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STATUS AND PROBLEMS OF FORMATION OF LOGISTICS AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE
Здійснено оцінку стану та використання матеріально-технічної бази аграрного сектора економіки України. Визначено джерела та можливості фінансового забезпечення відтворення основних засобів і участь у цьому процесі
держави. Встановлено фактори, що впливають на обсяг інвестиційних надходжень в аграрну сферу й окреслено можливі шляхи активізації інвестиційного процесу на перспективу.
The assessment of the status and use of the material and technical base of the agricultural sector of Ukraine. Detected
sources and possibilities of financial maintenance and reproduction of fixed assets involved in the process state. The
factors that affect the amount of investment income in the agricultural sector and outlines possible ways to enhance the
investment process in the future.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Із проголошенням державної незалежності
України та відмовою від командно-адміністративних методів управління постала нагальна
потреба адаптації всієї економічної системи до
ринкових умов. Україна мала самоутвердитися як незалежна держава і забезпечити собі
гідну нішу у світовому співтоваристві. Високі
потенційні можливості для досягнення поставленої мети створив для неї аграрний сектор.
Завдяки своїй потужній земельно-ресурсній
базі він міг стати локомотивом економічного
розвитку держави, дати імпульс соціальному
відродженню. Однак відсутність цілісної системи державного регулювання та підтримки
галузі впродовж усього періоду реформ призвела до унеможливлення ефективного її розвитку і не забезпечила умов для створення конкурентоспроможних сільськогосподарських
підприємств, які б вільно себе почували на
вітчизняному та зарубіжному ринках. Трансформаційні процеси спричинили деіндустріалізацію аграрної сфери і поступове перетворення України на сировинний придаток більш
розвинених країн. Якщо цих проблем не вдасться розв'язати вже в найближчій перспективі, то
Україна ризикує повністю втратити свою продовольчу незалежність, а з нею — і надії на світле майбутнє.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми функціонування аграрного сектора привертають увагу багатьох українських
учених. Значний внесок у їх розв'язання
здійснили: П. Гайдуцький, В. Зіновчук, Т.
Зінчук, С. Кваша, М. Ковальчук, П. Саблук,
А. Третяк та ін. У своїх роботах вони розглядали питання трансформації галузі, вивчали
особливості її функціонування в різних умовах, досліджували євроінтеграційні перспективи тощо. Однак, проведені дослідження
дають підстави стверджувати про фактичну
відсутність системних досліджень стану та
використання матеріально-технічної бази
аграрних підприємств. Разом з тим, забезпечити поштовх до позитивних зрушень в аграрній економіці, як свідчить досвід розвинених країн, неможливо без ефективної інноваційно-інвестиційної перебудови. Зазначене
формує актуальність теми дослідження, визначає його зміст та мету.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є обгрунтування шляхів зміцнення матеріально-технічної бази аграрного
сектора України, пошук напрямів забезпечення відтворювальних процесів на інноваційній
основі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Забезпечити стале економічне зростання
України в епоху глобалізації світогосподарських зв'язків, як ми уже зазначали, можна лише
шляхом технологічної модернізації виробництва. Проте наша держава не демонструє особливих успіхів у зазначеному напрямі. Особливе відставання за названим критерієм спостерігаємо у сфері аграрного виробництва. Сьогодні в сільському господарстві України зосереджено лише 1,3% основних засобів (табл. 1),
а їх частка постійно знижується.
Рівень забезпеченості галузі технікою для
проведення польових робіт становить 48—66%
потреби в ній, а цієї техніки 80% застаріла і потребує негайної заміни [1]. Через технічні негаразди близько 25% технічних засобів не використовується [2, с. 101]. Функціонуючу в
Україні модель аграрної економіки у кращому
разі можна назвати індустріальною щодо великого підприємницького сектора і доіндустріальною відносно багатомільйонного сектора
дрібних господарств.
Попри декларування про пріоритетність
аграрного сектора для розвитку української
економіки, зазначимо, що заходів з оновлення
його матеріально-технічної бази фактично не
проводиться. Незважаючи на те, що сільське
господарство відносять до тієї нечисленної
когорти галузей, що приваблюють інвесторів [3;
4], ті не поспішають вкладати в неї своїх коштів
— частка інвестицій в основний капітал галузі
не перевищує 7,5% загального обсягу інвестування вітчизняної економіки і становить 20,1
млрд грн. [5]. Цих коштів не вистачає не те, щоб

