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Ефективна інвестиційна політика держави повинна бути направлена на 
розвиток усіх галузей сільського господарства, і, насамперед, тваринництва, 
підвищення їх конкурентоспроможності, що сприятиме розширенню сільсь-
когосподарського виробництва, створенню робочих місць, зростанню зайня-
тості селян, уповільненню трудових міграцій, підвищенню їх добробуту, а, 
отже, збереженню трудового потенціалу села. 
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Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті проаналізовано теоретичні основи сутності та економічної ефективно-

сті використання основних засобів підприємств аграрного сектору, проведена оцінка 
ефективності використання основних засобів на підприємстві та розроблено стратегіч-
ні напрями підвищення ефективності використання основних засобів в аграрних підпри-
ємствах. 

In the article theoretical bases of essence and economic efficiency of the fixed assets of 
agrarian enterprises are analysed. The estimation of efficiency of the fixed assets using at 
enterprises is realised. Also strategic directions to increase the fixed assets using efficiency are 
pointed out for agrarian enterprises. 

 
Актуальність проблеми. Агропромисловий комплекс України відіграє 

визначальну роль у досягненні продовольчої безпеки суспільства, яка є одні-
єю з основних умов стійкості та незалежності держави. Сьогоднішній його 
стан характеризується глибокими якісними змінами. Нові умови господарю-
вання, зміна відносин власності, структурні зміни в економіці, які супрово-
джувалися значним спадом виробництва, вимагають пошуку нових резервів 
для покращення ситуації. Використання внутрішніх факторів збільшення ви-
робництва сільськогосподарської продукції, що є важливою умовою ство-
рення економічних резервів для сталого економічного розвитку агропромис-
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лового комплексу в майбутньому, можливе за умови раціонального рівня 
розвитку матеріально-технічної бази та її головної ланки основних виробни-
чих фондів. 

Кризові явища в економіці країни, посилення нееквівалентності обміну 
сільськогосподарської та промислової продукції, недооцінка основних засо-
бів під час проведених чергових індексацій вартості ресурсів, недосконала 
амортизаційна політика спричинили спад інвестиційної активності в аграр-
ному виробництві, уповільнення оновлення й підвищення ступеня зношува-
ності основних фондів, що привело до кількісних та якісних змін у їх струк-
турі й видовому складі, а також до зниження ефективності використання ос-
новних засобів виробництва. У зв’язку з цим значно посилюється роль їх від-
новлення та підвищення ефективності використання. Досягнути цього можна 
за умови залучення необхідної кількості інвестиційних ресурсів, потрібних 
для техніко-технологічного переоснащення сільського господарства з вико-
ристанням нових вдосконалених засобів праці та інноваційних технологій. 

Аналіз останніх наукових досліджень. В економічній літературі ви-
вчення питань формування, підвищення економічної ефективності викорис-
тання й оновлення основних засобів привертає увагу багатьох вітчизняних і 
зарубіжних науковців. Теоретичні та практичні аспекти підвищення ефекти-
вності капітальних вкладень та особливості формування основних засобів, їх 
функціонування й відтворення, методи обґрунтування відповідних нормати-
вів досліджувались і висвітлені у роботах вітчизняних учених: 
В. Андрійчука, П. Гайдуцького, М. Дем’яненка, О. Дація, М. Корецького, 
О. Крисального, М. Лобаса, М. Маліка, Л.О. Мармуль, В. Месель-Веселяка, 
Л. Мельника, П. Макаренка, Г. Підлисецького, В. Плаксієнка, П. Cаблука та 
інших. Разом з тим дослідження регіональних особливостей формування та 
оновлення основних засобів, поглиблення їх класифікації, забезпечення ефе-
ктивності використання на основі інновацій, відновлення з використанням лі-
зингу, моделювання забезпечення сільськогосподарського виробництва ос-
новними засобами з урахування фондоозброєності та фондозабезпеченості 
висвітлені недостатньо. 

