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В т.ч. коров  гол. 845 860 870 885 105 

Поголовье свиней  гол. 324 347 367 375 116 

Производство: 

зерна тонн 1440 3245 3934 2703 1,9 раза 

молока тонн 2273 4022 4556 4412 1,9 раза 

мяса (реализация) тонн 118 308 405 441 3,7 раза 

Реализовано на 100 га с/х угодий: 

молока ц 254 472 515 509 2 раза 

мяса ц 16 42 56 66 4,1 раза 

Урожайность зерновых ц/га 14,5 25,9 26,1 24,3 1,7 раза 

Заготовлено кормов, всего ц.к.ед. 3764 6249 5804 6859 182,2 

В т. ч. на 1 условную голову ц.к.ед. 21 31,2 28 33,9 161,5 

Удой на корову кг 2690 4875 5249 5002 1,8 раза 

Среднесуточный привес КРС гр 440 630 651 670 150 

Среднесуточный привес свиней гр 126 379 381 510 4 раза 

Выручка от реализации за минусом  

налогов  

и сборов, включаемых в выручку  

от реализации 

тыс. 

долл. 

США 

 

646 

 

1932 

 

1912 

 

2115 

 

3,2 раза 

В т.ч. на 1 работника долл. 

США 
3590 12312 11887 13560 3,8 раза 

Чистая прибыль долл. 

США 
18182 577247 184587 157656 8,7 раза 

Рентабельность, всего % 2,5 5,4 10,5 10,1 4 раза 
в 2006 году СПК, взятые в аренду УП «Пинское ПМС» функционировали самостоятельно 
 

Каковы же положительные и отрицательные аспекты такого объединения мелиораторов и работников 

сельского хозяйства? К отрицательным можно отнести повышенный объем работы для руководителя орга-

низации, несколько увеличен штат работников ПМС. В то же время положительные аспекты значительно 

выше. Во-первых, лучше и рациональнее задействован коллектив работников и механизаторов, особенно в 

зимнее время – рабочие и механизмы постоянно задействованы на фермах и на вывозе органики на поля, 

когда проводящая и регулирующая сеть каналов покрыта льдом или заполнена водой. В это время работают 

в основном дежурные машинисты на насосных станциях. Во-вторых, как при весеннем севе, так и во время 

уборки, механизаторы ПМС привлекаются к полевым работам. В-третьих, нет задержек с выплатой заработ-

ной платы в зимний период, так как сданное государству молоко и мясо выручают весь коллектив. В-

четвертых, улучшилась дисциплина на сельскохозяйственном участке, так как увеличилась зарплата и ра-

ботник каждый дорожит своим рабочим местом.  
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Аграрний сектор України є важливою складовою економіки держави та головним чинником подальшого 

розвитку трансформаційних та інтеграційних процесів, що відбуваються на етапі входження у світовий еко-

номічний простір. 

Аграрний сектор економіки (сільське господарство, харчова і переробна промисловість) забезпечує про-

довольчу безпеку та продовольчу незалежність країни. Від стану галузі безпосередньо залежать економічна 

незалежність країни, добробут ї благополуччя її громадян. Останніми роками особливої актуальності набули 

проблеми забезпечення соціально–економічних гарантій стабільного продовольчого забезпечення населен-

ня, що обумовлює необхідність формування ефективної агропродовольчої політики. Проведення системних 

реформ в агропромисловому комплексі задекларовано в Програмі економічних реформ до   2014 року «За-

можне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [2]. П
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Україна у минулому році увійшла до трійки світових лідерів за експортом зерна, в тому числі за експор-

том ячменю – 1 місце, пшениці – 6 місце.  Також Україна посідає 1 місце в світі за експортом соняшникової 

олії. 

Україна у 2011 роцi зiбрала 56,7 млн тонн зерна, що на 44,3% бiльше порiвняно з показником 2010 року. 

Урожай продовольчого зерна у 2011 році становив 23,7 млн тонн, фуражного – 33 млн тонн. 

