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вого і торговельного капіталу з консолідацією 

потенційних можливостей окремих підприємств 

у зменшенні фінансового ризику. Крім того, від-

бувається вирівнювання економічних умов для 

підприємств-учасників за рахунок збалансовано-

го механізму перерозподілу доходів та зменшен-

ня податкового тиску, ефективної концентрації 

матеріальних, грошових і трудових ресурсів у до-

сягненні певної мети, що сприятиме створенню 

іноземного інвестиційного клімату в регулюванні 

економіки як на мікро-, так і на макрорівні.

Інтегровані агроструктури повинні отримати 

свій подальший розвиток у національній економіці і 

вирішуватись заходами визначення територіальних 

особливостей щодо їх створення, що є спонукаю-

чим чинником забезпечення сільського населення 

виробничою діяльністю, відродження соціальної 

інфраструктури на селі зі знаходженням принципів 

і оптимальних критеріїв розвитку горизонтальної 

та вертикальної форм агропромислової інтеграції 

у забезпеченні гармонізації інтересів партнерів за 

технологічними циклами сільськогосподарського 

виробництва. Крім того, до численних передумов 

з формування сільськогосподарських інтегрованих 

підприємств належить і законодавче окреслення 

стабільних правових норм їхньої бізнес-діяльності, 

і не тільки національних, а й міжнародних.
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ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан технічної оснащеності сільськогосподарського ви-

робництва і на його основі проведена економічна оцінка впливу відтворювального процесу на техніко-техно-

логічні показники аграрних підприємств.
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Summary. The article analyzes the current state of technical equipment of agricultural production and its economic 

basis of the impact assessment of the reproductive process on the technical and technological parameters of agricultural 

enterprises.
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Постановка проблеми. Становлення кон-

курентоспроможного аграрного виробництва 

в сучасних умовах набуває особливо важливо-

го соціально-економічного значення. Вступ 

Украї ни до СОТ, подолання деструктивних 

чинників, зумовлених значним скороченням 

обсягів виробництва, зниженням ефективності 

галузі, має бути направлене на відновлення тех-

ніко-технологічної бази сільськогосподарських 

підприємств.

Але економічна ефективність зростання 

аграрного виробництва не виявляє чітких тен-

денцій до стабілізації. Крім того, результати фі-

нансової кризи звужують обмежені можливості 

зміцнення ресурсної бази господарств і в першу 

чергу — їх технічного потенціалу. А оскільки влас-

ний виробничий процес є основою розвитку еко-

номічної системи товаровиробників, то виробни-

цтво найбільш взаємопов’язано з використанням 

технічного потенціалу.
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Внаслідок непослідовних дій у процесах ре-

формування аграрного сектору економіки, не-

хтування науково обґрунтованими основами 

господарювання сільськогосподарське виробни-

цтво втратило свій виробничий потенціал, і як 

наслідок — зниження рівня рентабельності ви-

робництва та платоспроможності сільськогоспо-

дарських підприємств у відтворенні матеріально-

технічної бази, яка на сьогодні фізично і морально 

застаріла і не відповідає сучасним вимогам.

Все це породжує відсутність зацікавленості 

швидкого техніко-технологічного відновлення 

виробничого процесу товаровиробників із від-

працюванням системи заходів та методів впливу 

на відтворення. В результаті неналежним чином 

спрацьовує механізм управління процесами від-

творення основних виробничих засобів сільсько-

господарських підприємств, що впливає на погір-

шення їх стану та ефективність використання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дженням проблеми відтворення матеріально-тех-

нічної бази сільськогосподарського виробництва 

з обґрунтуванням ефективності управління при-

діляло увагу значне коло вітчизняних і зарубіжних 

науковців, такі як В. Г. Андрійчук, В. Г. Більський, 

Я. К. Білоусько, А. П. Гайдуцький, Г. М. Підлі-

сецький, О. І. Ноткін, Л. Гітман, Т. С. Хачатуров, 

М. Джонка, Ф. Лютз, Дж. Кедрік та ін.

Однак залишається значна кількість невирі-

шених і дискусійних питань, зокрема заходи фор-

мування і оптимізації власних джерел капітальних 

вкладень з відпрацюванням дієвого внутрішнього 

механізму управління процесом відтворення тех-

нічних засобів аграрних підприємств.