Метою роботи є аналіз ефективності використання основних засобів в 
сільськогосподарському підприємстві та розробка стратегічних напрямів її 
підвищення. Відповідно сформульованій меті передбачається виконання та-
ких завдань: вивчення теоретичних основ економічної ефективності викорис-
тання основних засобів підприємств аграрного сектору; здійснення аналізу 
ефективності використання основних засобів на підприємстві; розробка кон-
кретних стратегічних напрямів підвищення ефективності використання осно-
вних засобів на підприємствах аграрного сектору. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Сільськогосподарське 
виробництво здійснюється за органічної єдності чотирьох факторів, серед 
яких важливе місце займають засоби виробництва – знаряддя і предмети пра-
ці. Вони беруть безпосередню участь у створенні вартості продукції і, будучи 
складовим елементом продуктивних сил, визначають ступінь розвитку мате-
ріально-технічної бази аграрних підприємств. Тому від рівня забезпеченості 
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виробництва знаряддями і предметами праці, їх структури та ефективності 
використання значною мірою залежать кінцеві результати діяльності 
суб’єктів господарювання в сільському господарстві. 

Знаряддя і предмети праці, виражені у вартісній формі, разом з грошо-
вими ресурсами, що обслуговують процес виробництва, становлять поняття 
виробничих фондів. Їх кругообіг відбувається як рух вартості, результатом 
якого є виробництво матеріальних благ, що втілюють у собі вартість спожи-
тих засобів виробництва. 

Залежно від характеру обороту, а також від функціональної ролі і зна-
чення в процесі створення нових споживних вартостей засоби виробництва 
поділяють на основні й оборотні (основний і оборотний капітал). 

Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як 
доцільної діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто матеріально-
технічні ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоря-
джається підприємство, складає його основні фонди [1, с. 345]. 

Під терміном „основні фонди” розуміють матеріальні засоби, що вико-
ристовуються у виробничій діяльності підприємства впродовж періоду, який 
перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації, і вартість 
яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним або моральним зносом [5, 
с. 210]. 

В умовах ринкових відносин особливої актуальності набуває питання 
підвищення економічної ефективності використання основних засобів. Агра-
рним підприємствам важливо знати, якою ціною виробляється валовий про-
дукт, скільки авансованих засобів, у тому числі основних фондів, брало 
участь у його створенні. 

Розвиток сільського господарства, рівень і темпи виробництва продукції 
та підвищення продуктивності праці в значній мірі залежить від забезпечено-
сті сільськогосподарських підприємств основними засобами, а також ефекти-
вності їх використання. 

Від ефективності використання основних засобів в значній мірі зале-
жить багато важливих економічних показників роботи підприємства, тому 
необхідно постійного аналізувати і знаходити шляхи підвищення ефективно-
сті використання основних засобів (табл. 1). 

Так, фондовіддача у досліджуваному нами ТОВ „Лан-Агро” Глобинсь-
кого району Полтавської області у 2010 р. становила 0,20 грн, що свідчить 
про те, що на 1 грн вартості основних засобів виробляється 0,20 грн валової 
продукції. Негативним є також динаміка цього показника, оскільки порівняно 
із 2008 р. він зменшився на 0,14 грн. В наслідок зменшення обсягу отримано-
го господарством чистого прибутку фондорентабельність у ТОВ „Лан-Агро” 
зменшилась із 14,4 % у 2008 р. до 0,8 % у 2010 р. 

Для підвищення ефективності використання основних засобів у дослі-
джуваних аграрних підприємствах, необхідно: 

1. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення їх технічно-
го стану, особливо активної частини (технічне обслуговування, ремонт, то-
що). 
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Таблиця 1 
Ефективність використання основних виробничих фондів 

у ТОВ „Лан-Агро”, 2008-2010 рр. 
Роки 

Показник 2008 2009 2010 

Відхилення (+,-
) 2010 р. до 

2008 р. 
Вартість валової продукції у співставних цінах 
2005 р., тис. грн 8517,4 6730,8 5998,7 -2518,7 

