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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Перехід сільського господарства України

від командно�адміністративної до ринкової
економіки значно змінило умови формування
та функціонування капіталу підприємств га�
лузі, де роль держави у зазначеному процесі
значно зменшилась і стала пасивною. Форму�
вання та функціонування капіталу галузі зали�
шилось лише частково під контролем держави,
що полягає у регулюванні процесів організації
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У статті здійснено оцінку стану і тенденцій показників формування та використання капіталу сільськогоспо&
дарських підприємств. Доведено, що сільське господарство залишається надзвичайно важливою складовою націо&
нальної економіки та відіграє важливу роль в умовах поширення інтеграційних та глобалізаційних процесів. Аргу&
ментовано, що аграрні підприємства потребують запровадження інтенсивних ресурсоощадних технологій для
збільшення частки показника у готовій продукції сільського господарства. Умотивовано, що формування капіталу
підприємств сільського господарства є визначною складовою операційної та фінансової стратегії його розвитку, а
також вихідною умовою реалізації виробничого процесу.

The paper assesses the status and trends of indicators of capital formation and use of agricultural enterprises. It is
proved that agriculture remains extremely important part of the national economy and plays an important role in terms
of the spread of integration and globalization processes. Argued that farms need to introduce intensive resource saving
technologies to increase the share index in the finished products of agriculture. Reasoned that capital formation of
agricultural enterprises is an outstanding part of the operating and financial strategy for its development and initial
implementation by the manufacturing process.
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формування та функціонування капіталу. За
таких умов, якщо більшість галузей змогли
адаптуватись до умов ринкової економіки, то
підприємства сільського господарства, так і не
зуміли забезпечити покращення власної вироб�
ничо�господарської та фінансової діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблеми та вивчення питань
формування та використання капіталу сільсь�
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когосподарських підприємств набуває особли�
вої актуальності. Теоретичним і практичним
аспектам присвятили значну кількість праць як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Білоусова С.В.,
Васільєва Л.М., Дерев'янко О.Г., Зятковсь�
кий І.В., Крупка М.І., Росецька Ю.Б., Яремко І.Й.
та ін. Проте ще залишилися проблеми теоре�
тичного і практичного характеру, які потребу�
ють вирішення, що і спонукає до проведення
подальших наукових пошуків.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — оцінити стан та тенденції

показників формування та використання капі�
талу сільськогосподарських підприємств для
окреслення нині існуючих джерел формуван�
ня капіталу і пошуку додаткових, визначення
ефективної його структури та використання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Попри постійні проблеми розвитку сільське
господарство залишається надзвичайно важли�
вою складовою національної економіки та

відіграє важливу роль в умовах поширення
інтеграційних та глобалізаційних процесів.
Більш наочно про це свідчать показники, що ха�
рактеризують результати діяльності галузі: ча�
стка валової доданої вартості галузі у сукуп�
ному ВВП країни, частка капіталу задіяного у
діяльність сільського господарства у сукупно�
му капіталі суб'єктів господарювання та зай�
нятість у цьому секторі економіки (табл. 1).

Протягом останніх одинадцяти років в Ук�
раїні відбулися значні зміни як у динаміці, так і
щодо частки валової доданої вартості сільсько�
го господарства у загальному ВВП. Приріст
зазначеного показника за період 2001—2013 рр.
353,3% (з 29,51 млрд грн. до131,73 млрд грн.),
що є найнижчим значенням за видами еконо�
мічної діяльності і майже у двічі нижче загаль�
ного показника по Україні (454%). Окрім цьо�
го, у загальній сумі валової доданої вартості
галузь займає нижче 10%, а протягом аналізо�
ваного періоду має тенденцію до скорочення —
з 13,98% в 2001 р. до 8,9% в 2013 р. Цьому спри�
яли такі фактори, як скорочення національно�
го виробництва сільськогосподарської про�

Таблиця 1. Роль сільського господарства України в національній економіці України,
2001—2013 рр.

Примітка:
"�" дані відсутні для обрахунку показника;
* без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Джерело: розраховано автором за даними статистичих бюлетенів Державного управління статистики [8; 9].
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дукції, що негативно позначається на продо�
вольчій безпеці країни та неефективного вико�
ристання національного потенціалу у сільсько�
господарській сфері. Це засвідчує, що сільське
господарство потребує запровадження інтен�
сивних ресурсоощадних технологій для
збільшення частки показника у готовій про�
дукції сільського господарства, а це і достатній
рівень прибутку суб'єктів господарювання, і
достойна заробітна плата працівників.

