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 Постановка проблеми.  Сучасний стан і економічна ефективність сільськогосподарського    
виробництва. Основні фонди, капітал земельні та трудові ресурси аграрних підприємств.  Аналіз 
показників фінансового стану підприємства. Шляхи інтенсифікація  сільськогосподарського 
виробництва. 
 
Мета статті. Пропонується в більш широкому варіанті пізнати що таке сільське 
господарство,особливості сільськогосподарського відтворення,обробка грунту,та нагадати 10 
основних законів землеробства ,які також відносяться і до життя людини. 

 
Основна частина. Сучасні тенденції зміни структурної побудови сільськогосподарського 
виробництва не призвели до належного наповнення продукцією національного споживчого ринку, 
залишається низьким конкурентний статус низки підприємств та рівень життя мешканців сільських 

поселень. Основним чинником та специфічною рисою сільськогосподарського виробництва що 
надає ринковій системі переваги у виробництві продуктів харчування, є здатність складових 

аграрного виробництва – землі робочої сили та капіталу – оперативно реагувати на кон’юнктуру 
ринку. В аграрному виробництві земля – фундаментальна складова частина сільськогосподарського 
виробництва, яку необхідно враховувати у процесах ринкової трансформації соціально-економічних 
відносин. Адже права власності та користування землею можуть передаватися від однієї фізичної або 

юридичної особи до іншої що визначає цілеспрямованість формування законодавчого поля. Земля у 
сільському господарстві водночас є предметом праці і засобом виробництва. Знаряддя і предмети 
праці аграрія, якими б досконалими вони не були, послуговуються обробітку землі. Від якості землі 
та інтенсивності її використання залежить продуктивність рослинництва. Водночас і тваринництво 
може успішно розвиватися лише на основі ефективного використання земельних угідь. Важливою 
рисою сільського господарства варто вважати його здатність забезпечувати зайнятість значної 
кількості мешканців сільських поселень. У сільськогосподарському виробництві наявне переплетіння 
економічного процесу відтворення з природним, оскільки об’єктом діяльності у ньому людини є живі 
організми, які розвиваються за законами, притаманними органічній природі. Процеси, які 
забезпечують ріст та розвиток сільськогосподарських рослин і тварин, визначають сутність 
господарської діяльності людей, що зумовлено незалежними від них часом виробництва та робочим 
періодом. Також існують десять законів для землеробства,але також вони відносяться і для людини. 
Вони були і є і будуть існувати завжди. Це є закони автотрофності зелених 
рослин,незмінності,мінімуму максимуму та опіуму,повернення поживних речовин,цілісної дії 
факторів життя рослин. 

 
Висновки:Як підсумок,зазначимо, що у статті розкрито особливості сільськогосподарського 
виробництва. Подальші наукові розвідки потребують поглибленого наукового узагальнення 
проблеми розвитку соціального партнерства. 
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