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У статті досліджено основні тенденції оснащення матеріально#технічної бази аграрних
підприємств. Окреслено стан та перспективи розвитку матеріально#технічної бази, яка б відпо#
відала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Зростання рівня
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reasonable in a practical value.
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ніко�технологічного оновлення сільськогосподарських

машин та устаткування. Проблеми функціонування

вітчизняних господарюючих суб'єктів аграрного секто�

ра особливо загострюються в умовах жорсткої конку�

ренції і вимог СОТ, перевагою зарубіжних технологій,
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устаткування та технологічних операцій. Значимим обо�

в'язковим елементом матеріально�технічної бази аграр�

них підприємств для здійснення сільськогосподарсько�

го виробництва є основні виробничі засоби. Від їх якіс�

ного стану та структурного складу, рівня фондоосна�

щеності угідь і фондоозброєності праці залежить ре�

зультативність господарської діяльності, розвиток

підприємства та сільськогосподарської галузі в цілому.

Нині кількісні та якісні параметри основних виробничих

засобів сільськогосподарських підприємств України не

сприяють високим конкурентним позиціям вітчизняних

аграріїв, перш за все середніх та малих форм господа�

рювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичною та методологічною основою дослід�

ження матеріально�технічної бази аграрних підприємств

є основні положення, викладені у роботах вітчизняних

та зарубіжних фахівців, зокрема: В.Г. Андрійчук [1],

І.А. Бланк [2], Я.К. Білоусько [11], М. Блауг [3], М.І. Ге�

рун [10], О.В. Захарчук [8; 9], Г.М. Поливанов [4],

І.І. Лукінов [1], М.М. Могилова [7; 8], Г.М. Підлісецький

[10], А.П. Покиньчереда [5], П.Т. Саблук [6] та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз основних існуючих тенденцій

оснащення матеріально�технічної бази аграрних

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Структура функціонуючого аграрного капіталу в

Україні характеризується певними диспропорціями не

на користь основних виробничих засобів і нематеріаль�

ної складової, частка яких залишається стабільно низь�

кою, що не відповідає збалансованості всіх факторів

сільськогосподарського виробництва. За розрахунка�

ми науковців ННЦ "Інститут аграрної економіки",

вартість основних виробничих засобів у структурі спо�

житого аграрного капіталу сільськогосподарських

підприємств за 2010—2015 рр. не перевищувала 30 %

(у межах 21,3—27,2 %) [8]. За структурної комплекс�

ності всіх факторів сільськогосподарського виробниц�

тва частка основних засобів має становити не менше

40%. Відповідно зменшується й питома вага основних

засобів в активах сільськогосподарських підприємств з

50,2% у 2010 р. до 46,6% у 2015 р.

З 2011 р. по 2015 р. вартість основних засобів

сільського господарства (мисливства та пов'язаних з

ними послуг) сумарно з вартістю довгострокових біо�

логічних активів у фактичних цінах зросла у 1,8 рази та

досягла 205,6 млрд грн. (табл. 1). Але слід наголосити,

що приріст вартості основних засобів сільського гос�

подарства був значною мірою обумовлений інфляцій�

ними чинниками, так як за цей період ціни на трактори

та сільськогосподарські машини зросли в 1,7 раза, на

будівельно�монтажні роботи — в 1,8, на автотранспорт

— в 1,4 раза. Якщо ж взяти вартість основних засобів у

доларовому еквіваленті, то найвищий показник складав

у 2013 році — 19,0 млрд дол., у 2015 він зменшився

більш як удвічі.

У цілому частка основних засобів сільського госпо�

дарства в загальному капіталі національної економіки

зменшується за статистичними даними, хоча у 2015 році

питома вага галузевих основних засобів за їх фактич�

ною вартістю становила найвищий показник — 2,7 %

(за рахунок зменшення загальної вартості активів у про�

мисловості та в цілому по національній економіці), най�

менший результат у 2014 р. — 1,1% від загального ка�

піталу.