Позитивно слід оцінити високу частку зай�
нятого населення у сільському господарстві
України, хоча чисельність зайнятих має тен�
денції до скорочення аж на 14,6% за аналізо�

ваний період. Так, у 2001 р. показник склав
20,8%, а станом на кінець 2013 р. — 18,1%. Зни�
ження чисельності зайнятого населення спри�
чинене концентрацією фінансового капіталу та
збільшенням агроугідь у великих сільськогос�
подарських підприємств (агрохолдингів, агро�
концернів). Великі підприємства розвивають на
підставі використання передових технологій та
ефекту масштабу виробництва, що спричини�
ло до зменшення використання робочої сили.
З іншої сторони, зменшення чисельності зай�
нятих у сільському господарстві спричинило
підвищення продуктивності праці у сільському
господарстві (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка продуктивності праці сільськогосподарських підприємств на 1 зайнятого,
у постійних цінах 2010 року, тис. грн.

Джерело: сформовано автором за даними [8; 9].

Рис. 2. Динаміка рівня величини валової доданої вартості сільського господарства,
що припадає на одиницю залученого капіталу

Джерело: розраховано автором за даними статистичних бюлетенів Державного управління статистики [8; 9].
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Важливим показником, що характеризує
фінансовий потенціал сільського господарства
є частка фінансового капіталу, що перебуває в
обороті підприємств галузі. Так, протягом
2004—2013 рр. у галузь залучено понад 5% су�
купного капіталу, що перебуває в обороті
суб'єктів господарювання. Позитивно слід оці�
нити підвищення частки цього показника з 4,6%
у 2004 р. до 5,3% у 2013 р. Хоча, як свідчить офі�
ційна статистика, зазначений показник мав тен�
денції до скорочення протягом 2006—2008 рр.

Позитивно варто розглядати підвищення
рівня величини доданої вартості сільського гос�
подарства, що припадає на одиницю капіталу з
1,54 до 2,24 (рис. 2). Вважаємо, що визначення
зазначеного показника на основі валової дода�
ної вартості має більш цінне значення, аніж по�
казник величини валової чи товарної продукції.
Він фактично показує первинні доходи, що
створюються та розділяються суб'єктами
сільського господарства на одиницю вкладено�
го ними капіталу. Додана вартість, що розра�
хована на валовій основі фактично характери�
зує знову створену вартість у галузі сільського
господарства з урахуванням величини аморти�
зації (на сьогодні є фактично єдиним внут�
рішнім джерелом формування капіталу збит�
кових підприємств).

Не дивлячись на деякі позитивні тенденції
у сільському господарстві України, досі еконо�
мічне зниження позицій держави на світовому
ринку сільськогосподарської продукції обу�

Рис. 3. Динаміка сукупного капіталу, що обслуговує діяльність підприємств
сільського господарства в Україні, 2001—2013 рр.

Джерело: розраховано автором за даними Державного управління статистики [8; 9].

мовлене незадовільним фінансовим станом
сільського господарства. Одна з головних про�
блем — неналежне забезпечення потреб галузі
фінансовими ресурсами. Хоча, як свідчать дані,
капітал, що обслуговує галузь протягом 2001—
2013 р. зріс з 63,14 до 313,1 млрд грн. (рис. 3).

ВИСНОВКИ
Формування капіталу підприємств сільсько�

го господарства є визначною складовою опе�
раційної та фінансової стратегії його розвит�
ку, а також вихідною умовою реалізації вироб�
ничого процесу. Нагромадження капіталу в
межах суб'єктів господарювання аграрної га�
лузі (власний капітал і його реінвестування) та
його залучення від різноманітних господарю�
ючих суб'єктів є базою для визначення джерел
капіталу, його структури та ефективності ви�
користання. Зазначене й розкриває цільову
спрямованість фінансового забезпечення фор�
мування аграрного капіталу. Звідси, перспек�
тивою подальших наукових розвідок повинно
стати означення технологій, прийомів, методів
формування та ефективного управління вико�
ристанням капіталу підприємств аграрної сфе�
ри в умовах викликів сьогодення.
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