утвердження ринкової економіки проблема забезпечення 

населення продовольством є досить складною та залежить від рівня розвитку 

агропромислового комплексу країни і його складових – регіональних продуктових 

підкомплексів, які є інтеграторами взаємних видів діяльності, що належать до 

різних сфер АПК, галузей і підгалузей та організаційно й технологічно об’єднанні 

для здійснення виробничого циклу [118, с. 20-28]. М’ясопродуктовий підкомплекс 

– одна з найважливіших продуктових вертикалей, що об’єднує в собі 

сільськогосподарських товаровиробників, підприємства м’ясопереробної 

промисловості й торговельні організації в процесі вирощування худоби, свиней і 

птиці, їх переробки й реалізації готової м’ясної продукції на ринках збуту. Його 

головне призначення полягає у задоволенні потреби населення в м’ясі та 

продуктах його переробки. 

Центральною ланкою м’ясопродуктового підкомплексу є тваринництво, яке 

базується на використанні земельних ресурсів як основного джерела природних 

кормів. Ріст виробництва продукції тваринництва з одночасним покращенням 

його якісних показників є головною умовою успішної роботи всіх галузей 

підкомплексу. Розвиток тваринництва визначає також і рівень розвитку сфери 

заготівлі, переробки, зберігання, реалізації м’ясної продукції та ступінь 

задоволення потреб споживачів [28, с. 35-37]. 

Питання гарантування продовольчої безпеки особливо актуалізуються в 
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період економічних трансформацій, розбалансованості внутрішнього ринку, 

політичних потрясінь тощо. Разом із тим локалізація ресурсо постачання, 

виробництва й збуту агропродукції перетворює механізм забезпечення 

продовольчої безпеки в складну систему, у межах якої регіональний фактор 

починає відігравати все більшу роль [29, с. 35-38]. Разом із тим, на думку деяких 

учених, нині доцільно зосередитись на організації такого виробничо-

технологічного ланцюга, який давав би змогу найбільш ефективно 

використовувати сировину, здійснювати глибоку її переробку, розширювати 

асортимент і підвищувати якість виготовлюваної продукції для гарантування 

продовольчої безпеки держави [30, с. 194-197].  

Сільське господарство України характеризується цілою низкою 

диспропорцій, що істотно уповільнюють його розвиток. Серед найбільш 

системних можна виділити низьку віддачу вкладень у аграрний сектор 

національної економіки, повільну адаптацію до мінливих економічних умов, 

малоефективний механізм фінансово-бюджетного стимулювання аграрно-

промислових процесів тощо [119, с. 13-17]. Через це найбільш дієвим є спосіб 

регулювання ринку м’ясної продукції, як поєднання державних важелів разом із 

механізмами ринкового саморегулювання. Метою здійснення регуляторних дій на 

ринку м’яса є забезпечення сталого розвитку виробництва м’ясної продукції, 

задоволення на цій основі внутрішнього попиту та створення умов для 

соціального розвитку українського села. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити основні завдання, які 

передбачають: підвищення дохідності виробничої діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників; здійснення структурних змін в АПК; 

стимулювання зростання обсягів виробництва і розширення збуту м’ясної 

продукції; підвищення технологічного рівня аграрного виробництва; розвиток 

соціальної сфери села [120]. Сьогодні ефективність державного регулювання 

виробництва м’ясної продукції залежить від раціонального поєднання заходів, що 

приймаються на центральному і регіональному рівнях. Це, в свою чергу, вимагає 
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розроблення комплексу заходів щодо визначення економічної ситуації в 

м’ясопродуктовому підкомплексі на основі аналізу його сучасного стану і 

тенденцій розвитку.  

Державне регулювання аграрно-промислового комплексу в цілому та його 

м’ясопродуктового підкомплексу зокрема здійснюється з допомогою правових, 

економічних та адміністративних методів, які направлені на подолання спаду 

поголів’я худоби і розширення обсягів виробництва, встановлення жорстких 

вимог щодо підвищення ефективності виробничої діяльності, концентрації 

бюджетних коштів на найбільш перспективних напрямах агровиробництва. 

Наприклад, розв’язанню завдання із техніко-технологічного оновлення 

м’ясопродуктового підкомплексу сприяли би державні програми з його 

реструктуризації, а також із запровадження енерго- та ресурсозберігаючих 

технологій, селекції у тваринництві. Такі програми мають бути впроваджені з 

огляду на структурну перебудову підкомплексу, яка є можливою лише у контексті 

залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій [126]. 

Проблеми прогресивного функціонування м’ясопродуктового підкомплексу 

ускладнюються ще й тим, що в Україні досі не сформовані тенденції сталого 

ринку м’яса. Його складний стан зумовлений спадом виробництва, основними 

причинами якого є відсутність мотивації у виробників м’ясної продукції, 

диспропорції цін і доходів від її виробництва та реалізації, низький рівень 

державної підтримки сільськогосподарського виробника, інфляційні процеси, які 

відбуваються в державі тощо. У зв’язку з цим, держава має брати на себе функцію 

стабілізації економіки шляхом застосування правил гри основних економічних 

агентів, законодавчо визначати та захищати права власників, сприяти створенню 

конкурентних умов ринку, встановлюючи перепони недосконалій конкуренції, 

регламентувати різні сторони економічної діяльності [31, с. 45]. 

Ринкова економіка серед найбільш дієвих регуляторів господарської 

діяльності на перший план виносить фінансові потоки, які у сукупності 

становлять систему фінансового забезпечення. Застосування наведеної системи 



 151 

дозволяє впливати практично на усі сторони виробничо-господарського 

процесу, ефективно регулювати їх, створювати можливості для економічного 

зростання чи подолання наявних диспропорцій. У спосіб задіяння 

різнонаправлених фінансових потоків (стимулюючих, обмежувальних, 

компенсаційних) відповідне регулювання конкретних сфер і галузей національної 

економіки може здійснювати у тому числі і держава [131-137]. Остання, зокрема 

шляхом впровадження програм бюджетної підтримки, може чинити доволі 

істотний вплив на фінансовий стан вітчизняних виробників м’ясної продукції. 

Вважаємо, що сьогодні в умовах негативного впливу світової фінансово-

економічної кризи на продовольчий баланс у країні одним із векторів державного 

регулювання м’ясопродуктового підкомплексу АПК є ефективний розподіл 

фінансових ресурсів держави між напрямами стимулювання виробництва окремих 

видів м’яса. Це в першу чергу дасть змогу підвищити ефективність державної 

підтримки в результаті спрямування бюджетних коштів на збільшення обсягів тих 

видів м’ясної продукції, які того найбільше потребують, особливо виробництва 

яловичини. Слід також зазначити, що при виробництві м’яса птиці, яке 

реалізується на внутрішньому ринку за цінами, що перевищують світові, на 

перспективу потрібно підвищити власну конкурентоспроможність не за рахунок 

збільшення підтримки держави, а в результаті зниження собівартості й 

покращення якості м’ясопродуктів. 

Також вирішення проблем з фінансового забезпечення розвитку АПК, 

зокрема м’ясопродуктового підкомплексу, не може бути ефективним, якщо не буде 

запроваджено ринок землі після розроблення та ухвалення комплексу законів 

щодо його регулювання. Для того, щоб мати контрольований і гарантований ринок 

землі, без спекуляцій на ньому з одночасним виключенням нецільового 

використання земель, виникає необхідність щодо створення державної іпотечної 

установи, яка буде контролювати рух земель сільськогосподарського призначення. 

Варіантом такої іпотечної установи може бути створення Державного земельного 

банку. 
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Зауважимо, що реформування економіко-правових відносин, пов’язаних 

із господарським освоєнням земель сільськогосподарського призначення, є лише 

одним із аспектів державної стратегії розвитку аграрно-промислового комплексу. 

Проте як в цій, так і в інших площинах базовим підґрунтям формування програми 

державних заходів у галузі м’ясопродуктового виробництва повинно стати 

вивчення причинно-наслідкових зв’язків між фінансовим забезпеченням 

господарюючих суб’єктів та результатами їхньої діяльності. 

У першому розділі наукової роботи ми акцентували увагу на джерелах 

фінансування м’ясопродуктового підкомплексу АПК регіону. Надалі пропонуємо 

більш детально зупинитися на прикладних напрямах фінансового забезпечення 

даного підкомплексу, з тим аби виявити можливості для підвищення 

результативності одних фінансових потоків, переорієнтації та удосконалення 

інших. Мова йде про розроблення пропозицій та рекомендацій щодо більш дієвого 

застосування усіх можливих джерел фінансового забезпечення з метою активізації 

суб’єктів м’ясопродуктового виробництва, виведення профільного підкомплексу 

на належний рівень розвитку, гарантування продовольчої безпеки у частині 

збільшення обсягів продукування м’ясної продукції та її споживання населенням. 

