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ВСТУП
Сільське господарство з промисловістю відіграє

провідну роль в економіці, на його частку припадає май%
же 30% національного доходу України, зайнято близь%
ко 25% працюючих. Майже в третині областей України
АПК займає чільне місце у господарстві згідно з част%
кою у валовому внутрішньому продукті [1, с. 54].

На розвиток підприємств сільського господарства і
міру їх ефективності в Україні впливають численні при%
родні та економічні фактори. Особливе значення у ре%
формуванні підприємств сільського господарства,
підвищенні їх конкурентоспроможності має зміна відно%
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У статті досліджуються методичні підходи до оцінки ефективності діяльності сільськогоспо�

дарських підприємств. У той же час Україна здавна є землеробською країною, характеризується

надзвичайно сприятливими економічними та природними умовами для розвитку сільського

господарства і має великий споживчий ринок продуктів харчування. Формування потужного, з

розвиненою структурою сільського господарства продовжувалось в Україні століттями. Про�

тягом усієї історії розвитку країни саме агропромислові підприємства займали провідне місце

в її господарстві. І навіть у другій половині ХХ століття при великій структурній диверсифікації

виробництва підприємства сільського господарства залишався одним з провідних міжгалузе�

вих виробничих комплексів в Україні.

The article deals with methodological approaches to assessing the efficiency of agricultural

enterprises. At the same time, Ukraine has long been farming country, characterized by extremely

favorable economic and natural conditions for agricultural development and has a large consumer

market of foodstuffs. Forming a powerful, advanced structure of agriculture continued in Ukraine

for centuries. Throughout the history of the country with agricultural companies occupy the leading

position in its sector. Even in the second half of the twentieth century by the great structural

diversification of the agricultural sector remained one of the leading inter�branch production facilities

in Ukraine.
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син власності, формування багатоукладної аграрної
економіки, забезпечення раціональних виробничо%тери%
торіальних зв'язків між складовими агропромислового
комплексу [2, с. 54].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Серед факторів, які впливають на ефективний роз%

виток підприємств сільського господарства України,
пріоритетними є: система господарювання, характер
виробничих відносин, рівень соціально%економічного
розвитку країни, природні ресурси та структура земель%
ного фонду, технічний рівень і стан основних фондів
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підприємств сільського господарства, забезпеченість
трудовими ресурсами, транспортно%географічні умови.
Вирішальне значення мають економічні фактори, від
яких залежить раціональне використання природних
ресурсів, задоволення споживчого попиту населення,
участь у міжнародному поділі праці, збереження навко%
лишнього середовища. Аграрна реформа, передбачає
впровадження ринкових відносин, реалізацію земель%
ної та господарської реформи, ефективної цінової і
фінансово%кредитної політики в сільськогосподарсько%
му комплексі, розвиток сільської місцевості, поліпшен%
ня кадрового і наукового забезпечення комплексу [3,
с. 443].

РЕЗУЛЬТАТИ
Ми вважаємо, що виробнича ефективність формаль%

но до прибуткоутворювальних чинників не відноситься,
однак вона опосередковано впливає на величину і ди%
наміку валового прибутку підприємства, оскільки ресур%
сомісткість продукції безпосередньо впливає на со%
бівартість випуску, а ресурсовіддача виробничих фак%
торів безпосередньо формує виручку від продажів (рис.
1).

Приріст фізичного обсягу
виробництва в проектному пері%
оді забезпечується зміною фак%
торів — як екстенсивних (ресур%
си), так й інтенсивних (виробни%
ча ефективність їх використання)
(табл. 1).

Приріст обсягу за рахунок
зміни кількості ресурсів визна%
чається як добуток різниці про%
ектного та базового ресурсу на
ефективність його використання,
що досягнута у базовому пері%
оді. Приріст обсягу за рахунок
зміни інтенсивного фактора
складе добуток приросту (зни%
ження) ефективності на ресурс
проектного періоду.

Приріст ефективності в проектному періоді
забезпечується спільним впливом двох факторів
екстенсивного (ресурс) й інтенсивного (фізичний
об'єм випуску) [4, с. 124].

Приріст локальної виробничої ефектив%
ності за рахунок змінення екстенсивного фак%
тора визначається при елімінуванні фізичного
обсягу випуску. Приріст локальної ефектив%
ності за рахунок змінення інтенсивного факто%
ра визначається діленням приросту фізичного
обсягу випуску на відповідний ресурс базово%
го періоду.

