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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Однією з найбільш впливових та важливих галузей для економіки України є сільське господарство. Своїм 

потужним потенціалом, а також багатством і різноманіттям природних ресурсів може забезпечити Україні високу 

конкурентоспроможність як на національних так і на світових ринках. Сільське господарство не тільки забезпечує 

населення продовольчими ресурсами, а й запобігає виникненню ризиків через форс-мажорні обставини або ж 

нестачі продовольства з різних причин. Саме галузь сільського господарства є найпершою умовою для забезпечення 

життєдіяльності людей, адже понад 80% фонду споживання зосереджене саме на сільському господарстві. Також 

функціонування і розвиток деяких видів промисловості залежать від ефективності виробництва аграрного сектору.  

У галузі сільського господарства виробляється 35 % валового продукту, працює 29 % зайнятого населення у 

національному господарстві, використовується 33 % основних фондів [1].   
На жаль у наш час діяльність сільського господарства має досить велику кількість важливих проблем, які стають 

на заваді його розвитку, та ефективній діяльності, яка забезпечить отримання очікуваних результатів та високого 

рівня прибутку.  

Однією з найбільш вагомих та давно не вирішуваних проблем, є проблема застарілої матеріально-технічної бази, 

яка не дає необхідного поштовху для розвитку діяльності; іншою, але не менш вагомою є проблема недостатнього 

фінансування та державної підтримки сільського господарства. Крім того, суттєве значення має нестача 

кваліфікованих кадрів, не зацікавленість молоді у роботі на сільськогосподарських підприємствах та потреба у 

нових наукових дослідженнях; важливими залишаються питання, що стосуються гарантій сільськогосподарських 

виробників через систему реального страхування сільськогосподарських ризиків [2]. 

Також у 2017 році сільськогосподарські підприємства зіткнуться з новою проблемою, а саме,  припинення дії 

спецрежиму ПДВ [3]. Замість його держава пропонує нову модель дотування, а саме це 5,5 млрд. гривень або 1% від 

аграрної складової ВВП. Але якою буде система розподілу цих коштів та наскільки вона буде прозорою це питання 

залишається відкритим, саме тому ця трансформація системи оподаткування становить нову проблему у розвитку 

сільськогосподарської галузі. В той же час аграрний сектор має потребу у суттєвому реформуванні. 
Для цього потрібно звернути увагу на такі напрями удосконалення як: 

- вивчення передового досвіду ефективної роботи підприємств в умовах ринку; 

- всебічна державна підтримка розвитку фермерських господарств у с/г [1]. 

Названі вище проблеми мають дуже сильний вплив на розвиток сільськогосподарських підприємств і їх 

вирішення дасть поштовх до прогресу та ефективного розвитку сільського господарства, допоможе  у піднятті його на 

вищій рівень розвитку, який є необхідним для України, для отримання доходів та забезпечення населення споживчою 

продукцією у необхідній кількості, а також для підвищення експорту сільськогосподарських товарів і зниженню імпорту, 

який є для України не вигідним, адже завдяки сільському господарству можна забезпечити населення всім необхідним 

для високого рівня життєдіяльності людей. 
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