За основу дослідження, на нашу думку, варто взяти ті джерела фінансування 

м’ясопродуктового підкомплексу, які були наведені нами у попередніх розділах, 

передусім на рис. 1.6. При цьому кожне із них повинно розглядатися на предмет 

фінансування усіх можливих напрямів виробничо-господарської діяльності, 

починаючи зі стадії створення суб’єктів підприємництва м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Напрями фінансового забезпечення м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК* 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Найбільш універсальним джерелом фінансування м’ясопродуктового 

виробництва є власні кошти господарюючих суб’єктів. Це пояснюється тим, що за 

їхній рахунок можуть забезпечуватися усі без виключення фази виробничо-

господарської діяльності. Власні кошти господарюючих одиниць є фінансовою 

базою для їхнього створення, формування статутного капіталу, придбання 

основних та оборотних засобів, здійснення виробничо-економічного 
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маневрування тощо [138, с. 24-29]. Разом із тим процес мобілізації та 

використання приватних фінансових ресурсів є виключною компетенцією 

суб’єктів господарювання, яка реалізується у спосіб розроблення й впровадження 

корпоративних стратегій. У цьому випадку роль держави є незначною, адже вона 

не спроможна регулювати напрями та обсяги виробничо-господарського освоєння 

власних коштів суб’єктів підприємництва, зрештою це робити просто не доцільно. 

По суті, практика приватного фінансування виходить за межі даного дослідження, 

адже об’єктом останнього є державний фінансовий вплив на функціонування 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК. 

До розряду приватних фінансових ресурсів слід віднести й кошти (гранти, 

дарунки) міжнародних організацій. Як і щодо попередніх, державні (місцеві) 

органи влади на порядок їх використання особливо не впливають. Різниця полягає 

лиш в тому, що як правило міжнародні організації не вдаються до фінансування 

суб’єктів господарювання на початкових стадіях їхнього життєвого циклу. Така 

фінансова підтримка може надаватися здебільшого з метою збільшення обсягів 

виробничо-господарської діяльності, виходу на нові ринки збуту готової 

продукції, перспективної реорганізації, техніко-технологічної модернізації тощо 

[139]. 

Рідше кошти міжнародних організацій залучаються у вигляді ресурсів 

фінансової санації, адже іноземні контрагенти в основному зацікавлені 

підтримувати успішних господарюючих суб’єктів, а відтак вкладатися у 

подолання виробничо-економічних суперечностей не бажають. У контексті 

сказаного зауважимо, що обсяги залучення коштів від міжнародних організацій 

залежать від загального рівня розвитку конкретної сфери національної економіки 

[140]. Це означає, що фінансове забезпечення м’ясопродуктового підкомплексу 

АПК регіону зі сторони міжнародних організацій виступає критерієм 

ефективності фінансування згаданого підкомплексу з усіх інших джерел. 

Доволі потужним важелем, який спроможний ефективно підвищувати 

фінансовий потенціал суб’єктів м’сопродуктового підкомплексу АПК є кредитні 
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ресурси. Позикові кошти майже так само як і власні можуть застосовуватися на 

всіх стадіях життєвого циклу господарюючих одиниць. Однак нині проблеми 

подолання існуючих перешкод щодо поліпшення та розширення кредитного 

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі 

м’ясопродуктового спрямування, є одними із найбільш актуальних. 

Обмеженість власних коштів змушує аграріїв сподіватися на підтримку з 

боку держави й зумовлює необхідність розвитку як банківських, так і 

партнерських форм кредитування. Особлива роль кредиту без якого суб’єкт 

господарювання агропромислового профілю не може існувати зумовлена 

специфікою його відтворювального процесу. Остання, у свою чергу, вимагає 

врахування об’єктивних вимог галузі в процесі організації її кредитного 

обслуговування. Тривалий період виробництва в АПК й уповільнений оборот 

авансованого капіталу зумовлюють потребу в залученні короткострокових 

кредитних ресурсів на строк, довший порівняно з іншими галузями національного 

господарства, що становить 6–9 місяців для покриття тимчасових потреб у 

рослинництві й майже півтора року – у тваринництві. 

Крім того, об’єктивною є вимога щодо своєчасного надходження кредитів у 

чітко визначені періоди року й у потрібному обсязі, оскільки більшість 

технологічних операцій повинні виконуватись у встановлені строки і мають 

незворотний характер. Затримка у здійсненні або невиконання окремих 

технологічних операцій може призвести до значних проблем у межах 

виробничого процесу. В аграрних підприємств виникає й тимчасовий розрив між 

потребою в оборотному капіталі та наявністю власних оборотних коштів, 

оскільки для забезпечення неперервності поточного циклу виробництва необхідно 

нагромаджувати значні запаси матеріальних ресурсів [32]. Окрім того, внаслідок 

макроекономічної дестабілізації (інфляції, диспаритету цін на 

сільськогосподарську продукцію і спожиті матеріально-технічні ресурси 

промислового виробництва, кризи неплатежів) оборотні кошти 
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сільськогосподарських підприємств дуже часто втрачаються, а їх відновлення 

за рахунок власних джерел фінансування є практично неможливим. 

Попри суттєву вагу у формуванні сприятливого фінансового клімату для 

розвитку аграрно-промислового комплексу процес кредитування агроформувань в 

Україні достатньо складний. Проблема кредитної підтримки сільського 

господарства полягає не лише у відсутності передумов для отримання фінансових 

ресурсів і повернення кредитних коштів, а й у недієвості механізму державної 

підтримки. Основним щодо стабілізації механізму кредитування 

сільськогосподарських підприємств є комплекс заходів із боку держави та 

банківської системи, спрямованих на розвиток ефективного інтеграційного 

механізму взаємодії з аграрним сектором економіки; розроблення і застосування 

всіх можливих джерел для залучення капіталу при кредитуванні сільського 

господарства; вирішення майнового і земельного питань, а також проблем 

існуючих заборгованостей сільськогосподарських підприємств [33 – 38]. 

Характеризуючи безпосередньо м’ясопродуктовий підкомплекс 

регіонального АПК на предмет перспективності кредитного забезпечення його 

господарюючих суб’єктів зауважимо, що досліджуваний підкомплекс належить 

до одних із найбільш кредитоспроможних. Пояснити це доволі просто, адже 

основними заставними засобами в АПК є майбутні врожаї, сільськогосподарські 

тварини (здебільшого велика рогата худоба та свині), а також агротехніка. У 

м’ясопродуктовому підкомплексі мають місце практично усі засоби кредитної 

застави, можливо окрім майбутніх врожаїв, проте і їхнє застосування є можливим 

в окремих випадках. 

Ведучи мову про кредитне забезпечення виробничо-економічної діяльності 

господарюючих суб’єктів м’ясопродуктового профілю, варто акцентувати увагу у 

тому числі й на організації кредитування замкнутих виробничо-технологічних 

циклів. По суті, методика залучення позикових коштів суб’єктами 

підприємництва із замкнутими циклами є такою ж як і та, що застосовується 

іншими м’ясопродуктовими агровиробниками. Виняток полягає лише в тому, що 
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замкнутий виробничо-технологічний цикл дає ширші можливості у контексті 

заставного забезпечення кредитних ресурсів, наданих фінансово-кредитними 

установами. Якраз при здійсненні господарської діяльності на основі замкнутого 

виробничо-технологічного циклу і виникає можливість для використання у 

вигляді застави майбутніх врожаїв. Таким чином замкнутий цикл 

м’ясопродуктового виробництва є більш перспективний у контексті залучення 

кредитних ресурсів на відміну від інших, у цьому і проявляється його 

домінантний статус у плані фінансового забезпечення. 

Перелік інструментів заставного забезпечення процесів кредитування 

агроформувань в цілому та м’ясопродуктових виробників зокрема, може бути 

значно ширший за той, що наведений вище. Однак цьому перешкоджає 

невирішеність доволі актуальної проблеми, яка стосується економіко-правового 

статусу земель сільськогосподарського призначення. Раніше ми вже згадували 

про неї у контексті удосконалення методів фінансового забезпечення АПК, проте 

особливо не зосереджувалися на статусі таких земель як об’єкта кредитної 

застави. 

На нашу думку, сучасні економічні тенденції розвитку продуктивних сил в 

Україні не дозволяють вивести землі сільськогосподарського призначення на 

ринок для вільного продажу. Більш перспективним напрямом освоєння 

сільськогосподарських земель є надання їх в оренду. При цьому гострою слід 

вважати потребу у розробленні правового механізму, який би давав змогу 

застосовувати право оренди як заставний інструменти кредитного забезпечення. 

Право оренди за певних умов (створення та функціонування Державного 

земельного банку) може бути прирівняним до права власності, а відтак мати такі 

ж передумови для обігу та застосування у процесі регулювання різних 

економічних відносин, у тому числі і кредитних. 

Впродовж наведеного доцільно звернути увагу на найбільш прогресивні 

види кредитування. На нашу думку, одним із напрямів стимулювання кредитного 

забезпечення м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК є 
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використання строкових фінансово-кредитних інструментів – ф’ючерсних і 

форвардних контрактів, що мають певні переваги як для агровиробників, так і для 

банків. Використання строкових фінансово-кредитних інструментів дає 

господарюючим суб’єктам можливість укладати кредитні угоди з банком до 

реального строку отримання кредитних коштів, забезпечуючи певну 

диверсифікацію своєї діяльності. 

Використання ф’ючерсних контрактів означає, що покупець або продавець 

може купити право на придбання або продаж певної суми кредитних коштів у 

майбутньому на раніше визначених умовах. Форвардний контракт – подібний за 

своєю суттю до ф’ючерса, проте застосовується лише в позабіржовій торгівлі. 

