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СТАН ТА РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА  
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ 

Досліджено проблеми забезпечення агропромислових підприємств Північно-
Західного регіону основними виробничими засобами, їх стан та процес оновлення. 
Здійснено пошук ефективних джерел забезпечення основними засобами аграрних 
підприємств. 

Постановка проблеми 
Економічна ефективність аграрного виробництва обумовлюється технічним 

рівнем та потужністю сформованого виробничого потенціалу, рівнем 
забезпеченості та якісним складом основних виробничих засобів, їх 
раціональним співвідношенням та ефективним використанням. Зниження 
фондовіддачі в підприємствах ускладнює формування раціонального складу 
основних виробничих засобів, є наслідком низької продуктивності виробництва, 
неповного використання виробничих потужностей основних засобів 
виробництва. 

Аналіз останніх  досліджень та постановка завдання 
Дослідженню питань процесу формування та використання основних 

засобів, впливу на ефективність виробництва присвячено багато праць 
вітчизняних вчених-економістів, таких, як: Л.О. Березовська, О.А. Бондаренко, 
П.М. Гарасим, М.І. Герун, Л.В. Городянська, А.П. Грінько, П. А. Лайко,  
Ю.І. Любимцев, Л.О. Мармуль, Г.М. Підлісецький, В.О. Питулько,  
П.М. Павлов, В.Ф Палий, О.В. Пасько, О.М. Федорчук [1–11] та ін. Проте і 
надалі ці питання залишаються актуальними і проблемними.  

Метою статті є дослідження та оцінка реальної ситуації із забезпечення 
основними засобами сільськогосподарських підприємств на прикладі Північно-
Західного регіону і пропозиції щодо її покращання. 

Об’єкт та методика досліджень 
Об’єктом дослідження є процес формування та функціонування основних 

засобів аграрних підприємств на регіональному рівні. 
У процесі дослідження використані такі методи: статистико-економічний 

метод для аналізу сучасного стану і тенденцій використання та формування 
основних виробничих засобів, оцінки закономірностей їх відтворення; 
монографічний, системного аналізу, наукового абстрагування.  
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Результати дослідження  
Однією з важливих складових сільськогосподарського виробництва є 

основні засоби, які мають вирішальне значення для ефективного функціонування 
аграрних підприємств.  

Сучасний стан основних засобів виробництва регіону незадовільний. Обсяги 
основних засобів аграрних підприємств Північно-Західного регіону з року в рік 
зменшуються. У 2009 р. вартість основних засобів сільськогосподарських 
підприємств порівняно з 1996 р. зменшилася у 4,8 раза. Темпи зниження 
основних засобів по Північно-Західному регіону вищі, ніж у цілому по Україні. 
За цей період їх вартість по Україні зменшилася у 2,3 раза, в тому числі вартість 
основних засобів сільськогосподарського призначення зменшилась у 2,4 раза. 
Обсяг основних засобів сільськогосподарського призначення аграрних 
підприємств регіону становить лише 6,4 % від загального обсягу по Україні. 

Ще більша катастрофічність – із забезпеченням сільського господарства 
основними засобами спостерігається при зіставленні динаміки обсягів основного 
капіталу в економіці Північно-Західного регіону, в якій з 1996 р. відбувається 
щорічне його збільшення. В народному господарстві регіону за період з 1996 по 
2009 р. вартість основних засобів зросла в 2,6 раза (1996 р. – 34335 млн грн,  
2009 р. – 89271 млн грн), тоді як за цей же період вартість основних засобів 
сільського господарства скоротилась у 4,8 раза. Це пов’язано з диспропорційним 
розвитком різних галузей, поглибленням нееквівалентності обміну промислової і 
сільськогосподарської продукції, призупиненням інвестиційного процесу в 
сільському господарстві, невідповідністю амортизаційної політики, яка не 
забезпечує потреби простого відтворення основних засобів. 

В аграрних підприємствах Північно-Західного регіону забезпеченість одного 
гектара сільськогосподарських угідь та одного працівника окремими видами 
основних засобів зросла в 2009 р. порівняно з 1996 р., що пов’язано не так зі 
зростанням обсягів машин і обладнання, транспортних засобів та інших видів 
основних засобів, як зі значним скороченням площ сільськогосподарських угідь 
та кількості працюючих у сільському господарстві. За досліджуваний період 
площа сільськогосподарських угідь регіону скоротилась у 3 рази, а чисельність 
сільськогосподарських працівників – у 8,8 раза. 

