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У статті розглянуто теоретичні аспекти 
зростання ефективності основних засобів 
сільськогосподарських підприємств в кон-
тексті їх інноваційного розвитку. Проана-
лізовано сучасний стан технічного забез-
печення аграрного сектору та виявлено 
проблеми, що стримують модернізацію 
основних засобів агропідприємств. Відзна-
чено, що суттєве подорожчання виробничих 
засобів, недосконалість кредитних, інвести-
ційних і лізингових механізмів їх придбання, 
диспаритет цін та інші чинники унеможлив-
люють інноваційний розвиток підприємств 
агропромислового комплексу. Обґрунто-
вано, що в сучасних умовах конкурентоспро-
можність аграріїв пов’язана з переорієн-
тацією на інноваційний шлях економічного 
розвитку через впровадження техніки нової 
генерації та нових технологій агровиробни-
цтва. Висвітлено особливості інноваційної 
діяльності та процесу впровадження інно-
вацій у виробничу діяльність підприємств 
сільського господарства. Визначено пріори-
тетні напрями інноваційного розвитку осно-
вних засобів аграрних підприємств.
Ключові слова: основні засоби, ефектив-
ність використання, інноваційно-інвестицій-
ний розвиток, аграрні підприємства, техно-
логічна потреба, модернізація.

В статье рассмотрены теоретические 
аспекты роста эффективности основ-

ных средств сельскохозяйственных пред-
приятий в контексте их инновационного 
развития. Проанализировано современ-
ное состояние технического обеспечения 
аграрного сектора и выявлены проблемы, 
сдерживающие модернизацию основных 
средств агропредприятий. Отмечено, что 
существенное подорожание производствен-
ных средств, несовершенство кредитных, 
инвестиционных и лизинговых механизмов 
их приобретения, диспаритет цен и другие 
факторы делают невозможным иннова-
ционное развитие предприятий агропро-
мышленного комплекса. Обосновано, что в 
современных условиях конкурентоспособ-
ность аграриев связана с переориентацией 
на инновационный путь экономического 
развития через внедрения техники новой 
генерации и новых технологий агропроиз-
водства. Освещены особенности инноваци-
онной деятельности и процесса внедрения 
инноваций в производственную деятель-
ность предприятий сельского хозяйства. 
Определены приоритетные направле-
ния инновационного развития основных 
средств аграрных предприятий.
Ключевые слова: основные средства, 
эффективность использования, инноваци-
онно-инвестиционное развитие, аграрные 
предприятия, технологическая потреб-
ность, модернизация.

The article reveals the theoretical aspects of increasing the efficiency of fixed assets of agricultural enterprises in the context of their innovative devel-
opment. The current state of technical support of the agricultural sector is analyzed and the problems hindering the modernization of fixed assets of 
agricultural enterprises are identified. It is justified that an important economic element that determines the indicators of efficiency, competitiveness and 
production capacity of the enterprise are the technical and technological condition of fixed assets. In modern conditions the competitiveness of farmers 
is inextricably linked to an innovative path of economic development through introduction of new generation equipment and technologies of agricultural 
production. Increasing the innovative level of basic means of production of the agricultural enterprises to an economically reasonable level and improv-
ing their structure will allow to update and modernize their material and technical base, considering the achievements of scientific and technological 
progress, to accelerate the solution of important tasks for further intensification of production, and as a result, to increase their efficiency. The peculiarities 
of innovative activity and the process of implementing innovations to the production activity of agricultural enterprises are highlighted. By applying inno-
vations, agricultural enterprises gain competitive advantages and the opportunity to take a competitive position in the market. The article also determines 
the priority directions of innovative development of fixed assets of agricultural enterprises. It is also noted that a significant rise in the cost of production 
assets, imperfection of credit, investment and leasing mechanisms for their acquisition, price disparity and other factors make the innovative develop-
ment of enterprises in the agro-industrial complex impossible. According to the results of the research, the following conclusion has been made: today’s 
requirements imply that innovative activity of the enterprise is the basis for its strategic and long-term development.
Key words: fixed assets, efficiency of use, innovation and investment development, agricultural enterprises, technological needs, modernization.

Постановка проблеми. Перехід національних 
економік на інноваційний шлях розвитку є ключо-
вою тенденцією сучасного світу. Інноваційна модель 
визначає якісно новий рівень економічного зрос-
тання, який супроводжується реорганізацією еко-
номіки на основі розвитку наукоємних технологій, 
впровадженням у виробництво прогресивних висо-
котехнологічних процесів, розробленням та випус-
ком нової конкурентоспроможної продукції. Засто-
сування інновацій сприяє зростанню продуктивності 
праці, економії матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів, збільшенню обсягів виробництва.

