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Анотація 

У статті висвітлено питання сутності, ролі й значення прибутку аграрних підприємств як ключового 

чинника розвитку підприємництва у сільському господарстві та кінцевої мета підприємницької діяльності. 

Встановлено фактори впливу на рівень прибутковості суб’єктів господарювання аграрного сектора еконо-

міки регіону.  

На основі проведених досліджень було обґрунтовано основні напрямки забезпечення зростання при-

бутковості сільськогосподарських підприємств з метою забезпечить їх розширене відтворення та зміц-

нення продовольчої безпеки держави. 

Abstract 

The article highlights the essence, role and significance of the profit of agricultural enterprises as a key factor 

in the development of entrepreneurship in agriculture and the ultimate goal of entrepreneurial activity. Factors 

influencing the level of profitability of economic entities in the agricultural sector of the region have been identi-

fied. 

On the basis of the conducted researches the main directions of ensuring the growth of profitability of agri-

cultural enterprises were substantiated in order to ensure their expanded reproduction and strengthening of food 

security of the state. 

Ключові слова: прибуток, собівартість, регіон, стратегія, ефективність. 

Keywords: profit, cost, region, strategy, efficiency. 

 

Постановка проблеми. Ринкова трансфор-

мація аграрного сектора країни, яка спрямована, 

насамперед, на формування ефективного власника 

виробничих ресурсів, передбачає зміцнення фінан-

сового стану сільсьськогосподарських 

підприємств. Високий рівень показників фінансо-

вих результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств є важливим бюджетоутворюючим 

фактором, сприяє росту інвестиційної привабли-

вості та ділової активності господарюючих 

суб’єктів аграрної сфери. 

Аграрний сектор четвертий рік поспіль був 

найприбутковішою галуззю української економіки. 

За даними Держстату, рентабельність операційної 

діяльності українських підприємств, зайнятих в 

сільському, лісовому і рибному господарстві в 2017 

році склала 22,7%. 

На другому місці - оптова та роздрібна 

торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мото-

циклів, гравці якого спрацювали із середньою рен-

табельністю 19,4%; на третьому - сектор про-

фесійної, наукової і технічної діяльності з показни-

ком 19,2%. 

Максимальна рентабельність сектора АПК 

України була зафіксована в 2015 році на рівні 41,7% 

з формуванням тренда на її зниження в 2016-2017 

роках в середньому за рік на 9,5%. 

У 2016 році аграрії працювали з рентабель-

ністю 32,4%. Відзначимо, що сільське господарство 

традиційно лідер по рентабельності останні 10 

років, з перервою на 2013 рік, коли на перше місце 

вийшов сектор інформації та телекомунікацій з по-

казником 11,8% [15]. 

Однак, у 2019 році відбулося зменшення при-

бутків, на фоні випереджаючого зростання собівар-

тості сільськогосподарської продукції над дохо-

дами від її реалізації, що зумовило різке — майже у 

3 рази — падіння рівня рентабельності сільськогос-

подарського виробництва в агропідприємствах. На 

тлі збільшення у 2019 році обсягів виробництва аг-
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ропродукції у сільськогосподарських підприєм-

ствах на 3,3% — їх прибутки за результатами мину-

лого року зменшаться на 43%. Якщо 2018 року вони 

становили 71,2 млрд грн, то за 2019 рік складуть 

близько 31 млрд грн [11]. 

Мета дослідження. Визначення ролі прибутку 

як ключового фактора розвитку аграрної галузі, 

встановлення його якісних складових та виявлення 

напрямків його зростання. 

Аналіз досліджень і публікацій. В економіч-

ній літературі питання прибутку як фактора піви-

щення ефективності функціонування підприємства 

широко розглянуті як в теоретичному, так і в прак-

тичному аспектах. Дослідження проблематики уп-

равління прибутковістю аграрних підприємств 

знайшли відображення у працях зарубіжних вче-

них: А. Лаффера, А. Маршалла, К. Макконнелла, С. 

Фішера, Дж. К. Ван Хорна. Значний вклад у форму-

ванні теоретичних засад фінансового менеджменту 

сільськогосподарських підприємств здійснили та-

кож вітчизняні дослідники: О. Бланк, Д. Дема, Г. 