Хоча зміни в структурі основних засобів і свідчать про поліпшення 
співвідношення в 2009 р. між пасивною і активною частинами, але це пов’язано, 
насамперед, із занепадом матеріально-технічної бази тваринницької галузі, 
превалюванням рослинницьких галузей, відмінністю в темпах здорожчання 
різних видів основних засобів та підвищенням цін на матеріально-технічні 
ресурси, про це свідчать дані таблиць 1–3.  

Вартість виробничих приміщень у сільськогосподарських підприємствах 
України і Північно-Західного регіону за 13 років скоротилась відповідно на 79 % 
і 88 %, кількість приміщень для великої рогатої худоби зменшилась відповідно 
на 84 % і 89 %, свинарників – 82 % і 89 %, птахівників – 28 % і 29 %.  

 
 
 



 
 

 

Таблиця 1. Індекси вартісних і натурально-речових показників будівель і 
споруд сільськогосподарських підприємств 

Наявність тваринницьких приміщень, скотомісць 
Рік Вартість будівель і споруд 

для ВРХ для свиней для птиці 
Україна 

1996 1 1 1 1 
2000 0,59 0,44 0,56 0,84 
2008 0,27 0,23 0,32 0,72 
2009 0,21 0,16 0,18 0,72 

Північно-Західний регіон 
1996 1 1 1 1 
2000 0,84 0,45 0,58 0,86 
2008 0,17 0,14 0,18 0,71 
2009 0,12 0,11 0,11 0,71 

Джерело: власні дослідження. 
Вартість тракторів, що знаходяться в сільськогосподарських підприємствах 

України і Північно-Західного регіону, за 13 років скоротилась відповідно на 19 % 
і 29 % а їх потужність – відповідно у 2,3 і 2,9 раза, така ж ситуація 
спостерігається і по комбайнах зернозбиральних: відповідно вартість 
скоротилась на 30 % і 33 %, а потужність – в 2,2 і 2,4 раза, вартість вантажних 
автомобілів відповідно скоротилась на 49 % і 39 %, потужність – в 2,7 раза і  
2 рази.  

Таблиця 2.  Індекси вартісних і натурально-речових показників тракторів, 
комбайнів і вантажних автомобілів сільськогосподарських підприємств 

Трактори 
Зернозбиральні 

комбайни 
Вантажні автомобілі 

Рік 
вартість 

потужність 
двигунів, 
тис. к.с. 

вартість 
потужність 
двигунів, 
тис. к.с. 

вартість 
потужність 
двигунів, 
тис. к.с. 

Україна 
1996 1 1 1 1 1 1 
2000 0,91 0,73 0,92 0,76 0,77 0,74 
2008 0,82 0,46 0,72 0,47 0,54 0,38 
2009 0,81 0,44 0,70 0,45 0,51 0,37 

Північно-Західний регіон 
1996 1 1 1 1 1 1 
2000 0,88 0,71 0,91 0,73 0,92 0,88 
2008 0,73 0,39 0,68 0,44 0,70 0,51 
2009 0,71 0,35 0,67 0,42 0,61 0,49 

Джерело: власні дослідження. 
 
Як видно з даних таблиці 2, загальна енергетична потужність тракторів в 

аграрних підприємствах Північно-Західного регіону загалом скоротилась, але 

 
 
 



 
 

поряд з цим енергетична потужність одиниці цих видів техніки підвищилась. 
Так, середня потужність двигуна трактора в 2009 р. порівняно з 1996 р. зросла на 
9,8 %, зернозбиральних комбайнів – на 9,4 %, вантажних автомобілів – на 3,7 %, 
що було пов’язано зі збільшенням частки енергонасиченої техніки. 

Вартість одиниці потужності техніки з кожним роком зростає, так, 
наприклад, у 2009 р. порівняно з 1996 р. підвищилась вартість одиниці 
потужності тракторів на 32,7 %. Така ж ситуація спостерігається та 
зернозбиральних комбайнах і по вантажних автомобілях. Тобто вартість одиниці 
потужності цих видів техніки, що вводиться, дорожчає. 

