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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку аграрної економіки України однією з 
головних для забезпечення ефективного і ста-
лого розвитку функціонування сільськогоспо-
дарських підприємств є проблема технічного та 
технологічного забезпечення. Низький існуючий 
рівень ресурсно-технічного забезпечення є обме-
женням комплексності застосування заходів з 
реалізації застосування в аграрній сфері про-
гресивних техніко-технологічних рішень, а від-
повідно, і обмеженням у набутті конкурентних 
переваг за рахунок зниження витрат виробни-
цтва на створення сільськогосподарської про-
дукції. Від вирішення цієї проблеми залежить 
економічний розвиток виробництва сільськогос-
подарської продукції, її конкурентоспромож-
ність та ефективність діяльності агровиробників.

Стан вивчення проблеми. Проблемі техніко-
технологічного забезпечення сільського госпо-
дарства України та суб’єктів господарювання 
присвячені наукові праці В.Г. Андрійчука, 
М.В. Гладія, О.Ю. Єрмакова, Г.Є. Мазнєва, 
Л.Ю. Мельника, М.М. Могилової, В.І. Пере-
бійноса, Г.М. Підлисецького, О.В. Харченка та 
ін. Проте плинність умов ринкового господарю-

вання для економічних суб’єктів в аграрному 
середовищі України потребує подальшого дослі-
дження даної проблеми.

Метою дослідження є вивчення існуючого 
стану техніко-технологічного забезпечення та 
опрацювання пропозицій щодо його вдоскона-
лення в сільськогосподарських підприємствах 
для підвищення конкурентоспроможності агро-
продовольчої продукції.

Виклад основного матеріалу. Виробничий 
досвід і наукові дослідження переконливо свід-
чать, що належне техніко-технологічне забез-
печення має винятково важливе значення для 
підвищення ефективності виробничої діяль-
ності та забезпечення на цій основі економіч-
ного зростання сільськогосподарських підпри-
ємств у ринкових умовах господарювання. 

Нині ж матеріально-технічне забезпечення 
аграрного сектору України в останні роки дося-
гло такої критичної межі, за якої, навіть при 
умові існуючої динаміки та невживанні карди-
нальних заходів стосовно її покращення, уже 
в найближчий час буде йти розмова про пору-
шення технологічних процесів в тваринництві 
і рослинництві, про суттєву екстенсивність 
виробництва в сільському господарстві взагалі. 
Відтак пошук шляхів забезпечення підпри-
ємств та ефективного використання їх матері-
ально-технічних засобів є досить актуальним 
питанням сьогодення.

У сучасній економічній літературі, що при-
свячена проблемам виживання та стратегічного 
успіху підприємств в умовах висококонкурент-
ного середовища, велика увага приділяється 
факторам успіху, зокрема ключовим і ринко-
вим факторам успіху, ключовим компетенціям, 
конкурентним перевагам [5]. 

Одним із внутрішніх аспектів забезпечення 
конкурентних переваг є ключові компетенції, 
що мають ресурсне походження. Саме ресурси 
підприємства приймають форму ключових ком-
петенцій, якщо відбір і комбінація ресурсів 
здійснюється краще, оригінальніше, швидше за 
конкурентів та забезпечують основу конкурент-
ного потенціалу підприємства. 
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Під техніко-технологічним забезпеченням 
сільського господарства розуміють систему, в 
якій відбувається вільне споживання технічних 
засобів (техніки, паливно-енергетичних ресурсів, 
запасних частин, добрив, засобів захисту рослин 
тощо) та технологічного впровадження, шляхом 
використання послуг виробників матеріально-
технічних засобів та сервісних підприємств – їх 
постачальників. Це відносини, які забезпечують 
формування і використання матеріально-техніч-
них засобів суб’єктами сфери АПК [9].

В Україні при достатньо високому рівні забез-
печеності сільського господарства земельними і 
трудовими ресурсами залишається невиріше-
ною проблема його техніко-технологічного осна-
щення. Забезпеченість аграрних підприємств 
сільськогосподарською технікою знаходиться на 
низькому рівні, навантаження на неї зростає.