Калетнік, М. Коробов, А. Костирко, А. Поддєрьогін 

та інші. 

У той же час потребують більш ґрунтовних до-

сліджень деякі практичні аспекти щодо напрямів 

підвищення рівня прибутковості аграрних підпри-

ємств в сучасних економічних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

умовах ринкової економіки одним з основних зав-

дань є підтримання сталого рівня національної без-

пеки. Для України сільське господарство є важли-

вою складовою фінансової безпеки держави, адже 

це гарантує подальший економічний розвиток 

країні. Серед найважливіших показників, що харак-

теризують фінансову безпеку підприємства, є при-

буток. Прибуток залишається джерелом сплати по-

датків, формування фінансових ресурсів 

підприємств. Тому формування загального при-

бутку, його збільшення мають важливе значення 

для кожного підприємства – суб’єкта господарської 

діяльності. Управління цими процесами займає 

важливе місце у фінансовому менеджменті аграр-

ного підприємства.  

В умовах трансформаційних змін в економіці 

особливого значення набуває управління прибут-

ком аграрного підприємства як процесу прийняття 

управлінських рішень, що безпосередньо вплива-

ють на формування та розподіл прибутку. Особ-

ливістю формування фінансового результату, особ-

ливо в рослинництві, є те, що він може бути вияв-

лений лише в кінці року. У той же час визначити 

реальну економічну та фінансову результативність 

функціонування підприємств аграрного сектору до-

сить складно, оскільки це є комерційною таємни-

цею. 

Прибуток є формою доходу підприємця, що 

вклав свій капітал з метою досягнення ко-

мерційного успіху. Категорія прибутку нерозривно 

пов’язана з категорією капіталу – особливим чин-

ником виробництва – і в усередненому вигляді ха-

рактеризує ціну функціонуючого капіталу[5]. 

Формування дієвого механізму управління 

прибутком сільськогосподарських підприємств не-

розривно пов’язане з специфікою галузі, а також 

взаємозв’язку умов та факторів, що впливають цей 

процес.  

Зокрема, галузеві особливості діяльності аг-

рарних підприємств характеризуються наявністю 

двох груп факторів: суб’єктивних, що спричинені 

фактичним станом діяльності сільськогосподарсь-

ких підприємств у сучасних умовах, та об’єктив-

них, що зумовлені особливостями сільськогоспо-

дарського виробництва [9]. 

На нашу думку заслуговує на увагу бачення 

Абрамова І.В. відносно особливостей сільського 

господарство як галузі матеріального виробництва, 

що позначаються на функціонуванні фінансових 

ресурсів в умовах ринкової економіки. Їх можна 

адаптувати до факторів, що впливають на фор-

мування прибутку: сезонність; значна тривалість 

виробничого циклу; підвищена потреба в кредит-

них ресурсах; широке використання оренди землі, 

специфічні правила формування і використання у 

різних організаційно-правових формах господарств 

[1].  

Слід зазначити, що основними зовнішніми 

факторами, що формують прибуток сільськогоспо-

дарського підприємства, є такі: місткість ринку. ро-

звиток конкуренції; розмір цін; ціни на послуги 

підприємств транспорту, комунального господар-

ства, ремонтних і інших підприємств; розвиток 

діяльності громадських організацій споживачів то-

варів і послуг; регулювання державою діяльності 

сільськогосподарських підприємств.  

У той же час до чинників внутрішнього харак-

теру, під впливом яких формується прибуток, нале-

жать: обсяг та якість продукції, що випускається й 

реалізується, рівень собівартості та інших витрат, 

ціна продукції, технічний стан виробничих фондів, 

рівень організації праці та виробництва, якість ме-

неджменту різних рівнів [10]. 

В цих умовах управління прибутком сільсько-

господарських підприємств має базуватися на ос-

новних принципах (рис. 1): 
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Рис. 1. Принципи управління прибутком сільськогосподарського підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі [4,8] 

 

В даний час стабілізація процесів ринкової 

економіки, функціонування господарств з різними 

формами власності та господарювання в складних 

кризових умовах потребує детального вивчення ор-

ганізації процесу виробничої діяльності і основних 

етапів формування прибутку, які є характерними 

для кожного господарства (рис.2).  