Відмінності в темпах скорочення вартості будівель, сільськогосподарської 
техніки та їх кількості є свідченням постійного підвищення відпускних цін на 
промислову продукцію, яка постачається сільському господарству. 

Аналогічна тенденція спостерігається і в частині так званих продуктивних 
основних засобів: багаторічних насаджень і продуктивної та робочої худоби 
(табл. 3). 

Таблиця 3. Індекси вартісних і натурально-речових показників продуктивної 
худоби і багаторічних насаджень сільськогосподарських підприємств 

Продуктивна худоба Багаторічні насадження 
Рік 

вартість худоби кількість голів вартість насаджень 
кількість 
гектарів 

Україна 
1996 1 1 1 1 
2000 0,79 0,50 0,79 0,69 
2008 0,91 0,21 0,85 0,35 
2009 1,04 0,16 1,05 0,33 

Північно-Західний регіон 
1996 1 1 1 1 
2000 0,92 0,60 0,86 0,71 
2008 0,81 0,19 0,39 0,22 
2009 0,82 0,13 0,54 0,20 

Джерело: власні дослідження. 
 
Поголів’я продуктивної худоби в аграрних підприємствах України і 

Північно-Західного регіону за 13 років зменшилось відповідно в 6,3 і 7,7 раза, 
при підвищенні його вартості по Україні на 4 % та зниженні його вартості по 
Північно-Західному регіону на 18 %.  

Ще гірша картина спостерігається по багаторічних насадженнях, їхні площі 
за 13 років скоротилися у 3 рази, а вартість збільшилась на 5 %. В аграрних 
підприємствах Північно-Західного регіону площі насаджень скоротились у  
5 разів, а вартість відповідно на 46 %. Тобто введення в 2009 р. багаторічних 
насаджень вимагає витрачання набагато більших коштів порівняно з 1996 р. 

 
 
 



 
 

 

Якщо раніше на 1000 грн можна було ввести 0,71 га багаторічних насаджень, то в 
2009 р. – лише 0,20 га, тобто майже в 3 рази менше.  

Також протягом останніх років спостерігається стійка тенденція зниження 
фондооснащеності одиниці сільськогосподарських угідь і фондоозброєності 
праці одного середньорічного працівника. При цьому, темпи скорочення 
фондооснащеності 1 га сільськогосподарських угідь перевищують відповідні 
темпи за фондоозброєністю праці в аграрних підприємствах Північно-Західного 
регіону. Якщо в 1996 р. індекс зменшення фондооснащеності становить 0,75, а в 
2009 р. – 0,15, то індекс зменшення фондоозброєності – відповідно, 0,67 і 0,28. 
Відмінність у темпах зниження цих показників певним чином зумовлена 
демографічними змінами в трудових ресурсах аграрного сектора, 
реструктуризацією аграрних підприємств області та трансформацією земельних 
ресурсів. 

Фактична динаміка фондооснащеності одиниці земельної площі та 
фондоозброєності праці в аграрних підприємствах Північно-Західного регіону 
свідчить про екстенсивне ведення господарства та значне скорочення рівня 
механізації виробництва. Це підтверджується і показниками значення сільського 
господарства в народногосподарському комплексі регіону (рис. 1). 
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Питома вага валової продукції сільського господарства у валовому
внутрішньому продукті народногосподарського комплексу

Питома вага основних засобів сільського господарства в народногосподарському
комплексі

 
Рис. 1. Питома вага сільського господарства у валовому внутрішньому 

продукті та основних засобах народногосподарського комплексу Північно-
Західного регіону 

Джерело: власні дослідження. 
 

 
 
 



 
 

Якщо питома вага валової продукції сільського господарства у валовому 
внутрішньому продукті економіки регіону в 1996 р. становила 29,4 %, а в 2009 р. – 
15,6 %, то питома вага основних засобів сільського господарства в 
народногосподарському комплексі Північно-Західного регіону відповідно 
становила 43,3 і 3,0 %. Отже, скорочення питомої ваги сільського господарства у 
валовому внутрішньому продукті народногосподарського комплексу відбулося 
на 47 %, а частки основних засобів – у 14,4 раза.  

