
ЕКОНОМІКА АПК

№ 13—14, липень 2011 р.

Передплатний індекс 21847

51

Сучасний стан аграрного виробництва пере�
буває в глибокій технічній та технологічній кризі,
що зумовлено тривалою фінансовою неспромож�
ністю сільськогосподарських товаровиробників,
спадом інвестиційної діяльності, невідповідністю
амортизаційної політики потребам відтворення
основних засобів. Основою ефективного функ�
ціонування сільськогосподарських підприємств
в умовах ринку є ресурсно�технічне забезпечен�
ня агровиробництва. Визначення рівня ресурсно�
технічного забезпечення підприємств сільсько�
господарського виробництва є надзвичайно важ�
ливим, особливо за сучасних економічних умов
постійної зміни політичної й економічної ситу�
ації в країні, що може негативно вплинути на гос�
подарську діяльність підприємств, зважаючи на
зменшення обсягів фінансових ресурсів та інвес�
тиційних пропозицій. Сьогоденні реалії такі, що
в Україні сільськогосподарське виробництво є
одним з найменш захищених видів діяльності, а,
зважаючи на сезонний характер виробництва та
зношеність основних засобів, і одним з основних
видів, що постійно потребує залучення інвес�
тицій.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ресурсно�технічного забезпечення
аграрного виробництва та його переозброєння на
новітній техніко�технологічній основі досліджу�
ються у наукових працях великої кількості вчених�
економістів, зокрема І.Д. Бурковського, Я.К. Біло�
уська, А.В. Бурилка, А.М. Головка, В.В. Іваниши�
на, П.М. Макаренка, О.В. Олійника, Г.М. Під�
лісецького, В.О. Питулька, В.Л. Товстопята,
В.П. Ситника, В.С. Шебаніна та інших. Проте
складність і необхідність застосування системно�
го підходу до вирішення порушених питань, який
всебічно враховує аспекти механізму становлен�
ня й розвитку інноваційної складової функціону�
вання галузі, потребує подальших наукових і при�
кладних розробок у цьому напрямі.
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Здійснено рейтингову оцінку ресурсно�технічного забезпечення виробничої діяльності сільсько�
господарських підприємств Київської області за трьома системами показників як основою визна�
чення ресурсного потенціалу.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є визначення

рейтингової оцінки ресурсно�технічного забез�
печення виробничої діяльності аграрних
підприємств Київської області та обгрунтуван�
ня напрямів підвищення ефективності їх госпо�
дарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток галузей агропромислового комп�

лексу за сучасних умов визначається не тільки
рівнем його технічного забезпечення, що ха�
рактеризується кількістю засобів, їх якістю,
продуктивністю, відповідністю світовим вимо�
гам до охорони довкілля та безпеки, а й техно�
логічною досконалістю виробництва. Тобто,
наскільки сільськогосподарська техніка спро�
можна вчасно й високоякісно задовольнити
біологічні вимоги рослин і тварин. Саме на ос�
нові цієї спроможності проектуються різні мо�
делі технологій виробництва сільськогоспо�
дарської продукції. Йдеться про повноцінну
технологічну забезпеченість аграрного вироб�
ництва, яка відповідала б останнім досягненням
науково�технічного прогресу.

Зниження інвестиційної діяльності в аграр�
ному секторі економіки спостерігається за
всіма джерелами: прибуток, амортизаційні
відрахування, бюджетні вкладення, банківські
кредити. Проте найбільших негативних змін
зазнали власні джерела, зокрема прибуток, що
використовується для відтворення технічних
засобів.

Перед керівництвом сільськогосподарських
підприємств стоїть завдання оцінювання рівня
ресурсно�технічного забезпечення виробничої
діяльності на підприємстві з урахуванням фак�
торів, що впливають на нього, формування та
впровадження заходів щодо його покращення.
Оцінку рівня ресурсно�технічного забезпечен�
ня виробничої діяльності сільськогосподарсь�
ких підприємств за умов кризового розвитку
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економіки необхідно здійснювати за допомо�
гою об'єктивних показників, порівнюючи та
зіставляючи їх із динамікою розвитку підпри�
ємства. Саме тому більш детального розгляду
потребує питання формування рейтингової
оцінки ресурсно�технічного забезпечення ви�
робничої діяльності сільськогосподарських
підприємств регіону.

Рейтинг — виявлене за попередньо визна�
ченою методикою та інформацією місце
сільськогосподарського підприємства з точки
зору успішності, ефективності його функціо�
нування протягом певного періоду.