Зважаючи на те, що фондовий ринок в Україні поки що не достатньо розвинутий, 

більш перспективним фінансово-кредитним інструментом є форвардний контракт. 

До того ж механізм функціонування форварду передбачає максимально просту 

економічну кореспонденцію між позичальником і кредитором (рис. 3.5). 

При застосуванні методу форвардного кредитування велике значення має 

визначення вартості кредиту. Для цього доцільно використовувати формулу, яка 

враховує передбачений законодавством механізм компенсації відсоткової ставки з 

боку Національного банку [39]: 

                                            (3.1) 

де V – вартість кредиту; 

S – сума кредиту; 

T – строк кредитування; 

R – відсоткова ставка за кредитом; 

 – вартість форвардного контракту; 

 – частка вартості форвардного контракту, яка входить до загальної 

вартості кредиту; 

OR – облікова ставка Національного банку України; 

K – часткова компенсація відсоткової ставки за кредитом. 
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Простий аналіз представленої формули дає можливість встановити, що 

позичальник (суб’єкт м’ясопродуктового виробництва) матиме вигоду лише за 

умови, якщо вартість форвардного контракту не перевищуватиме суми відсотків, 

сплачених за користування кредитом [39]: 

                                                                                    (3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Механізм форвардного кредитування суб’єктів м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК* 

 Сформовано на основі джерела [39]. 

 

Із наведеного зрозуміло, що практика форвардного кредитування суб’єктів 

м’ясопродуктового виробництва є доволі перспективною. Однак незважаючи на 

те, що формування кредитної політики є здебільшого компетенцією фінансово-

кредитних установ, держава повинна докласти максимум зусиль задля 

лібералізації кредитного ринку та створення економічного підґрунтя для 

підвищення доступності аграрних кредитів. Адже сьогодні через надто високі 

відсоткові ставки процес залучення позикових коштів агроформуваннями в 
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сектора. На нашу думку, подолання цього негативного явища лежить у 

площині продуктивної взаємодії органів державної влади та представників 

банківських установ щодо реалізації спеціальних кредитних програм для суб’єктів 

аграрної сфери, які б відзначалися більш лояльними відсотковими ставками, а 

також механізмами отримання й повернення кредитних ресурсів [141, с. 5-8]. 

Наступним, мало розвинутим у нашій державі, проте достатньо важливим 

джерелом фінансування м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК є 

страхування. Якщо розглядати страхові ресурси на предмет їхнього впливу на 

конкретні фази виробничо-господарської діяльності, то можна дійти висновку, що 

страхування здебільшого націлене на подолання існуючих виробничо-

економічних суперечностей. Зрозуміти це не важко, адже страхові виплати як 

інструмент фінансового забезпечення здійснюються лише після настання 

страхового випадку, яким у свою чергу може бути певна виробнича диспропорція: 

втрата урожаю, руйнування виробничих приміщень, негативні наслідки 

експлуатації агротехніки тощо. Таким чином ресурси страхування апріорі 

спрямовуються на виправлення наявних виробничо-економічних негараздів. 

Разом із тим специфіка сільськогосподарського виробництва як виду 

господарської діяльності, його сезонність, залежність від природно-кліматичних 

умов, підвищений ризик збитковості сільськогосподарських виробників 

зумовлюють необхідність розроблення та впровадження ефективних механізмів 

страхування ризиків виробництва агропродукції [41]. Основи страхування в АПК 

закладені в положеннях Закону України ―Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою‖. Цей Закон регулює 

відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, що здійснюється 

з державною підтримкою, з метою захисту майнових інтересів 

сільськогосподарських товаровиробників і спрямований на забезпечення 

стабільності виробництва в сільському господарстві (рис. 3.6) [40]. 
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Рис. 3.6. Основні принципи страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою* 

 Сформовано на основі джерела [40]. 
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наданні з Державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам 

грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування частини страхового 

платежу (страхової премії), фактично сплаченого ними за договорами 

страхування сільськогосподарської продукції. Перелік сільськогосподарських 
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(страхових премій), яка субсидується з державного бюджету, визначається 

Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, 
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(премій). Державна підтримка надається сільськогосподарським 

товаровиробникам у формі компенсації до 50 відсотків вартості страхового 

платежу. Бюджетні кошти спрямовуються на захист майнових інтересів 

сільськогосподарських товаровиробників від ризику загибелі 

сільськогосподарських культур та забезпечення стабільності виробництва в 

сільському господарстві. Вони направляються також на погашення бюджетної 

кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської 

служби [42]. Для прикладу у 2012 році із Державного бюджету України за 

наведеною вище програмою здійснювалося погашення частини вартості 

страхового платежу за договорами страхування у яких в переліку 

сільськогосподарських культур та видів страхових ризиків (продуктів) фігурувало 

лише страхове забезпечення вирощування озимої пшениці на період її 

перезимівлі. 

Зважаючи на те, що наведена вище державна підтримка надається 

агровиробникам, які здійснюють виробництво сільськогосподарської 

рослинницької продукції, то суб’єкти м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК можуть розраховувати на неї виключно, якщо вони 

реалізують власну діяльність на умовах замкнутого виробничо-технологічного 

циклу. Лише тоді отримання державної фінансової підтримки стане можливим 

для структурних підрозділів, відповідальних за вирощування кормової бази. Всі 

інші структурні одиниці в праві здійснювати страхування інших ризиків 

виробничо-економічної діяльності на загальних засадах у відповідності з нормами 

Закону України ―Про страхування‖ [43]. Таким чином і у випадку освоєння 

ресурсів страхування налагодження замкнутого виробничого циклу є запорукою 

отримання додаткових фінансових преференцій за рахунок бюджетних коштів у 

результаті страхового забезпечення м’ясопродуктового виробництва. 

Застосування важелів страхового забезпечення сільськогосподарської 

діяльності з державною підтримкою напряму залежить від ще одного джерела 

фінансування аграрної сфери держави, яким є бюджетні ресурси. В Україні 



 163 

щорічно приймається низка різноманітних програм як на центральному рівні, 

так і нарівні областей та районів націлених на стимулювання тих чи інших 

галузей аграрного виробництва. Фінансування згаданих програм проводиться за 

рахунок державного та місцевих бюджетів. Це засвідчує неабияку значимість 

бюджетних ресурсів для гарантування розвитку сільського господарства в країні. 

Бюджетне фінансування не є самодостатнім джерелом матеріальної 

підтримки агроформувань та сільськогосподарських процесів. Догми ринкової 

економіки говорять про те, що будь-яка галузь чи сфера національного 

господарства повинна володіти достатніми можливостями для саморегулювання. 

Попри це ми вже не раз наголошували, що аграрно-промисловий комплекс у 

більшості розвинутих держав світу піддається державній підтримці у спосіб його 

бюджетного дотування. Тому, на нашу думку, найбільш оптимальним методом 

стимулювання АПК є поєднання ринкових засобів регулювання з інструментами 

державної фінансової підтримки. По суті, таку практику ми можемо спостерігати і 

в Україні, адже те ж саме кредитування та страхування виробничо-господарської 

діяльності суб’єктів АПК безпосередньо пов’язане із використанням бюджетних 

ресурсів. У першому випадку мова йде про реалізацію програм часткової 

компенсації відсотків сплачених банкам за наданими аграрними кредитами. 

Умови ж другого випадку нами були детально описані при розгляді 

сільськогосподарського страхування з державної підтримкою. 

Із наведеного можна дійти висновку, що в Україні бюджетне фінансування 

АПК фрагментарно кореспондує з ринковими механізмами, що мало би 

створювати умови хоча б для деякого прогресу аграрно-промислового 

виробництва. Однак, насправді, останніми роками майже у всіх функціональних 

підкомплексах національного та регіональних АПК відбуваються регресивні 

процеси, наслідком чого є скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції, продовольча інтервенція внутрішнього ринку зі сторони іноземних 

агроформувань, падіння виробничо-економічних показників діяльності 

вітчизняних суб’єктів аграрних відносин. Таку ситуацію можна вважати 
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наслідком, по-перше, не досить ефективного поєднання засобів державного та 

ринкового регулювання, а по-друге, низького рівня бюджетного фінансування, 

яке до того ж дуже часто не використовується у повному обсязі на оптимальне 

виконання функціональних програм. 

Державні програми у сфері АПК здебільшого лише окреслюють потрібні 

вектори фінансування галузі. Фінансовий ресурс таких програм є не достатнім для 

виправлення наявних перекосів і створення максимально продуктивного аграрно-

економічного підґрунтя. Ситуація загострюється ще й доволі суттєвим ступенем 

корумпованості у системі органів, наділених повноваженнями розпорядників 

бюджетних коштів у контексті реалізації сільськогосподарських програм. Що ж 

стосується бюджетного забезпечення АПК за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

то тут істотною перешкодою слід вважати надто високий рівень бюджетної 

централізації, який виключає можливість фінансової самодостатності місцевих 

органів влади, у тому числі і щодо бюджетного забезпечення програм розвитку 

АПК [127-130]. 