При розрахунку перспективної потреби в необхідних обсягах капітальних 
вкладень для аграрних підприємств Північно-Західного регіону бралися до уваги 
їхні обсяги, що необхідні для придбання нових і заміни діючих основних засобів.  

За зведеним нормативом для сільськогосподарських підприємств регіону 
потреба основних засобів на загальну площу сільськогосподарських угідь і ріллі 
наведена в таблиці 4.  

Таблиця 4. Потреба в основних виробничих засобах для 
сільськогосподарських підприємств Північно-Західного регіону на загальну 

площу сільськогосподарських угідь і ріллі 
В тому числі 

Показник 
Основні 
виробничі 
засоби,  
всього 

будівлі, 
споруди 

машини 
та 

облад-
нання 

транспортні 
засоби, 

інструменти, 
інвентар 

біологічні 
активи 

Наявність основних 
засобів, млн грн 3186,9 1281,2 1273,7 417,9 214,1 

Нормативна потреба на 
1 га с.-г. угідь, грн 16723,2 7324,8 6405,0 2040,2 953,2 

Потреба в основних 
засобах на загальну 
площу с.-г. угідь, млн 
грн 

15703,2 6878,0 6014,3 1915,7 895,2 

Структура основних 
засобів, % 100 43,8 38,3 12,2 5,7 

Прогнозна наявність 
основних засобів на 
2016 р., млн грн 

2456,6 х х х х 

Потреба в капітальних 
вкладеннях, млн. грн 13246,6 х х х х 

Нормативна потреба на 
1 га ріллі, грн 23789,2 10419,7 9111,3 2902,2 1356,0 

Потреба в основних 
засобах на загальну 
площу ріллі, млн грн 

14773,1 6470,6 5658,1 1802,3 842,1 

Потреба в капітальних 
вкладеннях, млн грн 12316,5 х х х х 

Джерело: власні дослідження. 
 
Аналізуючи вищенаведені дані, можна зробити висновок, що потреба в 

основних виробничих засобах сільськогосподарських підприємств Північно-

 
 
 



 
 

 

Західного регіону на загальну площу угідь і ріллі відповідно майже в 5 і 4,6 раза 
більша, ніж їх фактична наявність. Потреба в активній частині основних 
виробничих засобів становить 7930 млн грн, що складає 50,5% від  загальних 
обсягів основних засобів. 

Визначення потреби в капітальних вкладеннях проведено на основі 
розрахованої нормативної потреби в основних засобах. 

Виходячи з нормативної потреби, загальні обсяги капітальних вкладень для 
аграрних підприємств Північно-Західного регіону на відтворення основних 
виробничих засобів становлять 13246,6 млн грн на загальну площу 
сільськогосподарських угідь і 12316,5 млн грн на площу ріллі. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 
Проведений аналіз використання основних засобів сільськогосподарських 

підприємств Північно-Західного регіону свідчить про погіршення стану їх 
використання, недосконалість галузевої структури основних засобів, погіршення 
їх якісного і кількісного стану. Це потребує вагомих змін в інвестиційній 
політиці держави, створення на підприємствах системи машин для здійснення 
комплексної механізації виробництва продукції і впровадження на цій основі 
прогресивних технологій виробництва, своєчасного оновлення основних засобів 
та підвищення їх придатності до використання. 

Проведені дослідження науково обґрунтованої потреби обсягів основних 
засобів на виробництво сільськогосподарської продукції підприємств Північно-
Західного регіону підтверджують низький рівень забезпеченості основними 
засобами та недостатній їх обсяг. 

Визначені нормативні потреби в основних виробничих засобах і капітальних 
вкладеннях дозволять забезпечити ефективне здійснення виробничого процесу, 
підвищити рентабельність виробництва у сільськогосподарських підприємствах 
та покращити якість їх продукції. 

Перспективами подальших досліджень є адаптація запропонованих науково 
обґрунтованих обсягів і структури основних засобів для аграрних підприємств на 
практиці, розробка економіко-математичних моделей ефективності використання 
основних виробничих засобів для аграрних підприємств Північно-Західного 
регіону. 
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