Розвиток аграрного виробництва потребує наяв�

ності та структурованої збалансованості матеріально�

технічної бази, яка б відповідала світовим стандартам

та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Зрос�

тання рівня фондозабезпеченності сільського господар�

ства, відповідність складу основних засобів кращим

світовим зразкам, розвиток на інноваційній основі тех�

ніко�технологічного потенціалу сільськогосподарсько�

го виробництва є першочерговим стратегічним завдан�

ням.

Основна проблема полягає в тому, що наявних об�

сягів інвестування недостатньо для забезпечення необ�

хідної моделі відтворення галузевих основних засобів.

Забезпеченість сільського господарства основними за�

собами не відповідає потребам виробництва. Ситуація,

що склалася з ресурсним забезпеченням господарсь�

ких формувань, свідчить про потребу в модернізації

основних засобів, відновленні втраченого технічного

потенціалу та його подальшому розвитку, впровадженні

досягнень науково�технічного прогресу у відповідності

до сучасних вимог конкурентоспроможного виробниц�

тва.

У формуванні машинно�тракторного парку в Україні

мають місце негативні процеси. Через фізичне зношен�

ня та технічні несправності щорічно не використовуєть�

Таблиця 1. Динаміка вартості основних засобів сільського господарства та їх частки
у капіталі національної економіки України

Джерело: Державна служба статистики України та власні розрахунки.

Показник Рік 2015 р. до 
2010 р., % 2011 2012 2013 2014 2015 

Вартість основних засобів сільського господарства,  
млрд грн. 114,9 134,3 151,8 167,3 205,6 в 1,8 рази 
Середній курс гривні до 1 долара 7,9356 7,9676 7,9910 11,8867 21,8447 в 2,8 рази 
Вартість основних засобів сільського господарства,  
млрд дол 14,5 16,9 19,0 14,1 9,4 64,8 
У % до вартості основних засобів національної 
економіки  1,6 1,5 1,5 1,1 2,7 в 1,7 рази 
Питома вага основних засобів в активах 
сільськогосподарських підприємств, %  49,1 49,7 48,4 46,4 46,6 94,9 
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ся майже третина наявної техніки. До визначеної тех�

нологічної потреби не вистачає до 50 % у залежності

від видів технічних засобів (табл. 2).

Вітчизняні енергетичні засоби та сільськогоспо�

дарські машини за своїми характеристиками відста�

ють від світових на 2—3 покоління, їх продуктивність

нижча в середньому на 30—60 %, при більших зат�

ратах праці на обслуговування й експлуатацію та

вищій матеріаломісткості. За екологічними вимога�

ми (забруднення атмосфери, деструктуризація грун�

ту) більша частина вітчизняної техніки не відповідає

параметрам системи Євро�2, а також Євро�3 та Євро�

4.

У сільськогосподарському виробництві відсутність

технологічно необхідної кількості техніки призводить

до збільшення навантаження на неї. Так, якщо в Ук�

раїні припадає на один трактор 125 га ріллі, то в Німеч�

чині лише 6 га, у Польщі 9,4 га, Франції 13 га, США 29

га. Причому протягом останніх 20 років навантаження

на одну машину у цих країнах майже не змінювалося,

що пояснюється своєчасним відтворення технічних за�

собів. В Україні за цей період навантаження на техні�

ку збільшилось вдвічі. На жаль, тенденція до зростан�

ня навантаження на різні види сільськогосподарської

техніки відповідних видів угідь зберігається і в 2010—

2015 рр. (табл. 3).