У 2011 роцi Україна збiльшила збiр усiх культур зернової групи, зокрема проса – у 2,4 разу, гречки – у 

2,1 разу, кукурудзи на зерно – майже удвiчi, пшеницi – на 32,4%, жита – на 24,5%, рису – на 14,7%, вiвса – 

на 10,3%, ячменю – на 7,2%. 

Валовий збiр цукрових бурякiв в Українi у 2011 році збiльшився на 36,2%, за рахунок як розширення 

площ на 4,8%, так i суттєвого збiльшення врожайностi (майже на 30%), i становив 18,7 млн тонн. 

Також Україна у 2011 роцi зiбрала 24,2 млн тонн картоплi, що на 29,6% бiльше, овочiв – 9,8 млн тонн (на 

21% бiльше). 

Обсяги виробництва плодоягiдної продукцiї зросли на 8,3%, винограду – на 27,9% i становили 

вiдповiдно 1,9 млн. тонн i 521,8 тис. тонн. 

 У 2011 році збільшилися обсяги виробництва у галузі тваринництва на 2,5%. Завдяки національному 

проекту «Відроджене скотарство» вдалося стабілізувати ситуацію у молочному скотарстві. Виробництво 

молока збільшилося на 1,4% у порівнянні з 2010 роком.  

Зазначені обсяги виробництва основних видів сільгосппродукції дозволили у повній мірі забезпечити 

внутрішні потреби у продуктах харчування, утримати індекс споживчих цін та сформувати потужний 

експортний потенціал.  

Таких результатів досягнуто завдяки системній роботі з ряду напрямів. Зокрема, забезпечено покращен-

ня технологій вирощування сільськогосподарських культур, вдосконалено роботу в насінництві, здійснено 

комплекс заходів із захисту рослин від шкідників та хвороб, проведено роботу щодо покращення технічного 

і технологічного забезпечення.  

Україна за природно–ресурсним та аграрним потенціалом посідає провідне місце у світі. Однак цей по-

тенціал використовується не завжди ефективно, а агропромисловий комплекс України за рівнем розвитку 

значно відстає від передових країн світу і ЄС. Основні проблеми полягають у:  

– низькій конкурентоспроможності продукції та її невідповідності міжнародним стандартам якості й без-

пеки;  

– низькому рівні інвестицій і зростанні залежності від державного фінансування; 

– низькій економічній ефективності сільськогосподарського виробництва порівняно з іншими країнами  

– використанні застарілих технологій;  

– домінуванні в структурі експорту продукції з низьким рівнем переробки;   

– падінні родючості ґрунтів і зростанні їх ерозії.  

Основною причиною такої ситуації є низька інвестиційна привабливість сектору через:  

– непередбачуваність адміністративного регулювання цін і обмежень експорту;  

– неефективні механізми державної підтримки сільгоспвиробництва; 

– відсутність ринку землі сільськогосподарського призначення.  

Пріоритетні напрямки розвитку агропромислового комплексу України на нашу думку є: 

1. Утвердження ефективних механізмів захисту прав власності на землю: 

– запровадженні економічних стимулів раціонального використання та охорони земель;  

– завершення видачі державних актів на право власності на землю громадянам;  

– запровадження еколого–економічного обґрунтування сівозміни та виконання передбачених заходів з 

охорони земель;  

– освоєння облугуючих земель. 

2. Нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції.   

Сприятливі грунтово–кліматичні умови України, вагомі інноваційні розробки в галузях селекції, насін-

ництва та новітні технології вирощування зернових культур, високий попит на зернову продукцію на 

внутрішньому та світовому ринках дають підстави збільшити виробництво зерна в державі у 2015–2017 ро-

ках до 71–80 млн. т. [3]. 

3. Розвиток галузі тваринництва. 

– селекційно–племінна робота, забезпечення відтворення високоефективних порід шляхом створення 

племінних репродукторів сільськогосподарських тварин,  

– впровадження автоматизованої системи обліку селекційно–племінної роботи, включаючи господарства 

населення,  

– будівництво та реконструкція тваринницьких ферм та комплексів, 

– створення громадських пасовищ, 

– розширення посівів кормових культур для забезпечення кормової бази тваринництва, збільшення виро-

бництва збалансованих кормів; 

– модернізація рибогосподарського комплексу. 