Щорічно підприємства, починаючи процес ви-

робництва або приймаючи рішення про його роз-

ширення, повинні бути впевнені, що їх витрати обо-

в'язково окупляться і принесуть прибуток. Аграрні 

підприємства завжди несуть постійні витрати, які 

не залежать від обсягу виробництва, і змінні ви-

трати, які зростають або зменшуються зі зміною об-

сягу випуску і продажі продукції. Але для отри-

мання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від 

різного роду продажів перевищував суму постійних 

і змінних витрат [7]. 

 
Рис. 2. Напрямки діяльності підприємства, що формують прибуток 

Джерело: сформовано автором на основі [5] 

 

Основними завданнями управління формуван-

ням прибутку підприємства є: забезпечення макси-

мізації його розміру у обсязі, який відповідає ресу-

рсному потенціалу суб’єкта господарювання та ри-

нковій кон’юнктурі; забезпечення оптимальної 

пропорційності між рівнем прибутку, що форму-

ється, та допустимим рівнем ризику; забезпечення 

високої якості прибутку, що формується; забезпе-

чення постійного збільшення ринкової вартості під-

приємства; підтримка конкурентоспроможності у 

довгостроковому періоді; забезпечення ліквідності 

підприємства та його платоспроможності; підтри-

мка інвестиційної привабливості [6]. 

На сьогодні стабілізація процесів ринкової 

економіки, функціонування підприємств різних 

форм власності та здійснення господарської діяль-

ності в складних кризових умовах потребує деталь-

ного вивчення організації процесу виробництва та 

основних етапів формування прибутку, що характе-

рні для кожного сільськогосподарського підприєм-

ства. Щорічно аграрії, розпочинаючи процес виро-

бництва або приймаючи рішення про його розши-

рення, мають бути впевнені, що понесені витрати 

окупляться і принесуть прибуток, зважаючи на те, 

що в сучасних умовах господарювання на прибуток 

сільськогосподарських підприємств впливає ряд 

чинників (таблиця 1). 

  

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА, ЩО 

ФОРМУЮТЬ ПРИБУТОК 

 

основна діяльність, результатом якої є 

прибуток від реалізації продукції (това-

рів, робіт, послуг)  

 

діяльність, пов'язана з отриманням поза-

реалізаційних прибутків і виникненням 

позареалізаційних витрат  

(збитків) підприємств  

 

діяльність, пов’язана зі здійсненням фі-

нансових інвестицій  

діяльність, що не є основною для даного 

підприємства, але пов’язана з реаліза-

цією матеріальних і нематеріальних цін-

ностей, деяких послуг  

 

інтегрованість із загальною системою 

управління підприємства 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

комплексний характер прийняття 

управлінських рішень 

високий динамізм управління 

орієнтація на стратегічні цілі розвитку 

підприємства 

варіативність підходів до розробки окремих 

управлінських рішень 
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Таблиця 1 

Чинники впливу на прибутковість сільськогосподарських підприємств 

Внутрішні чинники Зовнішні чинники 

Землезабезпеченість  Нормативно-правова база 

Забезпеченість трудовими ресурсами  Податкове навантаження 

Підвищення продуктивності праці 
Диспаритет цін на матеріально-технічні ресурси і 

с.-г. продукцію 

Рівень фондоозброєності праці Кон'юнктура ринку 

Капіталізація виробництва Ціноутворення на с.-г. продукцію 

Управління матеріаломісткістю продукції Екологічна безпека аграрного виробництва 

Трудова активність працівників Рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку 

Установлений розмір орендної плати Маркетингова політика 

Мотивація праці 
Рівень сервісного обслуговування сільськогосподар-

ських товаровиробників 

Соціально-економічний механізм стимулювання 

праці 

Рівень державної підтримки кредитування аграр-

них підприємств 

Витрати на виробництво сільськогосподарської 

продукції 
Рівень державних дотацій аграрному виробництву 

Ріст рентабельності продукції Ефективність аграрних реформ 

Рівень управління виробничим потенціалом с.–г. 