Назва технічних засобів 

Сільсько- 
господарські 
підприємства – 

всього 

У тому числі 

господарські 
товариства 

приватні 
підприємства кооперативи фермерські 

господарства 
державні 

підприємства 

підприємства 
інших організа-
ційних форм 

Трактори – всього 127852 59422 21179 5495 34528 2798 4430
у т.ч. трактори  
потужністю 

       

менше 40 кВт 6678 3190 931 367 1458 257 475
від 40 до 60 кВт 41489 18501 6685 2237 11236 1249 1581
від 60 до 100 кВт 41615 18245 7014 1475 13062 654 1165
100 кВт і більше 38070 19486 6549 1416 8772 638 1209
Вантажні та вантажно-пасажирські 
автомобілі 83567 45777 13983 4183 14243 2464 2917 

Причепи та напівпричепи – всього 66570 34416 11048 3868 13491 1416 2331 
у т.ч. тракторні 49004 24525 8270 3353 9793 1170 1893
Плуги 47336 20329 7860 2336 14490 890 1431 
Культиватори 69474 31639 11497 3222 19780 1421 1915
Борони 193950 97856 34962 16657 34363 4883 5229
Сівалки 65492 29058 11340 2967 19342 1148 1637 
Розкидачі гною і добрив 20286 10383 3487 867 4562 397 590 
Сінокосарки  10733 4847 1834 579 2820 312 341
у т. ч. тракторні 7892 3721 1311 414 2001 204 241
Жатки валкові 13595 6079 2559 762 3592 240 363

Комбайни і машини:     
зернозбиральні 26735 10983 4569 1238 8774 419 752
кукурудзозбиральні 1634 756 282 148 321 54 73
бурякозбиральні  2427 1175 488 156 513 34 61

Таблиця 2. Наявність сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємствах
у 2015 році (на кінець року; штук)

Джерело: Державна служба статистики України.

Таблиця 3. Забезпеченість аграрних підприємств окремими видами
сільськогосподарської техніки

Джерело: Державна служба статистики України та власні розрахунки.

Найменування техніки 2011 2012 2013 2014 2015 2015 р. до 
2010 р., % 

Трактори, тис. шт. 147,1 150,1 146,0 130,8 127,9 86,5 
 у розрахунку на 1000 га ріллі, шт. 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 87,5 
Зернозбиральні комбайни,  
тис. шт. 32,1 32,0 30,1 27,2 26,7 82,9 

 у розрахунку на 1000 га посівної площі 
зернових, шт. 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 87,5 

Бурякозбиральні машини, шт..  3848 3557 3037 2747 2427 63,1 
у розрахунку на 1000 га посівної площі 
цукрових буряків, шт. 9 9 13 9 11 122,2 

Сівалки всіх видів, шт. 71265 72835 71136 65596 65492 91,9 
у розрахунку на 1000 га посівної площі, шт. 6,3 6,7 6,6 6,2 6,2 98,4 
Плуги, шт. 50257 51981 51349 47933 47336 94,2 
у розрахунку на 1000 га ріллі, шт. 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 90,0 
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Спостерігається істотне скорочення кількості усіх

видів техніки з розрахунку на одиницю площі, що по�

в'язано в першу чергу із зростанням її продуктивності,

зміною технологій вирощування окремих культур та

зміною площі посівів сільськогосподарських культур.

Звертає на себе увагу той факт, що в кількісному вира�

женні за період 2011—2015 рр. зернозбиральних ком�

байнів стало менше на 4,9 тис. штук. З розрахунку на 1

тисячу га площі посівів зернових культур їх кількість

скоротилася на 0,5 комбайна. Аналогічно такий же стан

прослідковується для тракторів в кількісному вира�

женні. Їх теж стало менше за цей же період на 19,2 тис.

штук, а з розрахунку на одиницю площі ріллі зменши�

лося на 12,5%.

Технологічна потреба сільськогосподарських

підприємств в тракторах складає 280,0 тис. шт., в наяв�

ності є 127,9 тис. шт., а вироблено було у 2015 р. лише

4,2 тис. шт., що складає 15,0 % від щорічної потреби.

Такий же стан відмічено й по інших видах техніки (табл.

