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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективне функціонування аграрного сектору економіки України в 

ринкових умовах об’єктивно обумовлює формування потужної матеріально-

технічної бази сільськогосподарських підприємств, особливо її головної ланки – 

основних виробничих засобів. Ритмічно функціонуючий технологічний 

комплекс основного капіталу забезпечує безперебійний виробничий процес, 

визначає економічний ефект усіх господарюючих суб’єктів. 

Незважаючи на велику кількість і різноплановість досліджень, 

недостатньо вивченою залишається проблема забезпеченості основними 

засобами сільськогосподарських підприємств, кількісні взаємозв’язки між 

рівнем забезпеченості, якісним складом та ефективністю сільсько- 

господарського виробництва. Зазначене свідчить про актуальність і 

необхідність проведення даного дослідження. 

Відтворення виробничого потенціалу в контексті основних виробничих 

засобів має бути пріоритетним при формуванні матеріально-технічної бази 

сільськогосподарських підприємств [2, с. 65]. 

Ефективність сільськогосподарського виробництва характеризується 

специфічними для цієї галузі показниками. Створення всебічно розвинутого 

високопродуктивного сільського господарства вимагає відповідного рівня 

розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. 

Підвищення рівня оснащеності основними засобами є основою 

удосконалення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. 

Матеріально-технічна база аграрного підприємства – це сукупність 

засобів і предметів праці, які використовуються в сільськогосподарському 

виробництві [1]. У складі матеріально-технічної бази аграрних підприємств 

першорядну роль відіграють основні засоби виробництва. До них належать: 

земля – головний засіб сільськогосподарського виробництва; трактори, 

мотори комбайни, автомобілі, стаціонарні двигуни, електросилові установки і 

робоча худоба. 

Система аналітичних показників, які характеризують використання 

ресурсів підприємств, без сумніву, повинна відображати галузеві особливості 

господарювання. До основних особливостей використання основних засобів в 

аграрній сфері, які слід враховувати під час аналізу, можна віднести наступні:  

– на відміну від промисловості, в сільському господарстві технічні засоби 

безпосередньо не створюють продукцію, а лише сприяють її виробництву в 

результаті дії природних процесів; 
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– використання ресурсів та результати діяльності значною мірою 

залежить від неконтрольованих, об’єктивно діючих зовнішніх умов 

(біологічних процесів, погодних умов, ринкових впливів, нормативно-

правової бази господарювання, інших суспільно-політичних та економічних 

чинників, які прямо впливають на результати виробництва тощо); 

– використанню основних засобів (особливо в рослинництві) властива 

сезонність, відповідно існують періоди (піки) найбільшої потреби у певних 

видах машин та обладнання;  

– сільськогосподарські підприємства, як правило, поєднують кілька видів 

діяльності та мають механізовані підрозділи (машинно-тракторний парк, 

автопарк) й підрозділи з ремонтно-технічного обслуговування (ремонтні 

майстерні);  

– фізична і моральна зношеність матеріально-технічної бази, що 

спостерігається у значній частини вітчизняних підприємств. Негативно 

впливають на показники використання основних засобів недостатність інших 

складових виробничого потенціалу, рівень кваліфікації кадрового складу, 

недосконалість технології виробництва, низька ефективність управління, 

незадовільний фінансовий стан підприємства тощо. 

– сільськогосподарські підприємства широко використовують орендовані 

основні засоби, які не належать до складу активів підприємства. 

Основними факторами, які впливають на структуру основних виробничих 

засобів підприємства, є: рівень автоматизації і механізації; рівень спеціалізації 

і кооперування; кліматичні та географічні умови розміщення підприємства.  

Прискорення оновлення матеріально-технічної бази підприємства, 

збільшення масштабів вилучення з виробництва технічно застарілих і 

малоефективних машин та устаткування є основою підвищення ефективності 

використання виробничих засобів. При цьому, інтенсифікація відтворювальних 

процесів в аграрному виробництві потребує мобілізації великих фінансових 

коштів. У повному обсязі вона можлива за умови державної підтримки, а також 

широкого залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 

Для більш ефективного використання основних засобів в 

сільськогосподарських підприємствах повинні використовувати наступні 

методи, які вплинуть на покращення результатів їх діяльності:  

– скорочення цілоденних та внутрішньо змінних простоїв. Усунення 

даного недоліку може бути досягнуто за рахунок введення прогресивних 

організаційних та технологічних заходів; 

– підвищення коефіцієнта змінності, яке може бути досягнуте шляхом 

використання оптимального графіка роботи підприємства, який включає 

ефективний план проведення ремонтних та налагоджувальних робіт; 

– більш інтенсивне використання обладнання; 

– залучення заходів науково-технічного прогресу; 

– підвищення кваліфікації робітників, яке забезпечує більш ефективне і 

обережне поводження з обладнанням; 

– економічне стимулювання основних та допоміжних робітників, що 

містить в собі залежність заробітної плати від об’єму та якості випущеної 
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продукції. Формування фондів стимулювання робітників, що досягли високих 

показників у роботі; 

– проведення соціальних робіт, таких як підвищення кваліфікації 

робітників, покращення умов праці та відпочинку, оздоровчих та інших 

заходів, що позитивно впливають на фізичний та духовний стан робітників. 

Отже, поліпшення стану основних засобів є важливим резервом 

підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів. Низькі темпи 

оновлення об’єктів основних засобів обумовлюють необхідність відтворення 

спрацьованих елементів до того часу, коли кожний з цих об’єктів стане 

непридатним для подальшого використання. Необхідно посилити державний 

контроль за формуванням цін на підприємствах переробної галузі та 

підприємствах-виробниках основних засобів для сільського господарства, 

особливо в торгово-посередницьких та фінансових структурах. Важливу роль 

у в оновленні основних засобів може відіграти лізинг, який позитивно 

зарекомендував себе у світовій практиці. 
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FINANCIAL SECURITY OF THE BANKING SECTOR 

 

Today the financial security of the banking sector is a serious problem because 

the financial security of commercial banks suffered from local and global financial 

crises. 

Financial Security Bank – a major component of the financial and therefore 

national security, is a state commercial bank, which is characterized by resistance to 

threats of different nature and balance, the ability to achieve planned strategic goals 

and generate sufficient funds to meet these obligations. 

In 2014, the volume of individuals in the banking system, compared with the 

beginning of the year decreased by 126 billion or 29%, including in national 

currency – 53 billion, in foreign currency – by 9 billion dollars USA. In 2015 the 

rate of outflows slowed down: in January – October 2015 the banking system has 

lost 23 billion UAH deposits, or 6% of their volume at the beginning of the year. 