підприємств 

Рівень економічної відповідальності держави та 

суб'єктів господарювання за використання вироб-

ничого потенціалу 

Коефіцієнт автономії 
Рівень деградації ресурсного потенціалу аграрного 

сектору економіки 

Коефіцієнт маневреності капіталу Рівень функціонування галузевого виробництва 

Коефіцієнт загальної ліквідності 
Рівень інвестиційної привабливості аграрного сек-

тору економіки 

Джерело: сформовано авторо на основі [16] 

 

Процес формування і використання прибутку є 

досить складним і неоднозначним у зв’язку із спе-

цифікою аграрної галузі (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах 

Джерело: сформовано автором на основі [2]  

 

Можна виділити такі особливості формування 

прибутку сільськогосподарських підприємств, які 

випливають із особливостей їх діяльності: 

1. Вища ймовірність неотримання прибутку в 

результаті обставин, що не залежать від підприємс-

тва (епідемія, навала сарани, посуха, ураган). 

2. Частину прибутку необхідно спрямовувати 

на придбання та утримання дорогих основних засо-

бів (процес виробництва здійснюється на великих 

площах, широко використовуються сільськогоспо-

дарські машини). 

3. Формування прибутку відбувається залежно 

від періоду закінчення виробничого процесу, оскі-

льки процес виробництва не збігається з календар-

ним роком. 

4. За частиною продукції не формуються фі-

нансові результати, оскільки вона надходить до 

внутрішнього обороту, тобто спрямовується на 

внутрішньогосподарське споживання. 

5. Застосовується різний порядок формування 

і розподілу прибутку, оскільки передбачені особ-

ливі організаційно-правові форми аграрних підпри-

ємств. 

6. Значний вплив на процес формування при-

бутку мають природньо-кліматичні фактори (хара-

ктерна сезонність виробництва) [12]. 

Розглянемо фінансові результати діяльності 

сільськогосподарських підприємств України та 

Вінницької області. 

Фінансові результати підприємств АПК 

України за 2017 рік (до оподаткування) знаходяться 

на другому місці після промисловості з показником 

79,55 млрд грн. При цьому абсолютна більшість 

гравців агросектору в плюсі - 86,7% підприємств 

отримали прибуток. У секторі промисловості, де 

фінрезультат досяг в 2017 році 85,4 млрд грн, при-

буткові 71,6% підприємств (таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Фінансові результати підприємств України за 2017 рік 

Галузь  Кількість підприємств, що от-

римали прибуток, % 

Обсяг прибутку, 

млрд грн 

Промисловість 71,6 85,4 

Сільське господарство 86,7 79,55 

Джерело: сформовано автором на основі [13] 

 

За генерованої чистого прибутку в 2017 році 

підприємства АПК України на першому місці з по-

казником 79,061 млрд грн (менше на 11,5 млрд грн 

в порівнянні з 2018 р). 

Рентабельність вища в тих секторах економіки, 

які в більшій мірі працюють на експорт, орієнту-

ються на світову ціну, при цьому формуючи 

собівартість в гривні. АПК України - це експорто-

орієнтований сектор, відповідно і знаходиться в 

лідерах по рентабельності в Україні. Екпорто-

оріентірованность дозволяє використовувати 

світову ціну на продукцію АПК в якості цінового 

індикатора як для зовнішньоекономічної діяль-

ності, так і для внутрішнього ринку [13]. 

Вінницька область має один із найрозви-

неніших в державі агропромисловий комплекс. 

Цьому сприяє висока частка чорноземів в загальній 

структурі сільськогосподарських угідь області, 

низький рівень урбанізації та наявність потужної 

переробної промисловості. За інформацією Голов-

ного управління статистики у Вінницькій області, 

частка галузей АПК в загальній структурі еконо-

міки регіону займає «левову» частку, хоча прослід-

ковується незначна тенденція до її зниження в 

зв’язку з кризовими явищами в економіці держави 

(рис.3, таблиця 2). 

 
Удосконалення системи державної підтримки аграрного сектору: 

Рис. 3. Підприємства сільського господарства в економіці Вінниччини (у % до загальних показників об-

ласті) 

Джерело: сформовано автором на основі [14] 

 

Як бачимо з рисунка, за досліджуваний період 

частка сільськогосподарських підприємств залиша-

ється відносно стабільною. У той же час спостері-

гається зниження питомої ваги зайнятих працівни-

ків, що зумовлено такими факторами, як механіза-

ція технологічних процесів у виробництві та мігра-

цією робочої сили. 
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Таблиця 2 

Частка основних показників діяльності підприємств сільського господарства Вінницької області ( у від-

сотках до загальних показників області) 

Показники 2015 р.  2016 р.  2017 р.  2018 р.  