Попри наявність наведених диспропорцій стосовно фінансування аграрно-

промислової сфери за рахунок бюджетних коштів, на нашу думку, сьогодні є 

чимало незадіяних резервів покращення бюджетного забезпечення АПК. Причому 

такими резервами володіє не тільки державний, але й місцеві бюджети. У цьому 

контексті ми пропонуємо внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині 

мобілізації та використання фіксованого сільськогосподарського податку. 

Як відомо, зазначений фіскальний платіж зараховується до загального фонду 

бюджетів місцевого самоврядування, а відтак не характеризується цільовим 

призначенням. На противагу діючому механізму бюджетного перерозподілу 

надходжень фіксованого сільськогосподарського податку, ми пропонуємо зробити 

його цільовим джерелом фінансування програм агропромислового розвитку. 

Причому з метою акумулювання достатніх обсягів фінансового ресурсу наведений 

податок необхідно перевести із доходів загального фонду бюджетів місцевого 

самоврядування до доходів із цільовими параметрами використання спеціального 
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фонду районних бюджетів. 

Пропонуємо серед напрямів освоєння коштів фіксованого 

сільськогосподарського податку виділити програми регіональної підтримки 

бюджетоутворюючих суб’єктів АПК і насамперед тих, які здійснюють діяльність 

на основі замкнутого виробничо-технологічного циклу. У перелік таких 

господарюючих одиниць однозначно повинні потрапити і суб’єкти 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК. 

Основний лейтмотив запропонованої бюджетної новації полягає у тому, що 

фінансування аграрних програм за рахунок фіксованого сільськогосподарського 

податку повинно стосуватися тих агроформувань, які є платниками не тільки вище 

вказаного податку, але й інших фіскальних платежів. Це дасть можливість за 

рахунок одного податку забезпечити створення податкової бази для 

адміністрування інших. Беручи до уваги сказане, основними реципієнтами 

програм профінансованих за рахунок мобілізації фіксованого 

сільськогосподарського податку можуть стати суб’єкти замкнутого циклу 

м’ясопродуктового виробництва, адже останні є платниками як того ж таки 

фіксованого сільськогосподарського податку, так й інших платежів: ПДВ, податку 

на прибуток, плати за землю тощо. Таким чином стимулювання у такий спосіб 

м’ясопродуктових виробників дасть імпульс для приросту податкових надходжень 

до бюджетів усіх рівнів. 

Продовжуючи лінію пропозицій по удосконаленню програм державної 

підтримки розвитку АПК в цілому та його м’ясопродуктового підкомплексу 

зокрема, перейдемо до висвітлення податкових ресурсів як джерела фінансового 

забезпечення. Податкові та бюджетні важелі стимулювання аграрно-промислового 

виробництва відзначаються високим ступенем кореляції, адже як перші, так і другі 

можуть впливати на процеси господарювання суб’єктів АПК у фазах забезпечення 

наявних виробничих потужностей, збільшення обсягів діяльності й подолання 

виробничо-економічних суперечностей. Крім того будь-яка зміна механізмів 

застосування податкових ресурсів обов’язково призведе до трансформації 
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бюджетного забезпечення АПК і навпаки, тому одночасне використання даних 

інструментів повинно характеризуватися критеріями комплексності та системного 

підходу. 

Сьогодні в Україні податкові ресурси стимулювання аграрно-промислового 

виробництва не відзначаються особливою ефективністю. У цьому контексті 

назріла гостра потреба перепрофілювання окремих податкових інструментів з 

метою створення умов для прогресування індивідуальних і загальних індикаторів 

розвитку АПК. Під індивідуальними індикаторами ми розуміємо показники 

виробничо-господарської діяльності окремих суб’єктів агровідносин, тоді як 

загальні – характеризують стан АПК і його функціональних підкомплексів. 

На нашу думку, одним із напрямів податкового забезпечення поступу 

аграрно-промислового комплексу і насамперед його м’ясопродуктового 

підкомплексу є реформування механізму адміністрування податку на додану 

вартість у частині оподаткування суб’єктів м’ясопродуктового виробництва, які є 

членами виробничо-господарських кооперативів і у сукупності формують 

замкнутий виробничо-технологічний цикл [145, с. 40-45]. Йдеться про діяльність 

окремих суб’єктів АПК, які уклали угоди про виробничо-господарську 

кооперацію, створили замкнутий цикл м’ясопродуктового виробництва і внесені 

до реєстру суб’єктів підприємництва м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК, необхідність створення якого нами обґрунтовувалася у 

попередньому параграфі роботи. 

Конкретніше ми пропонуємо звільнити від оподаткування податком на 

додану вартість операції між організаційно-виробничими ланками замкнутого 

циклу м’ясопродуктового виробництва, які діють згідно угод про виробничо-

господарську кооперацію і належать безпосередньо до суб’єктів 

сільськогосподарської діяльності. До таких операцій варто віднести операції із 

постачання продуктів рослинництва, кормів, м’ясної та прирівняної до неї 

сировини від одних агровиробників до інших. Наведені преференції не 

стосуються операцій, здійснюваних посередниками та суб’єктами, які не належать 
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до числа сільськогосподарських виробників (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Механізм оподаткування ПДВ операцій у межах замкнутого циклу 

м’ясопродуктового виробництва* 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Реалізація механізму пільгового оподаткування ПДВ операцій із постачання 

агропродукції між суб’єктами виробничо-господарської кооперації у рамках 

м’ясопродуктового підкомплексу забезпечить умови для нарощування обсягів 

м’ясопродуктового виробництва через здешевлення сировини і продукції 

подальшої переробки. Крім того це дозволить збільшити зацікавленість аграріїв у 

створенні складних у виробничо-технологічному сенсі кооперативів, а відтак 

зменшити вплив на процеси сільськогосподарського розвитку посередників, які не 

будучи безпосередніми агровиробниками, дестабілізують цінову ситуацію на 
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м’ясної продукції з наступним вирівнюванням процесів ціноутворення на засадах 

домінування економічної справедливості. 
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системи фінансового забезпечення м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК із ресурсами ціноутворення, що є виключно позитивним 

явищем. Адже дослідження свідчать, що застосування принципово нових підходів 

щодо механізму ціноутворення на ринку м’яса, зокрема побудови цін із 

допомогою використання методів прогнозування, створення збалансованої 

системи вартісних критеріїв тощо, здатне забезпечити міжгалузевий 

еквівалентний обмін, стійкість і взаємовигідні умови для розширеного 

відтворення всіх галузей агропромислового комплексу, посилення стимулюючої 

ролі цін при виробництві конкурентоспроможної продукції, раціонального 

поєднання інтеграційного та державного цінового регулювання. 

Підсумовуючи зауважимо, що в цілому фінансове забезпечення процесів 

функціонування м’ясопродуктового підкомплексу АПК є поєднанням складних 

багатофункціональних елементів. Застосування кожного із них повинно 

відбуватися на основі використання принципів комплексності та системного 

підходу. Саме така практика може спричинити побудову та реалізацію монолітної 

державної економічної стратегії розвитку АПК та її регіональних сателітів. У 

протилежному випадку, за умови дискретного та перманентного фінансового 

регулювання аграрно-промислових процесів, наслідком стане, у кращому разі, 

марнування державних і приватних фінансових ресурсів, у гіршому – падіння 

обсягів сільськогосподарського виробництва та затяжна рецесія досліджуваної 

сфери загалом. 

 

             3.3. Напрями фінансово-економічного розвитку виробничо-технологічних 

ланцюжків у м’ясопродуктовому підкомплексі АПК 

 

Сільське господарство належить до однієї із найбільш пріоритетних сфер 

національної економіки України. Цьому сприяють насамперед географічні, 

кліматичні та природно-ресурсні особливості країни, які створюють сприятливе 

підґрунтя для прогресування практично усіх галузей рослинництва і 

тваринництва. Проте розвитку аграрно-промислового сектора не можливо досягти 
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винятково спираючись на природно-кліматичні переваги держави без 

залучення сучасних фінансово-економічних, організаційних, адміністративно-

правових та інших механізмів державного регулювання [160, с. 14-18]. 

По суті, сучасний аграрно-промисловий комплекс України є пережитком 

колишньої командно-адміністративної системи, у якій розвиток досліджуваної 

сфери розглядався насамперед через призму невичерпного природного багатства 

та корисних властивостей природи. При цьому основними інструментами 

державної підтримки АПК слугували: державне ціноутворення, обмеження 

імпорту та маніпулювання обсягами експорту, штучне регулювання попиту та 

пропозиції через формування державного резерву, стимули соціалістичного 

змагання й вимоги централізованого планування. 

Входження нашої країни у ринковий простір вимагає переосмислення 

багатьох економічних постулатів поступу національної економіки і насамперед її 

сільськогосподарської сфери. Аграрно-промисловий комплекс завжди 

характеризувався необхідністю часткового державного регулювання як соціально-

економічна субстанція, що безпосередньо і найбільше впливає на продовольчу, а 

відтак на економічну безпеку країни. Причому ступінь державного впливу на 

функціонування АПК залежить від існуючої продовольчої ситуації, а також 

прогнозів соціального та економічного розвитку держави [163]. Однак сьогодні 

регулююча роль органів центральної та місцевої влади визначається не тільки 

внутрішньою політикою країни, але й кон’юнктурою світового ринку 

продовольчих товарів, статусом країни та її впливовістю у межах міжнародних 

економіко-політичних утворень. 