4).

Формування стратегічних напрямів розвитку ма�

теріально�технічної бази країни повинне опиратися

на глибокому аналізі існуючої ситуації. За останні

роки машинно�тракторний парк АПК значно змінив�

ся як кількісно, так і якісно. Сучасна ситуація на рин�

ку сільськогосподарської продукції диктує не�

обхідність виробництва продукції високого якості з

найменшою собівартістю. Це можливо при викорис�

танні сучасної, ресурсозберігаючої техніки, що доз�

воляє знизити трудомісткість виробництва. Сучасний

рівень механізації сільськогосподарського вироб�

ництва дозволяє отримувати високі врожаї сільсько�

господарських культур при відносно низькій со�

бівартості. Також слід зауважити, що техніка для ви�

рощування основних сільськогосподарських культур

не є взаємозамінною, тобто ринки техніки для об�

робітку різних культур один з одним не перетинають�

ся. Тому в країні проблеми оснащеності сільськогос�

подарською технікою та ефективності її використан�

ня мають особливу значущість, а ринок техніки —

ключову ланку підвищення ефективності сільгоспви�

робництва.

На нашу думку,  структурні зміни в  парку

сільськогосподарської техніки України свідчать про

те, що зниження кількості техніки є природною ре�

акцією сільгоспвиробників на збільшення її продук�

тивності. Це виведення підтверджується динамікою

посівних площ та валового збору сільськогоспо�

дарських культур. Так, зниження забезпеченості

сільськогосподарського виробництва технікою не

знижує обсяг виробництва сільськогосподарської

продукції. Таким чином, зменшення кількості ком�

байнів і тракторів у сільськогосподарських підприє�

мствах не є свідченням скорочення технічного потен�

ціалу, а виявляє проблеми вітчизняного сільськогос�

подарського машинобудування та нерозвиненість

ринків.

У цілому, за останні роки в Україні спостерігалось

погіршення ситуації в частині формування та відтворен�

ня основних засобів сільського господарства, особли�

во пасивної складової, про що свідчать обсяги введен�

ня в експлуатацію різного роду виробничих потужнос�

тей і об'єктів забудови в ці роки. (табл. 5).

Розвиток сільського господарства потребує мате�

ріально�технічного забезпечення, що відповідає рівню

передових країн ЄС та світу. Проте в Україні залишаєть�

ся невирішеною проблема фондооснащеності аграрно�

го виробництва, обумовлена затяжними процесами зву�

женого відтворення галузевого основного капіталу та

недостатніми темпами його накопичення в останні роки.

Найменування 
техніки 

Наявність 
техніки, 
тис. шт 

Щорічна 
технологічна 
потреба, 
тис. шт. 

Вироблено 
у 2015 р., 
тис. шт. 

Виробництво 
до потреби, 

% 

Трактори 127,9 28,0 4,2 15,0 
Зернозбиральні комбайни 26,7 6,5 0,1 1,5 
Сівалки 65,5 10,7 4,2 39,3 
Плуги 47,4 8,1 1,8 22,2 

Таблиця 4. Наявність, технологічна потреба та виробництво основних видів техніки,
для сільськогосподарських підприємств, 2015 р.

Джерело: Державна служба статистики України та власні розрахунки.

Назва об’єктів Рік 
2013 2014 2015

Тваринницькі приміщення, тис. скотомісць   
 для великої рогатої худоби 8 11 7
 для свиней 1 15 18 
 для овець - 0,1 0,1
 для птиці, тис. птахомісць 2784 11195 191
Сховища для картоплі, овочів та фруктів, тис. т одночасного зберігання 42,4 77,3 24,2 
Силосні та сінажні споруди, тис. м3 315 186 37
Комбікормові підприємства та цехи, т комбікормів за добу 676 538 360
Комбінати тепличні, га 10 – –
Склади механізовані для зберігання мінеральних добрив, отрутохімікатів та вапняних 
матеріалів, тис. т одночасного зберігання 0,5 2,9 0,02 

Зрошувальні землі, тис. га 2,0 3,7 3,5

Таблиця 5. Введення в дію окремих потужностей сільськогосподарського призначення
для сільськогосподарських підприємств

Джерело: Державна служба статистики України та власні розрахунки.