Кількість підприємств  25,7  28,4  28,6  27,9  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) , млн.грн  30,6  29,5 21,2 20,6 

Фінансові результати до оподаткування: прибуток  73,7 69,9 48,6 48,9 

збиток  40,8 24,9 15,1 34,9 

Джерело: сформовано авторами на основі [14] 

 

Найважливішим результативним показником в 

сільському господарстві є виробництво валової 

продукції, що в натуральній формі представлена 

всіма виробленими протягом року первинними 

продуктами рослинницької та тваринницької га-

лузі, а у вартісній - оцінена за порівняними цінами 

2010 року.  

Прибуток є основним джерелом фінансування 

розвитку підприємництва в сільському господарс-

тві, удосконалення його матеріально-технічної 

бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся ді-

яльність підприємств спрямовується на те, щоб за-

безпечити зростання прибутку, який є підсумковим 

показником, результатом фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Як бачимо з таблиці 3, ди-

наміка економічних показників функціонування 

сільськогосподарських підприємств Вінниччини 

залишається позитивною (таблиця 3). 

Таблиця 3 

Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в 

підприємствах Вінницької області (на 01.01) 

Показники 

Роки Відхилення, 

(+,-) 

2018 р. від 

2014 р. 
2014 2015 2016 2017 2018 

Вартість валової продукції 

у фактичних цінах, млн грн 
5368,0 5856,0 6457,0 9073,0 9436,5 4068,5 

Вартість валової продукції в співставних цінах 2010 р., 

млн грн 
5152,1 5447,6 5048,0 6368,5 6159,4 1460,1 

Виробництво валової продукції в порівняльних цінах 

2010р. в розрахунку на 100 га с.- г. угідь, тис. грн 
255,3 270,0 250,2 315,7 305,4 50,1 

Одержано прибутку в розрахунку на 100 га с.- г. угідь, тис. 

грн 
5,7 7,2 9,7 17,0 6,6 0,9 

Урожайність, ц/га: 

зернові 
27,4 28,8 23,7 41,0 37,0 9,6 

цукрові буряки 251,9 290,9 296,1 360,4 289,8 37,9 

соняшник 11,0 15,2 14,1 18,3 20,9 9,9 

соя 11,9 13,7 9,8 13,1 13,3 1,4 

ріпак 13,6 15,2 13,2 24,8 21,5 7,9 

картопля 130,1 111,7 103,8 151,6 154,1 24,0 

плоди 29,1 32,0 54,2 69,1 78,7 49,6 

Продуктивність тварин: 

середньодобовий приріст 

ВРХ, г 

409 424 441 476 503 94 

середньодобовий приріст 

свиней, г 
229 252 271 307 309 80 

яєць, на 1 несучку 251 243 288 235 210 -41 

середньорічний надій на 1 корову, кг 3905 3802 4044 4211 4456 551,0 

Прибуток до оподаткування, млн грн 116,0 146,1 195,7 343,0 133,2 17,2 

Рівень рентабельності, % 5,7 5,4 6,5 8,1 2,2 -3,5 

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області 

 

Важливим фактором, що впливає на зміну при-

бутковості в аграрних підприємствах є собівартість 

(таблиця 4). За досліджуваний період відмічається 

зниження питомої ваги по всіх статтях витрат. Зо-

крема, негативною тенденцією є зниження частки 

оплати праці у загальних витратах підприємств, що 

знижує її мотиваційну сутність. 
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Таблиця 4 

Структура виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) сільського господарства у підприємствах 

Вінницької області, % 

Статті витрат 2017 р. 2018 р. 