кількісно-якісне оновлення машиннотракторного парку агропідприємств.
Учені підрахували, що для повноцінного відтворення матеріально-технічної
бази аграрного сектора необхідно залучити 300 млрд грн. [6, с. 79]. При цьому
вважаємо, що основну увагу слід було б
зосередити на сфері тваринництва, яка
в Україні занепадає. В той же час стати3137,9
стичні дані свідчать, що увага інвесторів
4221,1
3944,1
зосереджена на рослинництві, питома
3540,7
вага якого в загальному обсязі інвести3520,9
ційних надходжень аграрної сфери сягає
3665,4
4119,3
72% [7, с. 19]. Неефективною є й відтво4506,9
рювальна структура інвестицій, що на
5513,3
80% формується з інвестицій на техніч4231,9
не переоснащення і реконструкцію дію4721,7
4368,7
чих підприємств, будівель та споруд, тоді
4935,8
як на нове будівництво і розширення
підприємств коштів майже не витрачається. Незначною є сума вкладень на придбання довгострокових біологічних активів — продуктивної
худоби та багаторічних насаджень, від стану і
наявності яких і залежить розвиток галузі, і на
питому вагу яких припадає лише 5% інвестованих коштів. До негативних моментів можна
віднести асиметричний розподіл інвестиційних
ресурсів, а також їх переорієнтацією з довгострокових інвестиційних проектів на задоволення короткострокових потреб у предметах
праці (добривах, паливно-мастильних матеріалах тощо) в межах одного виробничого циклу
[8, с. 296].
Однією з найгостріших проблем агросфери є
проблема забезпечення аграріїв рухомим машинним складом. Потреба у його відтворенні постійно зростає, але висока вартість машин за відсутності необхідних коштів унеможливлює розв'язання цієї проблеми. Учені підрахували, що для
своєчасного проведення технологічних операцій
українським аграріям не вистачає 118 тис. тракторів, 53 тис. зернозбиральних, 35 тис. кормозбиральних, 5 тис. бурякозбиральних, 6 тис. картоплезбиральних комбайнів [9, с. 26], а це вдвічі
більше того, що ми маємо. Особливо "блідо" Україна виглядає на фоні міжнародних порівнянь.
В той час як в США та Європі кожну тисячу гектарів ріллі обслуговує більше сотні тракторів і
кількадесят комбайнів, в Україні — 8 і 4 відповідно [10, с. 190; 11, с. 61]. Низький рівень технікотехнологічного оснащення вітчизняних виробників спричинив відставання у них валових зборів
з одиниці площі в 2,1—3,2 рази від показника зарубіжних країн. І це не дивно, адже на збирання
Капіталоозброєність праці,
дол. /ос.

Середньорічна чисельність
працівників, млн ос.

17917
17391
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14446
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14953
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14,5
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Питома вага сільського
господарства за основними
засобами в економіці, %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Середньорічна вартість
основних засобів,
млн дол.