Проте несприятлива економічна ситуація та низькі 
інвестиційні можливості вітчизняних сільськогоспо-

дарських підприємств суттєво стримують розвиток 
інноваційних процесів у країні. Нині Україна посідає 
69 місце за Індексом конкурентоспроможного зрос-
тання (Growth Competitiveness Index), 83 місце з 
99 країн за Індексом технологічного розвитку рівня 
(Technology Index), 52 місце зі 134 країн у сфері фор-
мування факторів інноваційного розвитку, 65 місце за 
оснащеністю сучасними технологіями [1, с. 53]. Стійкі 
темпи економічного зростання підприємств галузі 
АПК та подолання кризових явищ значною мірою 
залежать від рівня інноваційного розвитку суб’єктів 
підприємницької діяльності. Вимоги сьогодення 
передбачають, що інноваційна активність підприєм-
ства є основою його стратегічного та перспективного 
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розвитку. При цьому першочергового значення набу-
ває підвищення рівня забезпечення агропідприємств 
основними засобами. Застосовуючи інновації, під-
приємства отримують конкурентні переваги та мож-
ливість зайняти належну позицію на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розвиток теорії, методології та 
практики інноваційного розвитку агропромислового 
комплексу як складної та багатоаспектної проблеми 
здійснили В.Г. Андрійчук, В.М. Геєць, П.М. Мака-
ренко, М.Й. Малік, Г.М. Підлісецький, В.В. Рос-
соха, П.Т. Саблук, В.П. Ситник та інші вчені. Про-
блеми ефективного використання й відтворення 
ресурсного потенціалу аграрних підприємств, фор-
мування механізмів управління їх інноваційною 
діяльністю та забезпечення конкурентоспромож-
ності на основі впровадження інновацій є предме-
том досліджень В.Г. Грановської, О.В. Захарчука, 
Ю.О. Лупенка, М.Г. Михайлова, М.М. Могилової, 
Є.С Подакова, В.В. Харченко та інших науковців. 
Водночас питання інноваційного розвитку як фак-
тору підвищення ефективності використання осно-
вних засобів аграрних підприємств залишається 
актуальним і потребує поглибленого вивчення.

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз сучасного стану основних засобів аграрних 
підприємств та виявлення напрямів підвищення 
ефективності їх використання в контексті іннова-
ційного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження.. 
Інноваційна діяльність в аграрному секторі має 
певні особливості, пов’язані з його специфікою. Вони 
визначаються сезонністю сільськогосподарської 
праці, залежністю від природних і кліматичних умов, 
підвищеними ризиками, різними технологіями вироб-
ництва продукції рослинництва й тваринництва. Інно-
ваційний процес у сільському господарстві порівняно 
з іншими галузями характеризується тривалішим 
розривом у часі між створенням нових розробок та 
їх масовим освоєнням. Зі впровадженням новацій у 
галузь види продукції, як правило, не змінюються, а 
тільки набувають покращених властивостей.

Важливим економічним елементом, що обу-
мовлює показники ефективності функціонування, 
конкурентоспроможності та виробничої потужності 
підприємства, є техніко-технологічний стан осно-
вних засобів. Від рівня забезпеченості підприємств 
основними засобами залежить впровадження інтен-
сивних та індустріальних технологій сільськогоспо-
дарського виробництва. Поняття «основні засоби» 
включає матеріальні активи, які підприємство утри-
мує задля використання їх у процесі виробництва. 
Основні засоби сільськогосподарського призна-
чення залежно від їх виду відносять до нерухо-
мого й рухомого сільськогосподарського майна. До 
нерухомого майна у матеріальній формі відносять 
основні засоби, які є земельними поліпшеннями 
у вигляді меліоративних споруд, будівель і споруд 

(для утримання худоби та птиці, зберігання врожаю, 
сільськогосподарської техніки тощо), передавальних 
пристроїв. Основними засобами, що є рухомим май-
ном у матеріальній формі, є сільськогосподарська 
техніка (трактори, машини для обробітку ґрунту, вне-
сення добрив, доїльні установки, інші види), тран-
спортні засоби (вантажні, спеціальні й легкові авто-
мобілі, причепи і напівпричепи тощо) та інші рухомі 
речі довгострокового використання. Основні засоби 
можна оцінювати як окремо, так і у складі цілісних 
майнових комплексів та агробізнесу [2].