Відштовхуючись від зазначеного, цілком вірогідною можна вважати думку 

про те, що первісним критерієм побудови механізму державної підтримки АПК є 

стратегія макроекономічного розвитку побудована з урахуванням вимог 

міждержавної економічної співпраці та глобалізації світогосподарських процесів. 

Не беручи до уваги тенденції розвитку інших країн та їх об’єднань, неможливо 

забезпечити формування далекоглядної державної політики стимулювання 
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основних галузей і сфер національної економіки, які спроможні гарантувати її 

конкурентоспроможність і перспективність у довгостроковому часовому лазі. А 

вже через це сумнівними виглядають і регіональні програми соціально-

економічного прогресу, як похідні й залежні від діяльності центральної влади. 

На нашу думку, з метою уніфікації державної та регіональних політик 

розвитку економічних відносин, нині назріла гостра потреба соціально-

економічної типології регіонів України за галузевою ознакою. Суть цього заходу 

полягає у визначенні економічного статусу кожного із регіонів, виходячи із 

ступеня пріоритетності сфер і галузей регіональної економіки у контексті їхньої 

частки у створенні валового продукту та впливу на формування перспектив 

розвитку конкретної території чи адміністративно-територіальної одиниці. 

Вважаємо, що вибір галузевих пріоритетів регіонального поступу міг би створити 

підґрунтя для розроблення програм стимулювання визначених галузей і сфер 

економічної діяльності як на рівні центральних, так і на рівні місцевих органів 

державної влади. 

Безумовно сьогодні навіть без проведення масштабних наукових 

досліджень можна визначити економічний статус будь-якого регіону України. 

Для прикладу, Донбас є гірничовидобувним і металургійним центром, для 

південних областей більш притаманним є сільське господарство і зокрема 

рослинництво, провідною галуззю регіональної економіки АР Крим є рекреація й 

туризм. Проте ідентифікація найбільш перспективних галузей і сфер діяльності є 

не найважливішою стадією регіональної типології, більш складним процесом слід 

вважати формування уніфікованих програм розвитку регіонів, які би містили 

елементи державної підтримки та спеціальні заходи, розроблені місцевими 

органами влади й направлені на підвищення фінансово-економічних показників 

профільних галузей економіки регіону. 

Тобто, визнаючи певну область чи регіон, наприклад аграрно спрямованою, 

держава повинна забезпечити створення галузевої програми розвитку, у якій 

передбачити не лише декларативні, але й цілком прикладні засоби впливу на 
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організацію аграрно-промислових відносин у даній територіальній чи 

адміністративно-територіальній одиниці, які б характеризувалися прогресивністю 

та економіко-правовою підтримкою. Далі, на базі такої програми, мали би 

формуватися регіональні стратегії розвитку базових галузей. 

Первинний характер державного регулювання по відношенню до стратегії у 

масштабі регіону пояснюється централізацією національної економічної системи. 

Центральна влада володіє більш вагомими фінансовими та правовими 

повноваженнями, а відтак може і повинна задавати напрямок і темпи галузевого 

розвитку. Своєю чергою територіальні органи управління зобов’язані 

забезпечувати співфінансування й додатковий адміністративно-правовий та 

організаційний супровід. Саме у такий спосіб галузева типологія регіонів здатна 

посприяти їхньому розвитку й формуванню стійкого економічного статусу, який 

визначатиме роль даного територіального утворення у внутрідержавній та 

міжнародній економічній, соціальній і політичній кооперації. 

В контексті сказаного вище, перейдемо до характеристики Львівської 

області як територіального утворення й економічної системи з метою визначення 

її галузевих пріоритетів. У даному випадку Львівщину цілком певно можна 

визнати аграрно-промисловим регіоном України. Безумовно окрім 

агрогосподарства в області розвиваються й інші сфери та галузі економіки, проте 

саме АПК формує значну частку валового регіонального продукту, особливо 

після падіння обсягів виробничо-економічної діяльності багатьох індустріальних 

підприємств. Крім того Львівщина володіє усіма промислово-економічними 

атрибутами для того аби розвивати виключно у межах області повноцінний 

аграрно-промисловий комплекс. Нагадаємо, що у першому розділі даного 

наукового дослідження, ми акцентували увагу на тому, що регіональний АПК 

може виходити за межі однієї області, тоді його розвиток ускладнюватиметься 

непростими взаємовідносинами пов’язаними із адміністративним регулюванням 

та управлінням. 
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Щодо наведеного Львівська область володіє істотними перевагами, адже 

у її межах сконцентровані суб’єкти господарювання майже усіх галузей, що 

утворюють аграрно-промисловий комплекс. Особливо розвинуті галузі 

безпосереднього сільськогосподарського виробництва, а також переробної та 

харчової промисловості. Дещо у цьому плані відстає аграрне машинобудування і 

те через негативні наслідки функціонування регіональної економіки, які у 

минулому призвели до зазвичай штучного банкрутства багатьох господарюючих 

суб’єктів, сконцентрованих на продукуванні засобів аграрного виробництва. 

Визначення економічного статусу Львівської області як аграрно-

промислового регіону обґрунтовується ще й тим, що іншими важливими галузями 

економіки Львівщини є лісове господарство й туризм. Стосовно лісової сфери, то 

у деяких випадках її розглядають як структурний елемент АПК. Мова йде про 

використання лісових насаджень для захисту посівів та вирощування продукції 

рослинництва. Що ж до туризму, то аграрна сфера як мінімум не перешкоджає 

його розвитку, а подекуди і стимулює, якщо мова йде про сільський туризм, 

зелений туризм тощо. Таким чином формування потужного регіонального АПК 

Львівщини повністю виправдовує себе з огляду на обґрунтовану можливість 

комплексного взаємодоповнюваного розвитку основних галузей територіальної 

економічної системи області (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Розвиток Львівщини у контексті економічної кооперації між базовими 

галузями регіонального господарства* 

 Сформовано автором самостійно. 
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Як уже зазначалося, аграрно-промисловий комплекс Львівської області 
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спеціалізується на вирощуванні цукрових буряків, льону-довгунця, зернових 

культур, продукуванні яловичини, м’яса птиці тощо. У функціональному плані за 

критерієм обсягів виробничо-економічної діяльності в межах аграрного 

виробництва області переважає тваринництво (близько 60 % валової 
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молоко-продуктовий напрями. Причому м’ясопродуктове виробництво області 

ґрунтується здебільшого на скотарстві й свинарстві. Допоміжними галузями є 

птахівництво, вівчарство, бджільництво, ставкове рибальство, шовківництво. 

М’ясопродуктовий підкомплекс регіонального АПК Львівщини представлений 

фактично у всіх територіальних зонах області. Зокрема господарюючі суб’єкти 

м’ясопродуктового профілю здійснюють діяльність у гірсько-карпатській, 

рівнинній та приміській зонах, що свідчить про наявність істотного потенціалу 

для розвитку м’ясопродуктового виробництва. Тим більше можна говорити про 

прогресивність зазначеного функціонального підкомплексу АПК Львівщини з 

огляду на наявність налагодженої м’ясопереробної інфраструктури та харчової 

промисловості. М’ясна галузь за своєю географією повністю забезпечує потреби 

області, адже представлена суб’єктами господарювання у найбільших її містах, 

таких як Львів, Стрий, Дрогобич, Борислав, Золочів та інших. 

Як за розміщенням продуктивних сил, так і за іншими суспільно-

економічними та природно-кліматичними факторами м’ясопродуктовий 

підкомплекс АПК Львівщини можна вважати потенційним виробничо-

економічним гегемоном регіону, на ряду із суміжним молокопродуктовим 

підкомплексом. Поряд із тим м’ясопродуктове виробництво сьогодні 

характеризується доволі суперечливими тенденціями. На противагу безперечній 

його перспективності виступає процес падіння поголів’я великої рогатої худоби. 

Як відомо, досить вагому роль у вирощуванні худоби у Львівській області 

відіграють сільські фермерські домогосподарства. В теперішніх умовах останні 

фактично відмовляються її утримувати. Причиною цього є відсутність 

матеріальної зацікавленості, що є результатом недієвої дотаційної політики зі 

сторони органів центральної та місцевої влади, а також цінового диспаритету на 

ринку м’ясної продукції. Зауважимо, що якщо процеси дотування фермерських 

домогосподарств гальмуються через дефіцит коштів державного та місцевих 

бюджетів, а це можна вважати доволі об’єктивним фактором у час економічних 

трансформацій, то ціновий дисбаланс є продуктом засилля м’ясопродуктового 
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ринку різного роду посередниками. Ті у свою чергу штучно накручують 

додану вартість і маніпулюють кон’юнктурою м’ясопродуктового ринку так, що 

фермерські господарства, будучи безпосередніми виробниками м’ясної сировини, 

в кінцевому результаті отримують найменшу економічну вигоду. 

Наведене зводить до думки про те, що сьогодні державна та регіональна 

стратегії розвитку АПК Львівщини мають бути націлені на підтримку як аграрних 

технологій, так і господарюючих одиниць, зайнятих відгодівлею великої рогатої 

худоби, свиней та птиці. Причому вирощування свійських тварин з метою 

виробництва м’ясної сировини ми пропонуємо поділити на два сегменти: 

діяльність сільських домогосподарства та діяльність середніх і великих 

фермерських господарств. Саме на основі поданої диференціації і повинні 

формуватися програми державної та регіональної підтримки. 