43

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Є цілий ряд суб'єктивних та об'єктивних причин такого

явища, основні з яких такі:

— акумульована нееквівалентність міжгалузевого

обміну в АПК;

— недосконалість амортизаційної політики;

— недостатні обсяги державної підтримки оновлен�

ня основних засобів та відсутність кредитування за прий�

нятними відсотками;

— низький рівень розвитку агролізингу та руйнуван�

ня системи матеріально�технічного забезпечення сіль�

ськогосподарських товаровиробників.

Оновлення технічних засобів здійснюється досить

повільно. Лише у 2011 р. господарства стали більше

купувати і менше списувати техніки, однак економічно

необхідного співвідношення ще не досягнуто. Для нор�

мального відтворення машинно�тракторного парку по�

трібно щорічно закуповувати 8—12 % від наявної тех�

ніки, а з урахуванням впровадження інноваційно�інвес�

тиційних моделей розвитку аграрної галузі 18—20 %.

Стан машинно�тракторних парків вітчизняних аграрних

підприємств, а також істотна нестача технічних засобів

зумовлює спрощення технологій виробництва сільсько�

господарської продукції, стримує впровадження їх інно�

ваційних моделей. Неякісно виконуються окремі техно�

логічні операції, а іноді вони й зовсім не виконуються.

Втрати урожаю збільшуються. Собівартість продукції

зростає, внаслідок чого вона втрачає конкуренто�

здатність. Інтенсивними та високими технологіями ко�

ристуються лише великі великотоварні аграрні струк�

тури, які мають можливість купувати відповідну техні�

ку.

Причинами незадовільного відтворення технічних

засобів є те, що сільгосптоваровиробники залиша�

ються недостатньо платоспроможними через диспа�

ритет цін на сільськогосподарську і промислову про�

дукцію. Не проводиться відповідна переоцінка техні�

чних засобів і фактичні обсяги амортизаційних відра�

хувань не відповідають реальним витратам основно�

го капіталу. Має місце недосконала кредитна та амор�

тизаційна політика, а також відсутня належна держав�

на підтримка. В сільськогосподарських підприємствах

практично відсутні кошти для простого відтворення

техніки.

Значну роль у техніко�технологічному переосна�

щенні сільського господарства має відігравати держав�

на підтримка. Основними механізмами державної

підтримки є: пільгові кредити; надання техніки в лізинг

лізинговими компаніями, діяльність яких фінансується

за рахунок бюджетних коштів; часткова компенсація

вартості складної техніки; регіональні програми, про�

грами підтримки фермерських господарств. Однак за

період з 2010 по 2015 рр. частка придбання сільсько�

господарської техніки за програмами державної під�

тримки зменшилась з 9,8 до 0,5 % від загальної суми

придбання техніки (табл. 6).

Виробники сільськогосподарської продукції, на

жаль, віддають перевагу техніці іноземного виробницт�

ва. Сьогодні на ринку сільськогосподарської техніки

частка машин вітчизняного виробництва складає лише

близько 17,2 %. Так, у 2015 р. було придбано сільсько�

господарської техніки на 6,8 млрд грн., із них 5,6 млрд

грн. — іноземної техніки.

Незважаючи на підтверджені світовою і вітчизняною

практикою переваги та значимість агролізингу для тех�

нічного переоснащення галузі, як фінансовий механізм

він не набув в Україні достатнього розвитку. Світова

практика свідчить про широке застосування лізингових

операцій з метою формування, розвитку й оновлення

матеріально�технічної бази сільськогосподарських ви�

робників. Критерієм розвинутого ринку лізингу вва�

жається його частка у загальних обсягах інвестицій в

основний капітал понад 10 % (у США — 31 %, Канаді —

20, Великобританії — 15 %). В Україні частка придба�

ної за лізингом сільськогосподарської техніки у 2015 р.