Забезпеченість технікою в розрахунку на 100 га 
посівів зернових, зернобобових та технічних куль-
тур в Україні приблизно в 10–12 разів нижче, ніж у 
фермерських господарствах західноєвропейських 
держав. Ступінь щорічного зношення основних 
засобів у десять разів перевищує їхнє оновлення, 
близько 85% основних видів техніки експлуату-
ється понад амортизаційного строку, майже дві 
третини техніки має вік 20 років і більше. Високий 
ступінь зносу основних засобів викликає значні 
витрати на їх утримання й ремонт та негативно 
впливає на рівень прибутку підприємств агропро-
мислового комплексу і, як наслідок, на можливості 
фінансування інноваційних проєктів [3, с. 94].

Вартість основних засобів аграрних підприємств 
України становить 73,5 млрд. грн. Найбільшу частку 
в їх структурі складають будинки, споруди й пере-
давальні пристрої (41,5%), машини й обладнання 
як їх активні частини, що мають тенденцію до збіль-
шення (38,2%). Однак більшість вітчизняних аграр-
них підприємств характеризуються низьким рівнем 
технічного забезпечення, який у різних галузях 
сільського господарства складає 45–65% від рівня 
нормативної потреби. Зокрема, парк тракторів ста-
новить 33,3% від потреби галузі, зернозбиральних 
комбайнів – 38,7%, кормозбиральних комбайнів – 
75,0%, косарок – 66,1%, преспідбирачів – 85,2%, 
жаток – 39,5%, плугів – 37,2%, сівалок – 38,3%. 
За іншими видами техніки ступінь забезпеченості 
потреб коливається в межах від 35% до 60%, зно-
шеність наявної техніки становить близько 90% [4].

Через фізичне зношення й технічні несправності 
щорічно не використовується майже третина наяв-
ної техніки, що призводить до збільшення на неї 
навантаження, а також строків виконання всього 
комплексу робіт. За підрахунками експертів, в Укра-
їні на один трактор припадають 125 га ріллі, тоді 
як у Німеччині – 6 га, у Польщі – 9,4 га, у Франції – 
13 га, у США – 29 га. Причому протягом останніх 
20 років навантаження на одну машину в цих кра-
їнах майже не змінювалося, що пояснюється сво-
єчасним відтворенням технічних засобів [5, с. 78].

Відсутність конкурентоспроможного вітчизня-
ного машинобудування привела до заповнення 
понад 50% українського ринку імпортною техні-
кою, постачання якої за останні роки за окремими 
видами машин зросло в 1,8–2 рази. Це практично 
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поставило вітчизняні агропідприємства у залеж-
ність від зарубіжних виробників Сьогодні лише 
агрохолдинги та потужні сільськогосподарські під-
приємства можуть забезпечити виконання вироб-
ничих процесів високопродуктивними та якісними 
машинами й устаткуванням, зокрема імпортними. 
Саме вони входять до числа тих 10–15% сільсько-
господарських товаровиробників, що використову-
ють високоефективні ресурсозберігаючі технології.

Задля розроблення науково обґрунтованих 
пропозицій щодо поліпшення технічного забез-
печення основних засобів сільськогосподарських 
підприємств Національним науковим центром 
«Інститут аграрної економіки» було проведено 
низку досліджень, які визначали потреби агро-
підприємств в основних засобах на основі даних 
про перспективні площі посіву культур, їх урожай-
ність, поголів’я тварин та їх продуктивність, обсяги 
виробництва різних видів продукції тощо (табл. 1).

Статистичні матеріали засвідчують, що фон-
дозабезпечення господарств аграрного підпри-
ємницького сектору значно відстає від зарубіжних 
країн. Наприклад, у середньостатистичних госпо-
дарствах Німеччини на 1 га сільгоспугідь припадає 
в 11–12 разів більше основних засобів, ніж в аграр-
них підприємствах України. Забезпеченість сіль-
ського господарства основними засобами сьогодні 
не відповідає не лише інноваційному напряму 
розвитку аграрної сфери, але й простому відтво-
ренню основного капіталу. Зокрема, у 2018 р. в 
агропідприємствах фактична наявність основних 
засобів в розрахунку на 1 га угідь становила лише 
близько 20% від їх нормативної потреби [6, с. 97].

Вчені називають різні причини, які стримують 
розвиток основних засобів аграрних підприємств, 
передусім середніх та малих форм господарю-
вання. Проте практично одностайно вони ствер-
джують, що визначальним чинником є диспаритет 
цін на сільськогосподарську продукцію та промис-

лові вироби упродовж усього трансформаційного 
періоду. За останні 20 років зростання цін на сіль-
ськогосподарську техніку над цінами на галузеву 
продукцію становило 10% щорічно. Суттєве збіль-
шення вартості будівельно-монтажних робіт в 
аграрному секторі привело до акумульованого дис-
паритету цін на сільськогосподарську продукцію у 
3,2 рази. Суттєве скорочення фінансування про-
грам державної підтримки техніко-технологічного 
переоснащення в сільському господарстві при-
звело до зменшення вартісних обсягів та питомої 
ваги закупівлі аграріями галузевих технічних засо-
бів вітчизняного виробництва [7, с. 21].