Роки

Питома вага сільського
господарства у валовій
доданій вартості, %

Таблиця 1. Основні засоби в сільському господарстві на модернізацію техніко-технологічної
України у 2000—2012 рр.
бази виробництва, але й навіть на
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Таблиця 2. Ефективність використання
врожаю аграрій має не більше двох тижнів. Якщо
основних засобів сільського господарства
затягнути час, врожай гине. Проте наявна
України у 2000—2012 рр.
кількість техніки не може забезпечити потрібної
оперативності і період жнив у нас затягується на
цілий місяць, що завдає державі величезних втрат
і призводить до зростання собівартості продукції
на 10—15% [12].
Більша частина техніки, котра використовується вітчизняними аграріями, як ми уже зазначали, морально застаріла і фізично зношена. Відставання машин та обладнання вітчизняних аграріїв від тих, що використовуються у
розвинених країнах, становить 2—3 покоління і перебуває на рівні 60-х років минулого століття. Сумарна потужність техніки в Україні
становить в середньому 104 к.с. на 100 га посівних площ, тоді як у Великобританії ще наприкінці 90-х рр. цей показник сягнув 412,6 к.с.,
Франції — 498,2 к.с., Німеччині — 1514,7 к.с.
[13]. Зазначене є причиною зростання капіталомісткості виробництва та падіння рентабельності наявного капіталу (табл. 2).
тримки Всесвітнього економічного форуму було
Використання застарілої та важкої техніки проведено опитування підприємців і виявлено,
спричиняє також переущільнення грунтів, при- що найсерйознішими проблемами, що стримузводить до руйнації їх структури, зниження на- ють розвиток агробізнесу в Україні є нестабільсиченості повітрям, сповільнення активності об- на політична ситуація, обтяжлива дозвільна симінних біохімічних процесів, підриває протиеро- стема, корупція тощо (рис. 2).
зійну й протидефляційну стійкість. Внаслідок виЧерез наявність низки бар'єрів та загроз
сокого ступеня зносу техніки і низьких показ- інвестори оминають українську економіку.
ників її технічної готовності більшість аграріїв Тому вважаємо, що на усуненні усіх цих прозмушена вилучати з обороту величезні суми гро- блем мають бути спрямовані зусилля держави.
шей на ремонтно-технічне обслуговування ма- Тим більше, що тепер, як ніколи раніше, новошинного парку, а ефект від цього мізерний, бо сформований уряд відчуває у цьому велику заобладнання знову-таки псується. Можливостей цікавленість. Позитивний вплив на їх розв'япридбання сучасної техніки в них немає. Купі- зання має справити стійкий запит до змін, що
вельна спроможність аграріїв дозволяє покрити виявляється і з боку суспільства.
потребу в машинах та обладнанні не
більш, ніж на 20%.
Здавалося б, що значну зацікавленість у розв'язанні проблем мала б
мати держава, та вона не демонструє
особливого ентузіазму. Держава виявляє байдужість як до безпосередніх
проблем аграрного сектору, так і до
проблем галузі сільськогосподарського машинобудування. Участь держави у
фінансуванні інвестицій в основний капітал аграрного сектора не перевищує
9% від загального їх надходження, а
розрив між обсягами прямої державної
підтримки галузі з обсягами надходжень від неї вражаюче зростає (рис. 1).
Рис. 1. Зіставлення прямої державної підтримки
Не спромоглася держава створити
сільського господарства України з обсягами
й сприятливого інвестиційного кліманадходження коштів від підприємств галузі
ту в аграрній економіці. У 2013 р. Фондо Зведеного бюджету, млн грн.
дом "Ефективне управління" за підСформовано за даними [14; 15, с. 40; 16].
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Рис. 2. Найпроблемніші фактори для ведення аграрного бізнесу, частка респондентів,
які зазначили фактор як найбільш проблематичний, %
Джерело: [17, с. 64].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Забезпечити економічне відродження аграрного сектора економіки України неможливо за
відсутності прогресивної техніко-технологічної
бази та достатнього обсягу інвестиційних надходжень на її оновлення. Вагомими причинами
порівняно невеликих обсягів інвестицій, у тому
числі й іноземних, у підприємства аграрної сфери є відсутність сприятливого середовища та
обгрунтованої концепції економічного розвитку галузі. Розв'язання зазначених проблем повинна взяти на себе держава. Державна політика в аграрній сфері має опиратися на нові підходи у прийнятті рішень щодо оптимальних умов
для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалу. Досягти забезпечення поставленої мети держава може за
допомогою низки методів економічного, організаційного та правового характеру, котрі б реалізувалися нею у складі загальної економічної
реформи. У пошуку та поєднанні цих методів
полягають перспективи подальших досліджень
у даному напрямі.
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