Якщо мова йде про м’ясопродуктове виробництво, яке здійснюється 

сільськими домогосподарства, то тут основним індикатором розвитку галузі 

повинен слугувати показник чисельності поголів’я великої рогатої худоби. До 

уваги не доцільно брати показники, які відображають приріст свиней та птиці, 

адже зазначені тварини як правило не виконують промислової функції у домашніх 

господарствах, а вирощуються для власних потреб. З огляду на сказане, головна 

місія органів центральної та місцевої влади щодо стимулювання розвитку 

дрібного сільського м’ясопродуктового виробництва повинна полягати у 

фінансовому заохоченні домогосподарств, які відповідають певним критеріям. 

Зауважимо, що підтримка сільських домогосподарств може мати подвійний 

економічний ефект. По-перше, це буде сприяти розвитку м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК, по-друге, матеріальну вигоду отримають самі 

домогосподарства, а це своєю чергою забезпечить розвиток українського села, до 

певної міри зняття проблеми безробіття та підвищення добробуту селян. 

У цьому контексті ми пропонуємо здійснити розроблення та впровадження 

бюджетних програм підтримки сільських фермерських домогосподарств із 

застосуванням механізму співфінансування за рахунок коштів державного та 
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місцевих бюджетів. Мова йде про виплату дотацій сільським 

домогосподарствам за вирощування певного поголів’я великої рогатої худоби. 

Вважаємо, що реципієнтами фінансових ресурсів акумульованих у межах 

реалізації таких програм могли би стати сільські домогосподарства, які 

утримують не менше трьох голів великої рогатої худоби на протязі не менше, ніж 

двох років із наступним підвищенням першого критерію до чотирьох голів. 

Контроль за дотриманням домогосподарствами параметрів пропонованої 

програми могли би проводити територіальні управління агропромислового 

розвитку на основі даних отриманих від ветеринарних служб. Зазначені структури 

і без того здійснюють постійний моніторинг чисельності великої рогатої худоби, а 

тому проблемою не стало б відслідковування періоду її утримання конкретними 

домогосподарствами. Це можна було б проводити під час щорічного 

ветеринарного огляду. 

Як показує практика, найбільш дієвими бюджетними програмами в АПК є 

ті, що відзначаються найменшою кількістю суб’єктів управління, тобто 

найпростішою конфігурацією мережі розпорядників бюджетних коштів. У 

випадку наведеної вище програми вплив адміністративних перешкод практично 

нівелюється, адже саме по собі проведення аналізу та визначення отримувачів 

бюджетних коштів не вимагає від останніх будь-яких зусиль, так само як і 

механізм виплати. 

На думку багатьох учених-економістів, сьогодні програми державної 

підтримки приросту поголів’я великої рогатої худоби є одними і найбільш 

актуальних. Проте їхній вплив на розвиток саме м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК Львівщини назвати оптимальним важко. Пояснюється це тим, 

що сільські домогосподарства, сподіваючись отримати державну дотацію за 

наведеними вище критеріями запропонованої нами програми, будуть утримувати 

потрібну чисельність поголів’я худоби не з метою м’ясопродуктового, а швидше 

молокопродуктового виробництва. Звичайно, що збільшення поголів’я великої 

рогатої худоби та обсягів діяльності підприємств молокопродуктового профілю 
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позитивно впливатиме на розвиток аграрно-промислового комплексу регіону, 

проте прогрес досліджуваного нами м’ясопродуктового виробництва лежить у 

площині дещо інших заходів, спрямованих на сегмент діяльності середніх і 

великих фермерських господарств. 

Економічна природа заходів державного регулювання м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК, предметною галуззю яких є виробничо-

господарська діяльність великих агровиробників, пов’язана здебільшого із 

підтримкою прогресивних організаційно-економічних технологій. Обґрунтувати 

це можна тим, що на відміну від сільських домогосподарств стимулювання 

конкретних суб’єктів АПК є недоцільним, оскільки може викликати 

монополізацію галузевого ринку та порушення умов доброчесної конкуренції. 

Тому кращим варіантом розвитку масштабного м’ясопродуктового виробництва є 

економічне заохочення господарюючих одиниць до впровадження сучасних 

методик і механізмів аграрно-промислового виробництва, наприклад організації 

замкнутих циклів. 

Ми вже акцентували увагу на тому, що замкнуті виробничо-технологічні 

цикли є доволі перспективними, проте їхнє впровадження вимагає істотних 

фінансово-економічних та організаційних потуг. Разом із тим нині у Львівщині 

триває структурна перебудова аграрно-промислового комплексу, для якої 

характерним є збільшення кількості фермерських господарств та площ угідь, що 

використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції. Такі 

тенденції можна вважати доволі сприятливими у контексті стимулювання саме 

замкнутих циклів м’ясопродуктового виробництва. Адже пропагування чистого 

рослинництва у межах Львівської області є не перспективним, зважаючи на густу 

заселеність регіону та наростаючі процеси житлового будівництва й урбанізації, 

які не дозволять безмірно збільшувати площі сільськогосподарських угідь. 

Разом із тим наведені аргументи підвищують прогресивність 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК (рис. 3.9). Характер 

географічного розташування адміністративно-територіальних одиниць області, а 
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відтак і населення, дозволяє зосередитись на формуванні так званих 

приміських аграрних зон замкнутого м’ясопродуктового виробництва. У 

Львівщині вони спроможні стати найбільш ефективними через можливість 

побудови оптимальної логістичної системи, яка об’єднуватиме процеси 

виробництва кормової бази, вирощування великої рогатої худоби, свиней та 

птиці, а також доставки м’ясної сировини до переробних підприємств. Крім того 

м’ясопродуктові виробники в умовах розвитку приміських аграрних зон будуть 

забезпечені постійним попитом на їхню продукцію, захищені від проблем її 

зберігання й доставки до торговельної мережі та/або кінцевого споживача. 

Процес налагодження каналів збуту продукції м’ясопродуктового 

виробництва може простимулювати і прикордонне геополітичне розташування 

Львівщини. Цей фактор здатний забезпечити вихід національних суб’єктів 

господарювання м’ясопродуктового профілю на зовнішні продовольчі ринки, 

створити підґрунтя для їхнього подальшого виробничо-господарського розвитку, 

а вже виходячи із цього, зміцнити загальний економічний стан регіонального 

АПК Львівщини. 
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Рис. 3.9. Перспективи розвитку замкнутого циклу м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК Львівщини* 

 Сформовано автором самостійно. 

 

Доволі істотною перешкодою поступу аграрно-промислового комплексу 

Львівської області й у тому числі його м’ясопродуктового підкомплексу, є низький 

виробничо-економічний рівень галузі аграрного машинобудування. Загалом 

машинобудівна сфера регіональної економіки Львівщини є різноманітною і 

складною. Вона включає автомобільний сегмент, підйомно-транспортне 

машинобудування, приладобудування, радіоелектронну, верстатобудівну та 

інструментальну галузі, а також електротехнічну промисловість, виробництво 

поліграфічних машин, ремонт локомотивів тощо. Однак при цьому 

машинобудівний комплекс Львівщина ніколи не спеціалізувався на виробництві 

основних засобів для АПК. Зазначений факт не мав би істотної ваги, зважаючи на 

наявний машинобудівний потенціал і перспективи виробничої конверсії. Проте 

ОБ’ЄКТИВНІ ФАКТОРИ 

Природно-

кліматична 

специфіка області 

Геополітичне 

розташування 

області 

Географія 

населених пунктів 

області 

Характер і густота 

заселеності області 

Збільшення 

поголів’я великої 

рогатої худоби, 

свиней, птиці 

Збільшення площ 

сільськогосподар-

ських угідь 

Прогресування 

галузей аграрного 

машинобудування 

та переробки 

Економіко-правове 

забезпечення 

ЗАМКНУТИЙ ЦИКЛ М’ЯСОПРОДУКТОВОГО 

ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК ЛЬВІВЩИНИ 

СУБ’ЄКТИВНІ ФАКТОРИ 



 180 

сьогоднішній економічний стан суб’єктів машинобудування змушує шукати 

додаткові ресурси для перезапуску часто збиткового виробництва. 

Зважаючи на сказане, нині м’ясопродуктове виробництво Львівщини 

потребує вагомих інвестиційних вкладень. На думку багатьох економістів, саме 

інвестиції можуть дати імпульс для розвитку досліджуваного підкомплексу на 

основі застосування складних виробничо-технологічних циклів. При цьому 

потрібно зрозуміти, що інвестиційне забезпечення є наслідком, тоді як причиною 

варто вважати визнання аграрно-промислового статусу Львівської області із 

наступним розроблення та прийняттям державних і регіональних програм 

підтримки АПК. У такий спосіб у межах області можна буде створити належний 

інвестиційний клімат, а також забезпечити залучення інших ресурсів фінансового 

забезпечення агропромислової сфери: бюджетних, страхових, кредитних, 

податкових тощо [159, с. 111-114]. 