На думку експертів, для підвищення рівня капі-
талізації підприємств необхідно провести модер-
нізацію основних засобів, відновити втрачений 
технічний потенціал для його подальшого розви-
тку, впровадити досягнення науково-технічного 
прогресу відповідно до сучасних вимог конкурен-
тоспроможного виробництва.

Першочерговими кроками у цьому напрямі 
мають стати зниження питомої енергоємності та 
металомісткості виробництва агропродукції до 
рівня провідних країн світу, систематизація пропо-
зицій щодо невідкладних заходів державної під-
тримки впровадження пріоритетних технологій та 
технічних засобів, розроблення стратегії стимулю-
вання інвестицій у розвиток вітчизняного маши-
нобудування для агропромислового комплексу, а 
також розвиток форм і механізмів державного спри-
яння техніко-технологічному оновленню та іннова-
ційному розвитку агропромислового виробництва.

В умовах обмеженості виробничих ресурсів акти-
візація інноваційної складової частини основних 
засобів сільськогосподарських підприємств має 
забезпечуватися щодо трансферу (переміщення) 
нових технологій у землеробство, нових способів 
виконання виробничих процесів, оновлення й зміц-
нення матеріально-технічної бази, використання 

Таблиця 1
Потреба в основних засобах для виробництва сільськогосподарської продукції  

на період до 2020 і 2025 рр., млрд. грн.

Основні засоби

Нормативна потреба в основних виробничих засобах  
за категоріями господарств

сільськогосподарські 
підприємства

домогосподарства  
в сільській місцевості усі категорії господарств

2020 р. 2025 р. 2020 р. 2025 р. 2020 р. 2025 р.
Будівлі, споруди, 
передавальні пристрої 382,6. 488,3 157,8 201,4. 540,4 689,7

Машини та обладнання 272,1 347,2 112,2 143,2 384,3 517,4
Транспортні засоби 59,5 76,0 24,5 31,3 84,0 107,3
Робоча й продуктивна худоба 41,6 53,2 17,2 21,9 58,8 75,1
Багаторічні насадження 8,5 10,9 3,5 4,5 12,0 15,4
Вимірювальні прилади, 
інвентар, інструменти 85,9 109,5 35,5 45,3 121,4 154,8

Усього 850,2 1085,1 350,7 447,6 1200,9 1532,7

Джерело: побудовано на основі [5, с. 75]
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нових видів матеріальних ресурсів (альтернативне 
паливо, високоякісне насіння тощо).

За нинішнього рівня технічного забезпечення 
аграрних підприємств економічно потужним гос-
подарствам із великими обсягами робіт доцільно 
комплектувати машинно-тракторний парк з ураху-
ванням власних можливостей, а економічно слаб-
ким господарствам із невеликими обсягами робіт 
слід кооперуватися для закупівлі техніки й вико-
ристовувати її на міжгосподарській основі.

Важливим фактором розвитку інноваційної інф-
раструктури аграрної сфери є створення нових нау-
ково-технологічних структур технопаркового типу, де 
можуть впроваджуватися в практику прикладні та 
фундаментальні наукові дослідження, створюватися 
сприятливі умови для реалізації процесу освоєння 
нових ідей та винаходів. В Україні створено 16 техно-
парків, з яких реально діють тільки чотири [9].

У державній політиці пріоритетною зараз має 
стати конструктивність у вирішенні проблем зі впро-
вадженням у вітчизняну економіку нових методів 
оновлення матеріально-технічної бази, до яких 
належить лізинг. Для широкого впровадження лізин-
гових відносин у галузь АПК потрібно розробити 
такий інвестиційний режим, який би включав подат-
кові пільги для сільського господарства, яке відчуває 
нагальну потребу в інвестиційних ресурсах.

Висновки з проведеного дослідження. Узагаль-
нення вищевикладеного дає змогу зробити висновок, 
що збільшення оснащеності сільського господарства 
основними засобами до економічно обґрунтованого 
рівня, вдосконалення їх видового складу й струк-
тури дадуть змогу оновляти та модернізувати мате-
ріально-технічну базу сільськогосподарських підпри-
ємств з урахуванням досягнень науково-технічного 
прогресу. Результативність виробництва та функціо-
нування сільськогосподарського підприємства, мож-
ливості розширеного відтворення аграрного сектору 
залежать не тільки від приросту основних виробничих 
засобів, але й від рівня ефективності їх використання.
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