Практично не досліджується рейтингова
система оцінки ресурсно�технічного забезпе�
чення підприємств сільськогосподарського ви�
робництва, яка дозволяє визначити ефек�
тивність їх діяльності порівняно з нормативом
і стосовно один до одного, тобто вона дозво�
ляє визначити не тільки рівень ресурсно�техні�
чного забезпечення окремого сільськогоспо�
дарського підприємства, але й порівняти його
зі значеннями інших підприємств і ранжирува�
ти їх. Ця система є ефективною, адже дозво�
ляє визначити місце сільськогосподарського
підприємства серед інших підприємств дослід�
жуваного регіону, виділити найкращі й стиму�
лювати гірші до покращення своєї діяльності.
Рейтингова система оцінки дозволяє отримати
інтегральну оцінку ресурсно�технічного забез�
печення підприємств районів у балах, які при�
своюються йому за кожним із вибраних показ�
ників. За сумарною кількістю балів визначаєть�
ся місце району в рейтингу.

Взагалі, рейтингові системи оцінки відрізня�
ються одна від одної за методиками розрахун�
ку, джерелами отримання інформації, показни�
ками, які використовуються, їх кількістю та
широтою охоплення підприємств, рейтинг яких
установлюють. У цілому, можна виділити такі
основні етапи методики комплексної порів�
няльної рейтингової оцінки ресурсно�техніч�
ного забезпечення виробничої діяльності сіль�
ськогосподарських підприємств: збір й аналі�
тична обробка вихідної інформації за певний
період; обгрунтування системи показників, що
використовуються для рейтингової оцінки ре�
сурсно�технічного забезпечення; розрахунок
підсумкового показника рейтингової оцінки;
класифікація (ранжирування) підприємств ок�
ремого адміністративного району досліджува�
ної області щодо рейтингу.

Для встановлення рейтингу оцінки ресурс�
но�технічного забезпечення виробничої діяль�
ності сільськогосподарських підприємств ра�
йонів Київської області пропонуємо викорис�

тати показники груп, які характеризують ре�
сурсно�технічне забезпечення, ефективність
використання ресурсів підприємства та ефек�
тивність сільськогосподарського виробництва,
дати їм економічну оцінку та визначити загаль�
ний бал. Установлення рейтингової оцінки під�
приємств на основі визначених нами показ�
ників, на нашу думку, є найбільш доречним,
адже вони якнайкраще характеризують ресур�
сно�технічне забезпечення, ефективність вико�
ристання ресурсів та ефективність сільськогос�
подарського виробництва.

В основі визначення цих показників вико�
ристовувалися багатовимірні середні величини.
Сутність такої рейтингової оцінки полягає в
тому, що індивідуальні значення відібраних
показників окремого суб'єкта сукупності (хij)
замінюють відносною величиною уij. За базу
порівняння прийнято середні значення показ�
ників за сукупності загалом хі, що має вираз:
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де і — номер показника;
j — номер району;

iX  — середнє значення і�го показника по об�

ласті.
На основі визначення Yij по кожному з по�

казників для конкретного адміністративно�те�
риторіального району обчислюють середню
арифметичну з цих відношень. Рейтингова оці�
нка ресурсно�технічного забезпечення вироб�
ничої діяльності сільськогосподарських під�
приємств по всіх районах Київської області
наведена у табл. 1.

Більш наочна картина ресурсно�технічного
забезпечення, ефективності використання ре�
сурсів та ефективності господарювання зобра�
жена на рис. 1. Основними параметрами ресур�
сно�технічного забезпечення виробничої діяль�
ності сільськогосподарських підприємств рай�
онів Київської області є: х1 — площа сільсько�
господарських угідь, тис. га; х2 — припадає с.�
г. угідь на одного працівника, га; х3 — витрати
на 1 га с.�г. угідь, грн.; х4 — основні засоби на 1
га с.�г. угідь, грн.; х5 — тракторів на 100 га ріллі,
шт.; х6 — комбайнів на 100 га посіву які харак�
теризують ефективність господарювання
сільськогосподарських зернових, шт.

Показниками, які характеризують ефек�
тивність використання ресурсів, є: х7 — вироб�
ництво валової продукції на 100 га с.�г. угідь,
тис. грн.; х8 — продуктивність праці, грн.; х9 —
виробництво валової продукції на 1 грн. вит�
рат, грн.; х10 — виробництво валової продукції
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на 1 грн основного капіталу, грн.; х11 —
виробництво зерна на 1 комбайн, ц; х12 — ви�
робництво кукурудзи на 1 комбайн, ц; х13 —
виробництво цукрових буряків на 1 комбайн, ц.

Показниками підприємств Київської об�
ласті є: х14 — прибуток (збиток) на 1 га с.�г.
угідь, грн.; х15 — рівень рентабельності (збит�
ковості), %; х16 — прибуток (збиток) на одного
працюючого, грн.; х17 — середньорічна оплата
праці, грн.; х18 — прибуток (збиток), тис. грн.