4. Фінансове оздоровлення  галузі.    

– нарощування обсягів інвестицій в АПК та їх інноваційне спрямування, 
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– підтримка з державного та місцевих бюджетів, 

– надання аграрним господарствам державної підтримки у придбанні якісного насіння, забезпеченні су-

часною сільськогосподарською технікою, добривами і агрохімікатами, в організації заготівлі і реалізації 

сільськогосподарської продукції; 

5. Цінова політика.  

Надзвичайно важливим питанням є співвідношення цін на продукцію сільського господарства і товари 

виробничого призначення, що споживаються АПК. Тобто пропонується законодавчо відновити ціновий па-

ритет між промисловістю та сільським господарством.  Доцільно шляхом прийняття нормативних актів 

вирішити питання встановлення мінімальних закупівельних цін на окремі види сільськогосподарської про-

дукції, які б покривали витрати на їх виробництво та  забезпечили рівень рентабельності не нижче 20 від-

сотків. 

6. Використання альтернативних шляхів отримання доходів в сільській місцевості, які пов’язані насам-

перед із розвитком нетрадиційного сільськогосподарського виробництва та сфери послуг на селі (розвиток 

агротуризму). 

7. Розвиток інфраструктури аграрного ринку. Будівництво та реконструкція  картопле–, овочесховищ та 

складів для зберігання фруктів. Проведення ярмарків з реалізації сільськогосподарської продукції, включа-

ючи спеціалізовані ярмарки. Будівництво оптових сільськогосподарських ринків в усіх областях України.    

На розбудову мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції у   2011 році держава виділила 198 

мільйонів гривень, що майже вп’ятеро більше, ніж у 2010 році. У 2011 році було введено в експлуатацію 

ринки у Львові, Києві та Донецьку, а вже в найближчим часом запрацюють ще чотири об’єкти в Одесі, Хер-

соні, Запоріжжі та Маріуполі. 

Подальший розвиток аграрного сектора також потребує завершення законодавчого врегулювання питань 

розвитку земельних відносин, зокрема, ринку земель та запровадження іпотеки землі, як одного з основних 

інструментів залучення інвестиційних ресурсів та передумови стабільного економічного зростання націо-

нальної економіки. Це дасть змогу створити принципово нову систему кредитування купівлі аграріями зе-

мельних ділянок, базовим елементом якої буде державний Земельний банк. 

Перегляду також потребує державна аграрна політика щодо розвитку сільських територій, оскільки вона 

залишає без вирішення проблеми розвитку соціальної інфраструктури села. Як наслідок, поглиблюються 

негативні демографічні тенденції на селі, обмежені можливості працевлаштування сільського населення. 

Підвищення ефективності державного управління агропромисловим комплексом і ролі місцевих органів 

виконавчої влади має відбуватися шляхом перерозподілу на користь місцевих органів влади повноважень і 

коштів, необхідних для реалізації проектів комплексного розвитку сільських територій.  

Отож, вирішення проблем аграрної сфери для України є невід'ємним компонентом економічного зрос-

тання. Проведення системних реформ в агропромисловому комплексі має забезпечити технологічне пере-

оснащення галузі, перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому й зовнішньому 

ринках сектор економіки. 

Пріоритетність розвитку агропромислового комплексу та соціального розвитку села в національній еко-

номіці зумовлюється винятковою значущістю та незамінністю виробленої продукції, потребою відродження 

селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури [1]. 
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Зарубежный опыт государственного регулирования сельского хозяйства достаточно  сложный механизм, 

который включает инструменты воздействия на доходы фермеров, структуру сельскохозяйственного произ-

водства, аграрный рынок, социальную структуру села, межотраслевые и межхозяйственные отношения. Со-

временное содержание аграрной политики большинства экономически развитых стран является государ-
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