Важливим завданням, вирішення якого здатне забезпечити ескалацію 

виробничо-господарського потенціалу м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК Львівщини, є створення ефективних механізмів ветеринарного 

нагляду та сертифікації м’ясної продукції. Це могло би закласти базу для 

стимулювання експортної діяльності суб’єктів м’ясопродуктового виробництва, 

уніфікувати положення національного та міжнародного законодавства, створити 

переваги вітчизняним виробникам у конкурентній боротьбі з іноземними 

господарюючими суб’єктами. 

М’ясопродуктовий підкомплекс аграрно-промислового комплексу Львівської 

області є потенційно визначальним сектором регіональної економіки. Він 

відзначається наявністю достатніх об’єктивних і суб’єктивних можливостей, 

здатних забезпечити економічний розвиток регіону шляхом створення валового 

продукту, зменшення безробіття, підвищення добробуту селян тощо. Разом із тим, 

сьогодні м’ясопродуктове виробництво потребує застосування заходів державної 

підтримки, спрямованих на збільшення поголів’я великої рогатої худоби в дрібних 

сільських домогосподарствах та організації дієвих виробничо-технологічних 
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циклів у середніх і великих фермерських господарствах. При цьому найбільш 

дієвими програмами державної підтримки АПК слід вважати ті, які базуються на 

принципах матеріального стимулювання. Під останнім насамперед варто розуміти 

широке впровадження важелів фінансового забезпечення, використання яких би 

гарантувало отримання економічних дивідендів у вигляді підвищення показників 

економічного розвитку території. 

 

         Висновки до розділу 3 

 

1. В сучасних умовах аграрно-промисловий комплекс національної 

економіки характеризується доволі суперечливими тенденціями функціонування. 

Якщо розглядати його перспективність зі сторони природно-кліматичних, 

суспільно-історичних, ландшафтних та інших незалежних умов, то однозначно 

можна стверджувати про наявність потужного виробничо-економічного 

потенціалу, здатного забезпечити довгостроковий прогрес даної сфери. Проте дія 

наведених позитивних чинників дещо нівелюється нестабільністю державної 

економічної політики, у тому числі й щодо регулювання аграрно-промислових 

відносин. Іншими словами попри гостру необхідність стосовно державного 

стимулювання розвитку АПК, органи центральної та місцевої влади вдаються до 

реалізації як правило фрагментарних галузевих програм, позбавлених 

інтегрального підходу. 

2. У зв’язку із наведеним доволі актуальним можна вважати завдання 

побудови ефективного організаційно-економічного механізму м’ясопродуктового 

виробництва, заснованого на базі застосування прогресивних виробничих 

процесів. До таких можна віднести так званий замкнутий виробничо-

технологічний цикл, який у межах м’ясопродуктового підкомплексу спроможний 

забезпечити високі показники економічного розвитку профільних суб’єктів 

господарювання. 

Що ж стосується безпосередньо системи організації замкнутого 
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м’ясопродуктового виробництва, то вона насамперед повинна базуватися на 

підсистемах планування та економіко-правового регулювання досліджуваних 

аграрних відносин. Основне призначення згаданої системи полягає у створенні 

уніфікованих підходів до розроблення та реалізації дієвих програм державної та 

регіональної підтримки м’ясопродуктового підкомплексу АПК. 

3. Ринкова економіка серед важелів та механізмів регулювання 

господарської діяльності на перший план виносить ті, що ґрунтуються на обігу 

фінансових потоків. Саме фінансове забезпечення є найбільш важливим у 

контексті державної підтримки аграрного виробництва. Причому, на нашу думку, 

розглядаючи джерела фінансування м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК, доцільно враховувати вплив кожного із джерела на конкретні 

фази виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємництва. Важливо 

підмітити, що найбільш оптимальним варіантом є поєднання різних джерел 

фінансування у єдиній системі матеріального забезпечення м’ясопродуктового 

виробництва. 

4. Розглядаючи проблематику функціонування та розвитку аграрно-

промислового комплексу держави, важливо зосередитися на встановленні 

регіональних аграрних пріоритетів. Йдеться про необхідність визначення 

конкретних регіонів країни, у яких прогресування АПК у розрізі його 

функціональних підкомплексів гарантується сприятливими природно-

кліматичними та суспільно-економічними умовами і спроможне забезпечити 

підґрунтя для поступу всієї територіальної економічної системи. Призначення 

такого заходу полягає в тому, що на основі проведеної типології повинна 

розроблятися державна політика регіонального розвитку. 

5. У контексті наведеного до аграрно-промислових регіонів України цілком 

певно можна віднести Львівську область. Більше того, характер аграрного 

виробництва даного регіону зводить до думки про те, що найбільш прогресивним 

функціональним напрямом регіонального АПК Львівщини слід вважати 

м’ясопродуктовий підкомплекс. 
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Попри загальну перспективність м’ясопродуктового виробництва нині 

воно перебуває у не вельми вигідних умовах. Основними виробниками продукції 

тваринництва у Львівській області є підсобні домашні господарства, де 

сконцентровано більшість поголів’я худоби та птиці. Показники продуктивності 

тваринництва не відрізняються від інших регіонів України з подібними 

кліматичними умовами, але вони значно відстають від показників рівня 

продуктивності Західної Європи. 

Спад виробництва тваринницької продукції в області обумовлено як 

скороченням поголів’я худоби й птиці, так і відсутність політики стимулювання 

м’ясопродуктового виробництва. Останнє зводить до думки про необхідність 

розроблення державних і регіональних програм розвитку прогресивних 

виробничо-технологічних ланцюжків (замкнутих циклів) у межах 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК Львівщини. У першу чергу 

згадані програми повинні бути зосередженні на активізації інвестиційної 

діяльності, врегулюванні середовища аграрних кредитів і страхування, 

стабілізації політики бюджетно-податкового забезпечення АПК. 
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ВИСНОВКИ 

 

Регіональний аграрно-промисловий комплекс – це складне галузево-

функціональне утворення, яке відіграючи особливо важливу роль для розвитку 

конкретної адміністративно-територіальної одиниці, разом із тим потребує 

істотних фінансово-економічних ресурсів для забезпечення власного 

функціонування і прогресу. Серед функціональних ланок регіонального АПК 

особливий інтерес викликає м’ясопродуктовий підкомплекс, адже діяльність його 

суб’єктів носить глибоко інтегрований характер і тісно переплітається із 

діяльністю суб’єктів інших підкомплексів АПК. Крім того, проблемним виглядає 

питання побудови ефективних виробничо-технологічних ланцюжків у межах 

м’ясопродуктового виробництва та їхнього повноцінного фінансово-економічного 

забезпечення. Зрозуміло, що вирішення зазначеної проблематики спроможне дати 

імпульс для розвитку як самих суб’єктів м’ясопродуктового підкомплексу АПК, 

так і конкретної території і держави в цілому у спосіб гарантування її 

продовольчої безпеки. 

Науковий доробок багатьох учених-економістів містить праці пов’язані із 

тематикою фінансового стимулювання та економічного регулювання агарно-

промислових відносин у регіональному масштабі. Попри це постійні зміни 

зовнішнього ринкового середовища обумовлюються необхідність пошуку 

сучасних методів фінансово-економічного забезпечення аграрно-промислового 

комплексу в цілому та його м’ясопродуткового підкомплексу зокрема. У зв’язку із 

цим проведене нами дисертаційне дослідження відзначається безумовною 

актуальністю, а отримані у його ході результати дали можливість сформулювати 

наступні висновки. 

1. Аграрно-промисловий комплекс національної економіки – це сукупність 

виробничих, допоміжних, сервісних галузей, а також галузей фінансово-

господарської інфраструктури, які будучи об’єднаними стійкими економічними 

взаємовідносинами формують цілісну соціально-економічну систему спрямовану 

на задоволення продовольчого попиту населення. Агропромисловий комплекс 
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варто розглядати як мінімум у трьох площинах: галузевій, функціональній і 

територіальній. 

Що стосується галузевої дефініції АПК, то вона є співзвучною із 

вищенаведеним визначенням. Натомість функціональна структура 

агропромислового комплексу відзначається векторною спрямованістю аграрних 

виробництв на задоволення потреб населення у різного роду сировині, продукції, 

товарах переробки. Відносно ж територіальної структури, то у цьому контексті 

варто зауважити, що аграрно-промисловий комплекс може розвиватися в 

масштабах будь-якої адміністративно-територіальної одиниці чи сукупності таких 

одиниць, за умови якщо у їх межах функціонують усі галузі, які формують 

галузеву структуру АПК. 

2. Однією із функціональних ланок АПК є м’ясопродуктовий підкомплекс. 

Основне його призначення полягає у забезпеченні населення м’ясною сировиною 

та продуктами її переробки. Своєю чергою у територіальному масштабі серед 

регіонів України, які характеризуються повною галузевою структурою аграрного 

виробництва виділяється Львівська область. Львівщина володіє цілим рядом 

природних, кліматичних, історичних, соціальних, економічних та інших 

передумов, які гарантують можливості для повноцінного розвитку агарно-

промислового комплексу регіону, у тому числі його м’ясопродуктового 

підкомплексу. 