Мета статті — на основі проведеного аналі-

зу сучасного технічного стану сільськогосподар-

ських підприємств розробити управлінські заходи 

щодо активізації його відновлення.

Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасного 

стану техніко-технологічного забезпечення аграр-

них підприємств показує, що кількість технічних 

засобів, які вибули з експлуатації, у 10–20 разів 

перевищила кількість новопридбаних. У результаті 

кількість машино-тракторного парку істотно змен-

шилась. Зокрема, тракторів — більш як на 220 тис. 

од., зернозбиральних комбайнів — на 46 тис. од., 

кормозбиральних машин — майже на 30 тис. од., 

іншої сільськогосподарської техніки — на десятки 

тисяч одиниць. Внаслідок чого навантаження на 

один трактор перевищує 100 га ріллі, на комбайн — 

250 га площі посівів, а в окремих регіонах — більше 

300 га. Це зумовлює щорічні втрати зерна, які до-

сягають 5–10 млн. т, де значна його кількість пере-

ходить із класу продовольчого в кормове [1, с. 7].

Майже 80 % наявної техніки в сільськогос-

подарських підприємствах відпрацювало амор-

тизаційний строк експлуатації і потребує значних 

витрат на підтримання її в робочому стані. Рівень 

технічної готовності в період найбільшого наван-

таження не перевищує 70–75 %, що призводить 

до грубих порушень технологічних регламентів 

вирощування сільськогосподарських культур [2].

За останні 15–20 років технології вирощуван-

ня сільськогосподарських культур зазнають істот-

них змін, які полягають у їх біологізації, зменшенні 

обсягу витрат енергетичних ресурсів та викорис-

тання людської праці, пов’язаних із виконанням 

технологічних операцій, підвищенням екологічної 

безпеки. Разом з тим недостатній рівень техніко-

технологічного забезпечення, професійний кон-

серватизм виробників сільськогосподарської тех-

ніки й обладнання та неефективність економічної 

моделі господарювання не дають змоги забезпечи-

ти виробництво сільськогосподарської продукції 

за новітніми технологіями, підривають економічні 

основи подальшого розвитку не лише галузі, але й 

усього суспільства, загрожуючи продовольчій без-

пеці держави [3, с. 112].

Вирішення зазначених проблем має ґрунту-

ватися на об’єктивності розширеного відтворення 

суспільного виробництва, на засадах відновлення 

спожитих основних засобів праці за рахунок до-

сконалих і продуктивніших ресурсів. Порушення 

цієї закономірності позначиться на зниженні об-

сягів виробничої діяльності, погіршенні якісних 

характеристик продукції та зниженні продуктив-

ності сільськогосподарської праці як основного 

визначального факторного виміру господарської 

діяльності.

Загалом, за визначеннями науковців, техніко-

технологічна база підприємства — це системна су-

купність найбільш активних елементів виробниц-

тва, яка визначає технологічний спосіб одержання 

продукції, здійснюваний за допомогою машинної 

техніки, різноманітних транспортних, передаваль-

них, діагностичних та інформаційних засобів, орга-

нізованих у технологічні системи виробничих під-

розділів і підприємства загалом [4, с. 459].

Відмінною ознакою всієї наявності основ-

них засобів товаровиробника (активної і пасивної 

частин), є їх техніко-технологічна складова, яка 

визначається за його кількісною і якісною базою. 

Її структурно-компонентний склад включає тіль-

ки ті основні засоби виробництва, що виконують 

агротехнологічні завдання, тобто активна їх час-

тина. Це дає змогу виокремлювати особливість їх 

сукупних характеристик, виходячи із об’єктивної 

необхідності техніко-технологічного розвитку ви-

робництва, можливість виявлення взаємозв’язків, 

пріоритетів, чинників та способів відновлення 

ефективного системного функціонування як всієї 

сукупності технологічних процесів, так і окремої 

виробничої техніки.

