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ВСТУП
Найважливішою умовою існування людсь�

кого суспільства є споживання матеріальних
благ, зокрема продуктів харчування. Основним
джерелом їх одержання є сільськогосподарсь�
ке виробництво. Безперервність споживання
продукції сільського господарства зумовлює і
безперервність сільськогосподарського вироб�
ництва. Основними умовами здійснення проце�
су виробництва є наявність засобів виробницт�
ва та робочої сили. У результаті поєднання цих
умов створюється певний продукт, який через
систему розподілу та обміну надходить до спо�
живача. Споживання виробленого продукту, з
одного боку, робить необхідним виробництво
нової "порції" суспільного продукту, з іншого
— створює передумови такого виробництва.
Отже, процеси виробництва та споживання,
постійно повторюючись, трансформуються у
процес економічного відтворення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Слід наголосити на наявності в економічній

літературі певної суперечності стосовно про�
блем дослідження відтворювального процесу в
сільському господарстві. З одного боку, під�
сумковий виступ академіка П.Т. Саблука на п'я�
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тих річних зборах Всеукраїнського конгресу
вчених економістів�аграрників у січні 2003 р.
був присвячений проблемам формування та
розвитку наукових основ забезпечення відтво�
рювального процесу в аграрному виробництві
[1]. З іншого боку, проблеми відтворення та на�
громадження в сільському господарстві не роз�
глядаються авторами більшості сучасних
підручників і посібників з аграрної економіки
й економіки підприємств, в той час як за ра�
дянських часів вони складали одну з централь�
них тем більшості підручників з економіки
сільського господарства. Відсутня ця тема і в
економічних виданнях, які надходять в Украї�
ну як переклади підручників з економіки, ви�
даних в країнах Західної Європи та Сполуче�
них Штатах Америки. Певною мірою таку си�
туацію можна пояснити тим, що в новітніх ви�
даннях підручників і посібників з економіки
проблеми відтворення розглядаються як
складова економічного розвитку. Наприклад,
В.Г. Андрійчук, розглядаючи вплив розподілу
валового продукту на формування інтенсивно�
го типу розвитку аграрних підприємств, зазна�
чає, що розподіл є важливим знаряддям впли�
ву на процес виробництва в наступних циклах
[2]. Це зумовлено тим, що залежно від про�
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порцій розподілу валового продукту на його
складові частини залежать можливості просто�
го і розширеного відтворення. Отже, приско�
рення господарського розвитку, формування
інтенсивного й інноваційного типів розвитку
сільськогосподарського виробництва значною
мірою залежать від ступеня пізнання законів і
закономірностей розширеного відтворення в
ринкових умовах.

Більш розгорнуте визначення процесу
відтворення дає академік І.І. Лукінов. Відтво�
рення, охоплюючи всі послідовні стадії вироб�
ництва, обігу та споживання, являє собою
складну сукупність органічно взаємопов'яза�
них форм економічного кругообігу [3]. Процес
праці, створення вартості та її обігу є досить
закономірним. Взаємопов'язаними є матеріаль�
на, вартісна та грошова форми суспільного про�
дукту. Поряд з матеріально�вартісними еле�
ментами відтворюються і властиві даній фор�
мації суспільні відносини. З такого визначення
можна дійти висновку, що процес відтворення
поєднує в собі: відтворення продуктивних сил
(робочої сили, засобів виробництва, природних
ресурсів) та відтворення виробничих відносин
— відносин виробничого споживання, розпо�
дільчих відносин і відносин обміну.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічну науку завжди цікавили законо�

мірності відтворювального процесу, фактори
та механізми, під впливом яких він розвиваєть�
ся. Пізнання цих явищ дозволяло більш об'єк�
тивно й ефективно впливати на темпи та напря�
ми відтворення суспільного виробництва в
цілому й окремих його галузей.

Відтворення в сільському господарстві має
певні особливості, які необхідно враховувати
при формуванні аграрної політики. По�перше,
економічні процеси в сільському господарстві
тісно переплітаються з природними процесами
розвитку рослин і тварин, що зумовлює за�
лежність темпів і пропорцій відтворення бага�
торічних насаджень, продуктивної та робочої
худоби не тільки від економічних ресурсів гос�
подарства, а й від строків вирощування рослин
і тварин. Наприклад, вирощування озимих зер�
нових від посіву до збирання врожаю вимагає
близько 11 місяців, ярих зернових — 4—5, цук�
рових буряків — 6—7 місяців. У садівництві час
від початку вирощування саджанців до одер�
жання першого врожаю може складати шість�
вісім і більше років. У м'ясному скотарстві в
залежності від інтенсивності відгодівлі та ве�
личини середньодобових приростів одна голо�
ва худоби досягає живої маси 400 кг за 1,5—3

роки. У відповідності до стадій росту та роз�
витку кожного виду рослин і тварин постійно
збільшуються виробничі витрати, які авансу�
ються у виробництво. Унаслідок цього швид�
кість обороту капіталу в сільському госпо�
дарстві в десятки і сотні разів нижча, ніж в ін�
ших галузях народного господарства.

По�друге, основним засобом виробництва в
сільському господарстві є земля. Ця особливість
має декілька надзвичайно важливих наслідків.
Різні земельні ділянки мають різну родючість,
що за інших рівних умов визначає урожайність
сільськогосподарських культур, відповідно і
ефективність виробництва в цілому. Викорис�
тання земель сільськогосподарського призна�
чення, різних за якістю, є однією з передумов
формування земельної ренти та виникнення рен�
тних відносин. Родючість сільськогосподар�
ських земель при правильному використанні не
тільки не знижується, а може й зростати. І на�
впаки, за несприятливих економічних умов пев�
на частина врожаю, отже, і засобів для забезпе�
чення відтворення, може формуватися за раху�
нок штучної родючості грунтів, створеної в по�
передніх виробничих циклах.