 Дані табл. 1 показують, як сільськогоспо�
дарські підприємства забезпечені ресурсами
(показники групи І), як вони використовували�
ся (показники групи ІІ) в кожному районі і який
результат різного використання виробничих
можливостей (показники групи ІІІ): краще за
всіх свої виробничі можливості використову�
вали аграрні підприємства Броварського (1�ше
місце), Рокитнянського (2�ге місце) і Вишго�
родського (3�тє місце) районів — у них найви�
щий рівень ефективності використання ре�
сурсів. Сільськогосподарські підприємства
інших районів Київської області не зовсім ра�
ціонально використовували свої потенційні
можливості. Особливо це стосується агро�
підприємств Поліського і Іванківського рай�
онів, що мають кращі умови для здійснення гос�
подарської діяльності.

Аналіз даних табл. 1 свідчить, що найбільш
забезпеченими ресурсами є сільськогоспо�
дарські підприємства тих районів досліджу�

ваного регіону, що мають перші номери. У де�
сятку кращих за рівнем ресурсно�технічного
забезпечення входять 3 райони (Києво�Свя�
тошинський, Макарівський, Броварський) з
поліської зони; сім — з лісостепової (Біло�
церківський, Володарський, Кагарлицький,
Ставищенський, Згурівський, Баришівський,
Переяслав�Хмельницький). Не достатньо за�
безпеченими виробничими ресурсами є аг�
рарні показники ефективності сільськогоспо�
дарського виробництва підприємства тих
районів, що мають найвищі останні номери:
до п'ятірки таких районів входять Поліський,
Рокитнянський, Миронівський, Фастівський,
Вишгородський. Як свідчать дані цієї таблиці,
підприємств не мають зональної приналеж�
ності: у кожній зоні є агропідприємства як з
найкращою, так і з найгіршою ефективністю
господарювання.

З наведеного нами рис. 1 чітко видно, які
сільськогосподарські підприємства адміні�
стративних районів  Київської області
найбільш забезпечені ресурсами, ефективн�
іше їх використовують і де ефективність ви�
робництва є вищою, тобто ті, що займають у
рейтингу перші місця. Важливе значення для
розробки заходів підвищення ефективності
виробництва та забезпеченості ресурсами
має економічна діагностика підприємниць�
ких структур — аналіз і оцінка їх ресурсних
потенційних можливостей, дослідження

Рис. 1. Рейтингова оцінка сільськогосподарських підприємств районів
Київської області
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факторних і результативних показників гос�
подарської діяльності, ступеня конкурент�
них переваг з метою виявлення резервів й об�
грунтування перспектив розвитку. Співвід�
ношення цих комплексних показників зу�
мовлює ресурсно�технічне забезпечення ви�
робничої діяльності сільськогосподарських
підприємств районів Київської області та ро�
бить цей показник незалежним від зональ�
ної приналежності.

Рангові місця рейтингової оцінки ресурсно�
технічного забезпечення виробничої діяльності
сільськогосподарських підприємств Київської
області наведені в табл. 2.

Ресурсно�технічне забезпечення сільсько�
господарських підприємств зумовлюється
комплексом внутрішніх об'єктивних (родю�
чість грунтів, екологічний стан земель, рівень
інтенсивності і концентрації виробництва) та
суб'єктивних чинників (комплекс організацій�
но�управлінських умов господарювання).
Різна забезпеченість агропідприємств вироб�
ничими ресурсами у різних зонах зумовлює
різний рівень продуктивних сил, що сконцен�
трований в кожній зоні і впливає на рівень гос�
подарювання.
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Таблиця 2. Рейтингова оцінка ресурсно/технічного забезпечення
виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Київської області, 2009 р.

Розраховано автором.

ВИСНОВКИ
Серед багатьох проблем,

які вимагають невідкладного
вирішення, важливе значення
має встановлення рейтингової
оцінки ресурсно�технічного
забезпечення виробничої ді�
яльності сільськогосподар�
ських підприємств районів
Київської області за показни�
ками груп, які характеризують
не лише ресурсно�технічне за�
безпечення, а й ефективність
використання ресурсів підпри�
ємства та ефективність сіль�
ськогосподарського вироб�
ництва. Таким чином, застосу�
вання методики рейтингової
оцінки ресурсно�технічного
забезпечення виробничої ді�
яльності сільськогосподарсь�
ких підприємств є надзвичай�
но доречним й ефективним для
прийняття зважених управлі�
нських рішень керівників гос�
подарських структур.
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