Якщо фізичні обсяги зростають швидше, ніж
вартість основного майна або кількість працюю%
чих, то інтенсифікація роботи підприємства при%
зводить до відносної економії відповідних вироб%
ничих ресурсів. Для її визначення ресурс проек%
тного періоду порівнюється з базовим ресурсом,
скоригованим на індекс зростання фізичного
обсягу виробництва [5, с. 55].

Для оцінки ефективності використання ос%
новних фондів (засобів) прийнято використовувати
десятки показників, які відрізняються ступенем дета%
лізації та конкретизації [6, с. 7]. При пошуку розум%
ного мінімуму показників, які рекомендуються для оц%
інки ефективності використання основних засобів
підприємствами агропромислового комплексу, відда%
мо перевагу таким показникам, які пояснюють вплив
основних фондів (засобів) на формування поточних
витрат підприємства та його фінансових результатів
(рис. 2).

У всіх розрахункових формулах основні засо%
би приймаються за  середньорічною вартістю
(ФОСН), для визначення якої використовується
формула:
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де  — первісна вартість основних засобів на

початок року;
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Рис. 1 Взаємозв'язок ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств і фінансових

результатів

Таблиця 1. Показники визначення факторів економічного
зростання сільськогосподарських підприємств
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вибувають і введених протягом року основних за%
собів;

t1 — кількість повних місяців, які відпрацювали про%
тягом року основні фонди, що вибували;

t2 — кількість повних місяців, які до кінця року
відпрацюють вводимі основні фонди.

При оцінці ефективності використання основних ви%
робничих фондів прийнято також розрахувати локальні
показники (коефіцієнти), які дозволяють отримувати
узагальнюючу характеристику процесів руху вартості
основних засобів. До їх складу найчастіше включають
коефіцієнти придатності, вибуття, оновлення (віднов%
лення) та приросту.

Коефіцієнт придатності (Кпр) характеризує техніч%
ний стан основних виробничих фондів, який пов'язаний
з терміном експлуатації підприємством обладнання,
машин та механізмів:

Кпр = ОФзал / ОФперв (2),
де ОФзал — залишкова вартість основних вироб%

ничих фондів;
де ОФперв — первісна вартість основних виробни%

чих фондів.
Коефіцієнт вибуття (Кв) характеризує ступінь

інтенсивності виводу основних виробничих фондів з
експлуатації за рахунок списання машин та ме%
ханізмів, які відслужили свій амортизаційний термін,
а також реалізації застарілого або не потрібного об%
ладнання:

Кв = — ОФвиб / ОФпочаток року (3),
де ОФвиб — зміна вартості основних виробничих

фондів за рахунок їх вибуття;
ОФпочаток року — вартість основних виробничих

фондів на початок року.
Коефіцієнт оновлення (Кон) відображає інтен%

сивність введення основних виробничих фондів, що
пов'язано з придбанням обладнання нових поколінь,
включаючи прогресивні види машин та механізмів, що
потребує залучення в оборот підприємства серйозних
інвестиційних ресурсів:

Кон = ± ОФввед / ОФкінець року (4),
де ±ОФввед — зміна вартості основних виробни%

чих фондів за рахунок їх введення;
ОФкінець року — вартість основних виробничих

фондів на кінець року.
Коефіцієнт приросту основних виробничих фондів

(Кпрр) відображають рух їх середньорічної вартості
протягом господарського року як за рахунок введення
нових основних фондів, так і вибуття застарілого об%
ладнання у зв'язку з завершенням його економічного
строку життя:

 =  / O (5),

де ±ОФперв — зміна вартості основних виробни%
чих фондів;

O  — середнє значення вартості основних ви%

робничих фондів у базовому періоді [175, с. 10].

ВИСНОВКИ
Переважання інтенсивних факторів економічного

зростання виступає для підприємства умовою підвищен%
ня його виробничої ефективності. Для визначення та

оцінки рівня інтенсифікації конкретної економіки реко%
мендовані стандартні прийоми техніко%економічного
аналізу.

При оцінці ефективності використання основних
виробничих фондів прийнято також розрахувати ло%
кальні показники (коефіцієнти), які дозволяють отри%
мувати узагальнюючу характеристику процесів руху
вартості основних засобів. В статті було розглянуто
детально розрахунок коефіцієнтів придатності, вибут%
тя, оновлення (відновлення) та приросту.
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Рис. 2 Показники ефективності використання

основних засобів