Середньорічна вартість основних фондів, 
тис. грн 25051 26273 29470,5 4419,5 

Чистий прибуток, тис. грн 3424,0 173,0 315,0 -3109 
Середньорічна вартість оборотних засобів, 
тис. грн 15330,5 22672 31242 15911,5 

Фондовіддача, грн 0,34 0,26 0,20 -0,14 
Фондоємність, грн 2,94 3,90 4,91 1,97 
Фондорентабельність, % 14,4 0,6 0,8 -13,5 
Забезпеченість основних фондів оборотними 0,612 0,863 1,060 0,448 

 
2. Поліпшити забезпеченість підприємств матеріально-технічними та 

трудовими ресурсами за умови, що буде у відповідній кількості реалізовува-
тись продукція підприємств, що дозволить збільшити терміни роботи та ви-
користання основних засобів (в межах 5-30 %). 

3. Покращити сервісно-технічне обслуговування основних засобів, що 
передбачає покращення роботи сервісно-технічних і ремонтних бригад агра-
рних підприємств. 

4. Розширити зв’язки з підприємствами-постачальниками основних за-
собів з метою своєчасного поновлення ремонтного фонду. 

5. Необхідно домагатися оптимальної структури складових засобів пра-
ці, досягнення пропорцій між робочою силою і відповідними видами машин і 
устаткування, тобто повинна зростати питома вага прогресивного нового 
устаткування, удосконалюватись організація функціонування виробничої ін-
фраструктури, що сприятиме поліпшенню технічного обслуговування основ-
них підрозділів підприємств, перерозподілу працюючих в їх межах, вивіль-
ненню робітників в допоміжних виробництвах і залучення їх після відповід-
ної підготовки до роботи в основних підрозділах. 

Висновки. Підвищення економічної ефективності використання основ-
них засобів підприємства здійснюється через встановлення забезпеченості 
ними підприємства та його структурних підрозділів, визначення відповіднос-
ті величини, складу і технічного рівня фондів потребі в них; визначення об-
сягів їх росту, оновлення та вибуття; вивчення технічного стану основних за-
собів і особливо їх активної частини – машин та обладнання, визначення сту-
пеня використання основних фондів, визначення впливу використання осно-
вних фондів на обсяг виробництва продукції та інші економічні та фінансові 
показники діяльності підприємства; виявлення резервів зростання фондовід-
дачі, збільшення обсягу виробництва продукції та прибутку за рахунок по-
кращення використання основних засобів. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІД-

ПРИЄМСТВ В РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ 
Асташова В.В., аспірантка 

Уманський національний університет садівництва 
 
Розглянуто місце інноваційного розвитку аграрних підприємств,  економічної 

стійкості та їх вплив на інтеграційні процеси  в агропромисловому комплексі.  
The article considers the place of innovation development of agricultural enterprises, 

economic viability and their impact on integration processes in agriculture. 
 
Постановка проблеми.  Інноваційний розвиток сільського господарст-

ва України та переорієнтація його на екологічно чисте і високопродуктивне 
виробництво, має лежати в основі стратегії розвитку кожного сільськогоспо-
дарського підприємства. Адже саме ці фактори можуть позитивно вплинути 
на економічний розвиток не тільки окремої господарської одиниці, але і 
всього АПК. Ще одним важливим фактором підвищення ефективності виро-
бництва є інтеграція підприємств.  Розвиток аграрного сектору економіки все 
більше залежить від промисловості, що поставляє техніку, необхідні засоби 
виробництва для впровадження аграріями інноваційних технологій вирощу-
вання рослин, основною ідеєю яких є не тільки зниження затрат виробницт-
ва, а й відновлення ґрунту та природного способу підвищення урожайності 
культур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам впровадження 
інновацій, підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва в 
сільськогосподарських підприємствах, а також розвитку агропромислової ін-
теграції присвячені дослідження та наукові праці В.Я. Амбросова, 
В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, А.С. Даниленка, М.Я. Дем’яненка, 
О.Ю. Єрмакова, І.В. Коновалова, В.І. Криворучка, М.Й. Маліка, 