3. Актуальною проблемою функціонування м’ясопродуктового 

підкомплексу регіонального АПК є пошук джерел його фінансування. Зважаючи 

на те, що м’ясопродуктове виробництво здебільшого провадиться аграрними 

підприємствами та потужними суб’єктами господарювання, у системі його 

фінансування в основному домінують приватні інвестиції (поточні та капітальні). 

При цьому варто зауважити, що і державне регулювання діяльності 

м’ясопродуктового підкомплексу відіграє важливу роль, особливо якщо воно 

реалізується у спосіб застосування податкових інструментів і важелів. Крім 

власних коштів господарюючих одиниць і податкових ресурсів, систему 
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фінансування м’ясопродуктового виробництва доповнюють бюджетні ресурси, 

ресурси ціноутворення, кредитні та страхові ресурси, а також гранти і дарунки 

міжнародних організацій. 

4. Економічною базою м’ясопродуктового виробництва є сукупність 

виробничо-технологічних ланцюжків. Під останніми варто розуміти фінансові, 

комерційні, інформаційні, організаційні, матеріальні відносини, пов’язані із 

забезпеченням м’ясопродуктового підкомплексу кормовою базою, вирощуванням 

профільними суб’єктами господарювання великої рогатої худоби, овець, кіз, 

свиней і птиці, виробництвом м’ясосировини, її переробкою, постачанням і 

збутом готової продукції. Від прогресивності та ефективності використовуваних 

виробничо-технологічних ланцюжків залежить загальний результат 

м’ясопродуктового виробництва, його потенційна перспективність. Зважаючи на 

сказане, одним із ключових завдань оптимізаційної модернізації 

м’ясопродуктового підкомплексу регіонального АПК є побудова сучасних 

виробничо-технологічних ланцюжків, а також розроблення і впровадження дієвих 

механізмів їхнього фінансово-економічного забезпечення. 

5. Розвиток регіональних АПК багато в чому залежить від наявності 

відповідних природних, соціальних, економічних та інших передумов у межах 

конкретної території. У цьому контексті однією із найбільш прогресивних 

аграрних областей є Львівщина, в якій активно пропагується сільськогосподарське 

виробництво в цілому і м’ясопродуктове зокрема. 

М’ясопродуктовий підкомплекс регіонального АПК Львівської області 

володіє достатнім економічним потенціалом, що підтверджується основними 

кількісними показниками, серед яких насамперед варто виділити кількість 

поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз, а також птиці. За поголів’ям 

великої рогатої худоби Львівщина посідає четверте-п’яте місця в Україні. Високий 

рейтинг в області і за поголів’ям птиці, за цим показником Львівська область 

знаходиться у першій десятці. Що ж стосується поголів’я свиней, то в цьому плані 

область не входить до провідних регіонів України, це ж саме відноситься й до 
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поголів’я овець і кіз. 

6. Серед джерел фінансового забезпечення м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК Львівщини домінують власні кошти суб’єктів 

господарювання, які спрямовуються в галузь здебільшого у вигляді інвестицій в 

основний капітал. Попри зростання обсягу капітальних вкладень у 

м’ясопродуктовий підкомплекс АПК на протязі останніх років, їхня питома вага у 

структурі капітальних інвестицій в області не перевищує 5%, що говорить про 

достатньо обмежене фінансування м’ясопродуктового виробництва. Крім того 

даний сегмент регіональної економіки відзначається доволі низькими 

показниками виробничої рентабельності, що також не сприяє отриманню 

надприбутків із наступним їх рефінансуванням у галузь. 

7. Одним із актуальних питань розвитку м’ясопродуктового підкомплексу 

регіонального АПК є його фінансово-економічне регулювання. Мова йде про 

застосування важелів впливу на окремі ланки м’ясопродуктового виробництва з 

метою забезпечення високих його результатів. Під останніми маємо на увазі 

показники валового продукту галузі, а також її вплив на формування валового 

регіонального продукту і доходів зведеного бюджету Львівщини. Зауважимо, що 

найбільш ефективним методом фінансово-економічного регулювання 

м’ясопродуктового підкомплексу АПК є побудова оптимізаційних моделей 

акцентованих на пошуку найкращих параметрів впливу факторів на результативну 

величину. 

8. Розвиток м’ясопродуктового виробництва Львівської області напряму 

залежить від прогресивності його виробничо-технологічних ланцюжків. Серед 

найбільш ефективних способів організації виробничо-технологічного процесу у 

м’ясопродуктовому підкомплексі є побудова так званих замкнутих циклів. Їхня 

суть полягає у створенні широкопрофільних суб’єктів господарювання, які 

характеризуються наявністю повного виробничого циклу від вирощування тварин 

і їх забою, до виробництва м’ясосировини, виготовлення готової продукції, 

спрямування її у торгівельну мережу й реалізації. 
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9. Формування ефективних виробничо-технологічних ланцюжків у 

м’ясопродуктовому виробництві лежить у площині фінансово-економічного 

регулювання. Насамперед йдеться про створення відповідного регуляторного 

середовища зі сторони держави, яке би включало важелі податкового 

стимулювання. У цьому плані нами пропонується механізм пільгового 

оподаткування податком на додану вартість операцій, які відбуваються у межах 

замкнутих циклів м’ясопродуктового виробництва. Крім того не остання роль 

відводиться застосуванню бюджетних програм підтримки АПК і зокрема його 

м’сопродуктового підкомплексу. Вважаємо, що подібні дії зі сторони держави 

спроможні дати імпульс для прогресування аграрно-промислових відносин і 

залучення у сферу додаткових фінансових ресурсів зі сторони банківської і 

страхової систем, а також міжнародних інвесторів та організацій. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Вирощування худоби та птиці в господарствах усіх категорій 

Львівської області, т 

Район 2005 р. 2010 р. 2014 р. 2014 р. до 

2005 р., % 

Бродівський  7087 5996 4797 67,8 

Буський  6441 8507 9682 150,3 

Городоцький 5454 4470 5187 95,1 

Дрогобицький 4708 3804 5664 120,3 

риририЖидачівський 5953 7217 10878 182,7 

Жовківський 7314 8304 7024 96,0 

Золочівський  5851 7752 7660 130,9 

Кам’янка-Бузький 5087 4386 3806 74,8 

Миколаївський 4328 10310 14463 334,2 

Мостиський  5096 3620 3574 70,1 

Перемишлянський 7260 7350 7527 103,7 

Пустомитівський 9108 12529 12537 137,6 

Радехівський 7284 6183 5774 79,3 

Самбірський  6838 9846 12317 180,1 

Сколівський 3364 2585 2390 71,0 

Сокальський 12052 10869 9040 75,0 

Старосамбірський  5515 4352 4407 79,9 

Стрийський 4130 19413 23862 577,8 

Турківський 5944 4622 4508 75,8 

Яворівський 5930 7987 10300 173,7 

Всього по області 125365 150536 165810 132,3 
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Додаток Б 

Виробництво м’яса (реалізація на забій) худоби та птиці  

в господарствах усіх категорій Львівської області, т 

Район 2005 р. 2010 р. 2014 р. 2014 р. до 

2005 р., % 

Бродівський  6949 6794 5775 83,1 

Буський  6340 9258 10898 171,8 

Городоцький 5537 5087 5528 99,8 

Дрогобицький 4375 4077 6133 140,2 

Жидачівський 5760 8019 13045 226,4 

Жовківський 6805 8748 7471 109,8 

Золочівський  5784 7845 7718 133,4 

Кам’янка-Бузький 5154 5062 4307 83,6 

Миколаївський 4228 11394 14258 337,2 

Мостиський  5031 4219 3938 78,3 

Перемишлянський 7364 8498 8724 118,5 

Пустомитівський 8820 13426 12851 145,7 

Радехівський 7315 7192 6552 89,6 

Самбірський  6852 10622 11478 167,5 

Сколівський 3395 3102 2745 80,9 

Сокальський 11954 12379 10323 86,3 

Старосамбірський  5543 5082 4959 89,5 

Стрийський 4166 19223 23543 565,1 

Турківський 5994 5546 5178 86,4 

Яворівський 5991 9029 10461 174,6 

Всього по області 124045 165107 176360 142,2 
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Додаток В 

Поголів’я великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій 

Львівської області, т 

Район 2005 р. 2010 р. 2014 р. 2014 р. до 

2005 р., % 

Бродівський  20394 15591 13578 66,5 

Буський  11576 7073 5651 48,8 

Городоцький 12311 8101 6258 50,8 

Дрогобицький 21311 14859 12429 58,3 

Жидачівський 17687 11416 10917 61,7 

Жовківський 22035 14962 12395 56,3 

Золочівський  15579 10589 7556 48,5 

Кам’янка-Бузький 13227 9716 8114 61,3 

Миколаївський 14151 8406 6579 46,5 

Мостиський  13109 8780 6560 50,0 

Перемишлянський 17317 12909 10773 62,2 

Пустомитівський 13744 8183 7144 52,0 

Радехівський 16634 11525 9888 59,4 

Самбірський  21726 14897 13741 63,2 

Сколівський 16930 14201 12029 71,0 

Сокальський 29007 17346 13398 46,2 

Старосамбірський  20437 13697 10567 51,7 

Стрийський 12552 7429 6013 47,9 

Турківський 32504 27275 23620 72,7 

Яворівський 19014 13926 12290 64,6 

Всього по області 362669 251918 210340 58,0 
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