Досить негативно на ресурсному потенціалі 
сільськогосподарських підприємств позначи-
лось кризове становище, що охопило всі галузі 
економіки держави, особливо сільське госпо-
дарство, що стало однією з причин скорочення 
виробництва сільськогосподарської продукції. 
Так значно зменшилось виробництво вітчизня-
них тракторів, сільськогосподарських машин, 
устаткування та обладнання. Щорічне вибуття 
з виробничого циклу замортизованих тракто-
рів, збиральної техніки та інших сільськогос-
подарських машин і знарядь при практичній 
відсутності їх поновлення наближає сільське 
господарство до процесу руйнації техніко-тех-
нологічної основи виробничого відтворення. 
Темпи оновлення машинно-тракторного парку 
скоротились у 10–20 разів [2].

На сьогодні наявність сільськогосподар-
ської техніки в Україні не відповідає техноло-
гічній потребі у ній (рис. 1). Так, у 2014 р. у 
сільськогосподарських підприємствах рівень 
забезпеченості тракторами становив 36% від 
технологічної потреби, сівалками всіх видів – 
39,9, плугами – 43,1, зернозбиральними ком-
байнами – 43,6, бурякозбиральними маши-
нами – 17,6%. Українськими підприємствами 
виробляється лише 1,2% тракторів від техно-
логічної потреби, 2,1% сівалок, 4,1% плугів, 
0,1% зернозбиральних комбайнів.
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Рис. 1. Наявність і виробництво 
сільськогосподарської техніки в Україні у 2014 р., 

% від технологічної потреби [11]

За даними Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, щорічні потреби в 
оновленні машинно-тракторного парку АПК 
становлять: 40 тис. од. тракторів (у т.ч. з тяго-
вою силою типу Т-150 – 10 тис. од.); 7,5 тис. 
од. зернозбиральних комбайнів; 2,1 тис. од. 
кормозбиральних комбайнів; 50 тис. од. ґрун-
тообробних та посівних машин [8].

За аналізований період знизилась кількість 
комбайнів: зернозбиральних – на 47,0%, куку-
рудзозбиральних – на 70,9%, картоплезбираль-
них – на 74,4%, бурякозбиральних – на 60%, 
тракторів – на 47,5%. 

Збільшення навантаження на техніку при-
зводить до розтягування строків виконання 
технологічних операцій, втрати врожаю, змен-
шення якісних показників продукції рослинни-
цтва та підвищення собівартості його виробни-
цтва, і тим самим негативно впливає на рівень 
конкурентоспроможності продукції сільсько-
господарських підприємств. 

Потрібно підкреслити, що модернізація 
машинно-тракторного парку традиційних сіль-
ськогосподарських підприємств відбувається 
повільно. Так, наприклад, протягом 2013 року 
у сільськогосподарські підприємства Київської 
області надійшло тракторів 522 шт., а вибуло 
533 шт.; комбайни зернозбиральні – надійшло 
протягом року 10 шт., вибуло – 25 шт.; куку-
рудзозбиральні комбайни – надійшло у 2013 
році – 22 шт., вибуло – 61 шт. Виняток ста-
новлять плуги, культиватори, сівалки, посівні 
машини, яких надійшло більше протягом року, 
ніж вибуло.

Проведений аналіз засвідчує, що переважна 
більшість техніки купується сільськогосподар-
ськими підприємствами за власні кошти, які 
ними отримано від результатів виробничо-гос-
подарської діяльності (табл. 1).

Основними причинами низького рівня мате-
ріально-технічного забезпечення сільськогос-
подарських підприємств є: недостатність влас-
них джерел фінансування техніко-технічного 
переснащення; зростання цін на нову сільсько-
господарську техніку; зниження обсягів дер-
жавної підтримки оновлення машинно-трак-
торного парку за рахунок програми фінансового 
лізингу; недостатній рівень розвитку вітчизня-
ного сільськогосподарського машинобудування, 
продукція якого не відповідає сучасним вимо-
гам аграрного виробництва; нерозвиненість 
спільного використання техніки сільськогоспо-
дарськими підприємствами.