Виробнича собівартість – усього 100,0 100,0 

Прямі матеріальні витрати – усього 63,2 52,0 

у тому числі  

насіння та посадковий матеріал 
6,8 5,4 

корми 17,7 15,7 

мінеральні добрива 12,4 9,2 

пальне і мастильні матеріали  7,4 6,7 

електроенергія  0,8 0,7 

паливо й енергія  0,7 0,7 

запасні частини, ремонтні та  

будівельні матеріали для ремонту  
4,8 3,5 

Прямі витрати на оплату праці  5,6 4,7 

Інші прямі витрати – усього  17,9 32,0 

У т. ч. орендна плата за земельні частки (паї)  9,2 8,0 

амортизація 5,0 4,4 

Загальновиробничі витрати – усього  13,3 11,3 

Джерело: дані Головного управління статистики у Вінницькій області 

 

Слід зауважити, що в умовах підвищеного рі-

вня невизначеності та ризику, що пов’язаний з пос-

тійними змінами цін на добрива, засоби захисту ро-

слин, паливо-мастильні матеріали, електричну ене-

ргію, насіння, корми та ін., сільськогосподарські 

підприємства підприємства віддають перевагу інве-

стиціям у приріст оборотних засобів, що забезпечу-

ють їхнє стабільне функціонування. В цих умовах 

питання техніко-технологічного переоснащення за 

відсутністю фінансування відходить на другий 

план. 

Тому основним серед факторів зростання при-

бутку сільськогосподарських підприємств є змен-

шення собівартості продукції, що можна забезпе-

чити шляхом здійснення управлінських дій, в ос-

нові яких знаходяться інструменти управління 

ефективним розвитком аграрних підприємств, зок-

рема: 

підвищення технологічного рівня виробництва 

(удосконалення техніки, технології, механізації, ав-

томатизація виробничих процесів, використання 

нових, більш продуктивних сортів сільськогоспо-

дарських культур і порід тварин); 

удосконалення організації виробництва та 

праці (розвиток спеціалізації виробництва, удоско-

налення організації праці); 

зміна структури та обсягу продукції (відносне 

зменшення умовно-постійних витрат, зміна струк-

тури виробництва продукції); 

покращення використання природних ресур-

сів, застосування більш дешевших матеріалів, без-

відходні технології виробництва; 

галузеві та інші фактори [3]. 

Отже, у ринковій економіці максимальний 

прибуток досягається успішним веденням бізнесу, 

який може бути досягнутий завдяки формуванню 

ефективної економічної стратегії. 

Етапи формування стратегії зростання прибу-

тку розробляються у напрямку максимізації прибу-

тку, що залишається після сплати податків у розпо-

рядженні підприємств, що необхідно не лише для 

підтримки простого, але і для організації розшире-

ного виробництва. Таким чином, розробка ефекти-

вної економічної стратегії підприємства є не тільки 

гарантом його процвітання, але й істотним чинни-

ком зростання добробуту населення країни. 

Аналіз досягнутого стану сільськогосподарсь-

кої галузі регіону та його потенціалу за допомогою 

SWOT-аналізу дає змогу визначити стратегічні орі-

єнтири її розвитку (таблиця 5). 

Максимальне використання сильних сторін аг-

рарного сектору, а також забезпечення зменшення 

впливу слабких сторін стане основою зниження по-

тенційних загроз і сприятиме росту та реалізації на-

явних можливостей.  

Ґрунтуючись на даних проведеного SWOT-

аналізу, можна зробити висновок про те, що одним 

з основних стримуючих факторів для зростання 

прибутковості сільськогосподарської галузі, що 

стане запорукою її динамічного розвитку, є недо-

статня увага з боку держави. 
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Таблиця 5 

Матриця SWOT- аналізу функціонування сільськогосподарських підприємств Вінницької області 

Сильні сторони Слабкі сторони 

вигідне географічне розташування слабкий рівень організації маркетингової 

діяльності та її фінансування 

виробництво і реалізація якісної продукції відсутність фахівця з маркетингу в аграрних 

підприємствах 

наявність кваліфікованих фахівців відсутність чіткої стратегії розвитку 

можливість розширення виробництва продукції відсутність потужностей для зберігання і 

первинної переробки продукції 

задовільний стан матеріально-технічної бази швидкий знос засобів виробництва 

застосування простих технологій, що відповідають 

матеріально-технічним та фінансовим можливостям 

підприємства 

висока енерго- та матеріаломісткість виробництва 

наявність значних резервів підвищення 

ефективності виробництва через застосування 

енергозберігаючих технологій 

висока вартість кредитних ресурсів 

Можливості Загрози 

значний потенціал для розвитку виробництва 

органічної продукції 

низький рівень конкурентоспроможності продукції 

сільськогосподарських підприємств на світовому 

ринку 

формування правової бази функціонування  

аграрної галузі 

незначні обсяги реалізації продукції з високою 

доданою вартістю 

сприятливі природно-економічні умови невизначена ситуація з відкриттям ринку землі 