До особливостей відтворення в сільському
господарстві належить і те, що значну частину
основних та оборотних засобів сільськогоспо�
дарські підприємства одержують не через сфе�
ру обігу, а виробляють безпосередньо в госпо�
дарстві. Так, господарства забезпечують себе
худобою, багаторічними насадженнями (ос�
новні засоби), насінням, кормами, органічними
добривами (оборотні засоби). Отже, процес
відтворення певною мірою залежить від орга�
нізованості, рівня господарювання та резуль�
татів діяльності самого підприємства.

На процес відтворення впливає також се�
зонність виробництва, що зумовлює перерву в
процесі виробництва та реалізації продукції. З
одного боку, сезонність диктує необхідність
високої концентрації матеріальних і трудових
ресурсів у чітко визначені періоди, з іншого —
створює нерівномірність у формуванні грошо�
вих потоків, які мають забезпечувати своєчас�
не авансування капіталу в сільськогосподарсь�
ке виробництво. Структурні зміни, які відбули�
ся в сільськогосподарському виробництві в ос�
танні роки (скорочення питомої ваги галузей
тваринництва, збільшення питомої ваги галу�
зей рослинництва), ще більше посилили нега�
тивний вплив сезонності на рівномірність фор�
мування грошових потоків сільськогосподарсь�
ких товаровиробників, відповідно і на відтво�
рювальний процес. Ще однією особливістю
відтворення в сільському господарстві є істот�
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на залежність від зміни погодних умов. Варіа�
ція урожайності окремих сільськогосподарсь�
ких культур на 40—50 % визначається погод�
ними умовами.

Важлива особливість відтворювального
процесу в сільському господарстві пов'язана зі
специфікою поглиблення спеціалізації, як
внутрішньогалузевої, так і міжгосподарської.
Поглиблення спеціалізації, створення вузько�
спеціалізованих господарств не усуває необхі�
дності сполучення різних галузей, у тому числі
в межах окремого господарства. Це пов'язано,
насамперед, з вимогами чергування культур у
сівозмінах. Унаслідок цього сільськогоспо�
дарські підприємства інколи не можуть по�
вністю звільнитися від виробництва збиткової
продукції, а тому кошти, які нагромаджують�
ся в одних галузях сільського господарства,
можуть частково використовуватися для забез�
печення відтворювального процесу в інших.
Наприклад, частина прибутків, одержаних від
продажу зернових або соняшнику, використо�
вується сільськогосподарськими товаровироб�
никами для формування фондів відшкодуван�
ня в окремих галузях тваринництва.

У сучасній економічній літературі поряд з
простим і розширеним відтворенням виділяють
також звужений тип відтворення, коли обсяги
виробництва скорочуються. Таку зміну в погля�
дах можна пояснити тим, що ідеологія плано�
вої економіки не передбачала можливе змен�
шення обсягів виробництва сільськогоспо�
дарської продукції. Але динаміка показників
розвитку галузі в 90�х роках ХХ ст. перекон�
ливо показала, що існує і звужений тип відтво�
рення в сільському господарстві. Так, за пері�
од 1990—1999 рр. в Україні обсяги виробницт�
ва валової продукції сільського господарства
в цілому, зокрема продукції рослинництва та
тваринництва, мали чітко виражену тенденцію
до скорочення.

Визнання можливості звуженого відтворен�
ня в сільському господарстві пов'язане з реа�
лізацією теорії циклічності економічного роз�
витку, коли періоди економічного зростання
чергуються з періодами уповільнення темпів
розвитку або навіть з періодами спаду суспіль�
ного виробництва.

ВИСНОВКИ
Таким чином, обгрунтовуючи необхідність

розширеного відтворення в сільському госпо�
дарстві України, слід урахувати деякі аспекти.
По�перше, це тенденції розвитку аграрного
виробництва в найбільш розвинутих країнах
світу, досвід яких ретельно вивчається вітчиз�

няними науковцями та практиками з метою
можливого його запровадження в нашій країні.
За статистичними даними, з 1998 р. не виявля�
ються тенденції до зростання обсягів вироб�
ництва сільськогосподарської продукції у
США, Канаді, Франції, Італії, Німеччині, Вели�
кобританії. У 2009 р. у порівнянні з 1990 р. ско�
ротилося в розрахунку на душу населення ви�
робництво зерна у Великобританії, Німеччині,
США, Франції; виробництво цукрових буряків
— у Канаді, Німеччині, США, Франції; вироб�
ництво соняшнику — у Франції, Італії, США;
виробництво м'яса — у Німеччині, Великобри�
танії; виробництво молока — у Франції, Вели�
кобританії, Італії [4]. По�друге, постановка
питання про розширене відтворення в сільсько�
му господарстві України певною мірою супе�
речить свідомому обмеженню зростання
сільськогосподарського виробництва шляхом
квотування обсягів виробництва окремих видів
продукції у США та країнах ЄЕС, до яких праг�
не приєднатися наша країна. По�третє, розши�
рене відтворення передбачає збільшення
розмірів ресурсів до кожного наступного цик�
лу виробництва та поліпшення їх якості. Це
вимагає додаткових фінансових ресурсів, гос�
трий дефіцит яких відчувають як окремі сіль�
ськогосподарські підприємства України, так і
держава в цілому.
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