Покращення техніко-технологічного забезпе-
чення сільськогосподарських підприємств дасть 
змогу нарощувати обсяги виробництва рослин-
ницької продукції, знижувати затрати праці і 
витрати коштів на їх одиницю, що неодмінно 
позитивно вплине на підвищення конкуренто-
спроможності.

Нині ситуація на ринку сільськогоспо-
дарської техніки виглядає вкрай негативно, 
не дивлячись на те, що в країні в минулому 
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було сформовано потужну галузь машинобуду-
вання для агропромислового комплексу, яка 
об’єднує понад 130 підприємств і конструк-
торських бюро. За даними Державної служби 
статистики України, нині держава не спро-
можна забезпечити сільськогосподарські під-
приємства необхідною технікою, що в умовах 
відновлення ефективної діяльності аграрного 
сектора України змушує використовувати зару-

біжну техніку, яка хоч і значно дорожча, але 
за продуктивністю, якістю та надійністю пере-
вершує вітчизняні зразки. Так, на українських 
полях комбайни класу «John Deere», «Case» та 
ін. за сезон можуть зібрати урожай на площі 
1,5–2 тис. га, а комбайни «Дон», «Славутич», 
«Нива» – лише 250 – 300 га. Так, серед придба-
них у 2013 р. тракторів найбільша питома вага 
тракторів зарубіжного виробництва –«Беларус» 

Таблиця 1
Наявність сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємствах  

у 2013 році, (штук) [10]
Показники Надійшло протягом 

року Вибуло протягом року Наявність на кінець 
року

всього у т.ч. 
куплено

Частка 
купле-
них, %

всього
у т.ч. 

списано 
по зносу

частка 
списа-
них, %

Всього
Власність 
виключно 

підприємства
Трактори – всього 522 418 80,1 533 158 1,9 8279 6938
У т.ч. потужністю
менше 40 кВт 16 13 81,4 27 12 3,0 387 342
від 40 до 60 кВт 70 49 70,4 216 61 2,2 2682 2183
від 60 до 100 кВт 236 182 77,0 155 60 1,9 3150 2601
100 кВт і більше 200 174 87,0 136 25 1,3 2059 1812

Із загальної кількості тракторів
трактори колісні 499 400 80,1 474 148 1,9 7724 Х
трактори гусеничні 23 18 77,9 59 10 1,7 555 Х
трактори без змонтов. на них 
машин 493 393 79,7 449 147 2,0 7543 Х

трактори, на яких змонтовані 
машини 29 25 86,0 84 11 1,4 736 Х

Плуги 240 168 70,0 159 73 2,5 2984 2605
Культиватори 244 133 54,7 230 80 2,4 3330 2847
Борони 543 269 49,5 863 266 2,0 12680 10500
у т.ч. дискові 127 92 72,5 65 25 2,2 1199 1108
Машини посівні та для 
садіння – всього, у.т.ч. 299 235 78,8 244 89 2,4 3695 3269

Сівалки 276 220 79,7 220 79 2,3 3478 3065
Картоплесаджалки 12 6 49,6 14 8 5,7 139 130
Інші 10 9 90,2 10 2 2,6 78 75
Розкидачі гною і добрив 119 79 66,5 124 41 2,9 1403 1236
Обладнання іригаційне
Стаціонарне 21 16 76,2 8 2 1,3 173 Х
Пересувне 23 16 69,8 3 – – 164 Х
Машини для захисту с/г 
культур 111 78 70,5 47 20 2,1 1008 930

Сінокосарки 77 30 39,2 66 26 3,9 677 580

у т.ч. тракторні 56 19 33,9 41 16 3,2 520 441
Жатки валкові 66 60 90,9 64 26 3,5 733 621
Прес-пакувальники, без прес 
підбирачів 68 50 73,5 24 10 2,5 442 409