становила лише 3,0 %.

Руйнівними факторами у формуванні машинно�трак�

торних парків аграрних підприємств є проблеми ринку

технічних засобів та стан вітчизняного сільськогоспо�

дарського машинобудування, яке виробляє сільгоспма�

шини в межах до 3 % технологічної потреби. Тому зав�

дання виробників — поступово наповнювати ринок

вітчизняною технікою як власного виробництва, так і

виготовленою спільно із провідними світовими вироб�

никами.

ВИСНОВКИ
Таким чином, подальший перспективний розвиток

сільськогосподарських підприємств пов'язаний з вирі�

шенням ряду проблем системного характеру таких, як:

незадовільна забезпеченість організації техніки; знач�

ний знос діючого парку сільськогосподарських машин;

високі ціни на нову техніку; відсутність обігових коштів

для авансування виробників сільськогосподарської про�

дукції; недовантаження потужностей сировинної та пе�

Показник Рік
2012 2013 2014 2015 

Придбано техніки, всього 6063,6 6848,2 4920,3 6811,6
у т.ч. вітчизняної 1142,5 1153,3 927,9 1171,7
у відсотках до всього придбання 18,8 16,8 18,9 17,2 
Іноземної 4921,1 5694,9 3992,4 5639,9
у відсотках до всього придбання 81,2 83,2 81,1 82,8 
Придбано техніки за програмами державної підтримки 55,9 105,0 69,4 35,9 
у відсотках до вітчизняної 4,8 9,1 7,5 3,0 
у відсотках до всього придбання 0,9 1,5 1,4 0,5 
Придбано вживаної іноземної техніки 361,6 482,4 300,7 649,2 
у відсотках до всього придбання 6,0 7,0 6,3 9,5 
у відсотках до іноземної техніки 7,3 8,5 7,5 11,5 

Таблиця 6. Придбання сільськогосподарської техніки, млн грн.

Джерело: Державна служба статистики України та власні розрахунки.
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реробної бази; низький рівень розвитку підприємств, що

виробляють кінцеву продукцію з сільськогосподарсь�

кої сировини та ін.

Для кількісного і якісного зростання матеріально�

технічного забезпечення до рівня технологічної потре�

би, спроможного забезпечити своєчасне і якісне вико�

нання повного циклу сільськогосподарських робіт за

сучасними високими і безпечними технологіями необ�

хідно розробити і впровадити наступні заходи:

— придбати за кордоном ліцензії та виробляти за

ними сільськогосподарську техніку, вузли і комплекту�

ючі до неї, в тому числі мінітехніку;

— забезпечити умови для створення спільних під�

приємств з виробництва сільськогосподарської техні�

ки;

— здійснення інноваційного провайдингу сучасної

конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки

шляхом розробки і реалізації конкретних бізнес�про�

ектів, які повинні передбачати проектування новітньої

техніки з наступним виготовленням дослідного зразка,

його випробування, сертифікації та освоєння серійним

виробництвом;

— проведення моніторингу кон'юнктури ринку

вітчизняної та іноземної сільськогосподарської техні�

ки, перспективних технологій, новітніх технічних за�

собів, в тому числі міні�техніки, обладнання та встанов�

лення вимог до техніки;

— переорієнтувати адресність державної інвести�

ційної підтримки сільського господарства на користь

сільськогосподарських виробників середніх та малих

форм господарювання, включаючи домогосподарства

населення;

— сприяти розширенню мережі сільськогоспо�

дарських обслуговуючих кооперативів спільного вико�

ристання сільськогосподарської техніки.
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