забезпечення потреб вітчизняного ринку у 

сільськогосподарській продукції 

скасування спеціального режиму сплати  

ПДВ для сільгоспвиробників 

потужний науковий потенціал для обґрунтування 

напрямів розвитку аграрного сектору регіону 

низький рівень державної підтримки  

аграрного сектору 

 

Тому в умовах, що склалися, для забезпечення 

стабільності прибутковості сільськогосподарських 

підприємств, що є запорукою їх поступального ро-

звитку, необхідним є прогнозованість системи дер-

жавної підтримки аграрного сектору у напрямку 

удосконалення системи кредитного забезпечення 

та розвитку системи страхування аграрних ризиків, 

поліпшення бізнес-клімату в аграрному секторі 

економіки, створення умов для збільшення обсягів 

залучення інвестицій, розширення можливості для 

експорту продукції вітчизняного аграрного сек-

тору, забезпечення вітчизняних споживачів продо-

вольством належної якості за доступними цінами 

тощо. 

Висновки. Дослідження ролі і значення при-

бутку в розвитку аграрних підприємств показує, що 

він є основним узагальнюючим показником госпо-

дарської діяльності, який визначає успішність дія-

льності підприємств та перспективи їх розвитку. 

Прибуток виступає інвестиційним ресурсом, оскі-

льки забезпечує розширене відтворення капіталу, 

що, у свою чергу, є основою для розвитку аграрної 

сфери економіки регіону і держави в цілому. Таким 

чином, високий рівень прибутку забезпечить не 

лише виживання підприємства, а й забезпечить 

його розвиток відповідно до поставленої мети і 

стратегії свого функціонування.  
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Abstract 

Modern humanity has faced problems: climate change, natural resources, poverty, overpopulation, lack of 

environmentally friendly food and before that, the crisis of the socio-economic system built on free market 

relations. Market self-regulation processes have a negative impact on social security and the state of the 

environment. Therefore, UN experts advise to pay attention to the formation of a new "green" economy - a new 

direction in science, formed in recent years and involves the growing role of the state and other intergovernmental 

bodies in economic regulation, creating conditions for business development based on new "green" technologies 

and greening. industries, the issue of integration of economic and environmental aspects of policy is relevant, 

which will reveal opportunities for new sources of economic growth without pressure on the quantity and quality 

of natural resources. The growth of quantitative parameters of population development in the world indicates the 

ever-increasing need for essential goods and services, the production of which, in turn, requires the involvement 

of additional energy, water and other limited resources. The search for ways to develop socio-economic systems 

that will ensure the sustainable development of mankind and protect it from global ecological collapse is 

inextricably linked to reducing dependence on limited non-renewable energy sources, the transition to safer 

technologies and correction of existing societal values. main vectors of economic development. 

Keywords: renewable energy, economic development, human capital, solar energy. 

 

In recent years, 60% of the world's ecosystems 

have been degraded, carbon emissions have reached 

40%, there is a significant shortage of water, 1 billion 

people are starving, others are suffering from 

overeating and comorbidities, one in four people in 

developing countries live abroad. poverty, 2 billion live 

on less than $ 2 a day. In 2008, in response to the 

financial and economic crisis, the United Nations 

Environment Program (UNEP) announced the 

transition to a Green Economy, which should help 

restore the world economy and increase employment, 

while accelerating the fight against climate change, 

environmental degradation and poverty. UNEP calls 

for maximum attention to be paid to the five most 

important areas: 

- energy efficiency of construction; 

- transition to renewable energy sources, 

including wind, solar, geothermal and biomass; 

- sustainable development of transport; 

- ecological infrastructure of the planet, 

including fresh water, forests, soils and coral reefs; 

- development of sustainable agriculture, 

including organic production. 

The program involves attracting public 

investment, tax incentives, pricing reforms in the 

direction of transition to an environmentally friendly 

"green economy", creating appropriate infrastructure 

and increasing employment in transformed economic 

sectors [1]. 

The transition to a green economy can be seen as 

a path to sustainable development, which involves 

strengthening its three interrelated and complementary 

factors: environmental protection, social development 
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