Комбайни і машини 137 91 66,8 129 40 2,5 1612 1390
Зернозбиральні 10 7 70,0 25 5 3,9 114 93
Кукурудзозбиральні 22 11 50,0 61 27 5,2 478 403
картоплезбиральні, без карто-
плекопачів 4 2 50,0 3 – – 56 53

у т.ч. комбайни 8 6 75,0 24 5 1,4 344 296
бурякозбиральні 3 1 33,3 – – – 13 13
для збирання овочів і 
баштанних культур – – – – – – – –

Техніка для після урожайних 
робіт 69 42 60,9 62 32 3,1 1025 938
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(40,5%), «John Deere» (11,2%), «New Holland» 
(4,7%), «Case» (4,1%), а питома вага тракторів 
«ХТЗ» – лише 3,2%. Таж ситуація і з зернозби-
ральними комбайнами – переважна більшість 
комбайнів імпортована в Україну [11].

Тому сьогодні вкрай потрібні заходи дер-
жавної підтримки сільськогосподарського 
машинобудування, що дозволить випускати 
сучасну техніку за доступними цінами для 
вітчизняних товаровиробників сільськогоспо-
дарської продукції.

Для сільськогосподарських підприємств най-
дешевший спосіб придбання техніки – договір 
купівлі-продажу, проте ним можуть користу-
ватись лише ті підприємства, фінансовий стан 
яких стабільний. Для підприємств, які мають 
незадовільний фінансовий стан, найбільш при-
йнятними є договори про надання послуг сіль-
ськогосподарської техніки, а для більшості 
підприємств, фінансовий стан яких задовіль-
ний, – договір фінансового лізингу.

Матеріально-технічне забезпечення агропро-
мислового комплексу, яке прийшло на зміну 
зруйнованій системі державного постачання, 
є недосконалим і не задовольняє вимоги сіль-
ськогосподарських підприємств. Для встанов-
лення правових та організаційно-економічних 
засад формування і функціонування системи 
ресурсно-технічного забезпечення виробничої 
діяльності сільськогосподарських підприємств, 
створення сприятливих економічних умов для 
розробки, виробництва, використання і обслу-
говування машин, обладнання і устаткування 
для сільського господарства, визначення шля-
хів державної підтримки відтворення і розви-
тку їх матеріально-технічної бази доцільним є 
створення на акціонерній основі техніко-техно-
логічний кластер (рис. 2) [3]. 

Техніко-технологічний кластер ресурсного 
забезпечення сільськогосподарських підпри-
ємств можна розглядати як стійку систему вза-
ємодії сільськогосподарських суб’єктів госпо-
дарювання і контрагентів із високим ступенем 
агрегації в межах регіональної та ринкової кон-
центрації з метою покращення ресурсно-техніч-
ного забезпечення виробничої діяльності аграр-
них підприємств та підвищення ефективності 
виробництва й конкурентоспроможності, шля-
хом створення та реалізації спільної продукції, 
відтворення і розвитку матеріально-технічної 
бази, комплексної механізації і автоматизації 
технологічних процесів, відновлення і збере-
ження родючості ґрунту в сільському господар-
стві на основі вітчизняного машинобудування 
та виробництва матеріальних ресурсів.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Для ефективного розвитку аграрної 
сфери однією з найгостріших економічних про-
блем є відтворення та ефективне використання 
ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств. Останній розглядається як сис-
тема організаційних, економічних важелів і 
методів управління та виробничих чинників, 
які в процесі своєї взаємодії можуть забез-
печити ефективне його використання. Щодо 
стратегії техніко-технологічного забезпечення 
ефективної виробничої діяльності сільськогос-
подарських підприємств, то вона насамперед 
має бути зорієнтована на підвищення ефектив-
ності виробництва та конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції на внутріш-
ньому і зовнішньому ринках. Одним із напря-
мів її реалізації може бути створення техніко-
технологічних кластерів. Це є підставою для 
нарощування найближчими роками агропродо-
вольчого потенціалу країни. 

Рис. 2. Техніко-технологічний кластер ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств [3]
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