Виробнича спроможність сільськогосподар-

ських підприємств є мірилом їх виробничої потуж-

ності і вирішальним чином залежить від наявності 
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технічних засобів з оптимальним комплексом тех-

нологічного забезпечення процесу господарюван-

ня. Можливість досягнення високої ефективності 

сільськогосподарського виробництва має ґрунту-

ватися на основі технічного прогресу, який сприяє 

підвищенню продуктивності праці, зниженню со-

бівартості виробленої продукції, зростанню рента-

бельності виробництва.

Курс технічного прогресу на оновлення мате-

ріально-технічної бази з розширенням комплексу 

технологічних робіт аграрного виробництва мож-

ливий лише через створення засобів праці нового 

покоління, які дозволять підвищити продуктив-

ність праці у декілька разів, з орієнтацією пара-

метрів на досягнення високих показників вироб-

ництва сільськогосподарської продукції за умови 

мінімальних затрат праці на її одиницю.

Необхідно зазначити, що в сучасних умо-

вах рівень технічного забезпечення повинен ха-

рактеризуватися не кількістю засобів праці, їх 

якістю та продуктивністю, а й технологічною 

досконалістю виробничих процесів, покликаних 

вчасно задовольняти біологічний ритм галузей 

рослинництва і тваринництва, що неможливо 

без комплексного взаємоузгодженого їх розвит-

ку. Особливість новітніх технологій у рослин-

ництві та тваринництві полягає в освоєнні мето-

дів управління продуктивним процесом.

Сучасні світові тенденції аграрного вироб-

ництва вимагають вищого технологічного рівня і 

більшої одиничної потужності технічної бази під-

приємств. Впровадження світового поступу кон-

цептуального агроінноваційного розвитку сприяє 

активному опануванню нових підходів до агро-

технологій та технічному їх оснащенню. Західні 

виробники сільськогосподарської продукції пе-

рейшли на використання техніки четвертого по-

коління — мультиопераційної, енерго- та ресур-

созберігаючої, що відповідає сучасним високим 

технологічним і екологічним вимогам.

Звичайно, вітчизняне сільськогосподарське 

машинобудування за своїм технічним рівнем суттє-

во відстає від досягнень світового науково-техніч-

ного прогресу в машинобудуванні і без впроваджен-

ня новітніх технологій та обладнання, виробленого 

провідними зарубіжними фірмами, неспроможне 

освоїти виробництво техніки, яка відповідала б 

сучасним технологіям. Але, розглядаючи забезпе-

чення технічними засобами аграрних товаровироб-

ників через призму ринку сільськогосподарської 

техніки в Україні, необхідно відмітити, що за остан-

ні роки віт чизняне сільськогосподарське машино-

будування сконструювало машини і обладнання, 

які за своїми техніко-технологічними показниками 

не поступаються перед імпортними, але вони поки 

що менш надійні і не такі продуктивні.

Стратегічним напрямом у вирішенні про-

блеми виробництва конкурентоспроможної 

сільськогосподарської техніки, на нашу думку, 

є об’єднання зусиль науково-конструкторських 

центрів і машинобудівників на основі науково 

обґрунтованих системних технологій і типів ма-

шин з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, 

агротехніки вирощування сільськогосподарських 

культур та правових форм господарювання.

Впровадження цього напряму має ґрунтува-

тися на певних його функціях із сегментацією за 

рівнями користувачів (рис. 1).

Рис. 1. Функціональний зв’язок між рівнями користувачів (розроблено автором)

Таким чином, на основі розвитку науково-

технічного прогресу можливе досягнення високої 

ефективності сільськогосподарського виробни-

цтва, а його темпи і соціально-економічні резуль-

тати визначать потенційні можливості розвитку 

та ефективність господарювання.
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В умовах економічної нестабільності агропро-

мислового комплексу освоєння та впровадження 

нових технологій має здійснюватися поетапно з 

відповідним пріоритетним напрямом державної 

підтримки в освоєнні технічних засобів, що забез-

печить швидку окупність вкладених коштів.

Для виробництва конкурентоспроможної 

сільськогосподарської продукції товаровироб-

никам необхідно забезпечити виконання всіх 

операцій з дотриманням вимог технологічного 

регламенту з оптимальним співвідношенням об-

сягів робіт і рівнем їх ресурсного забезпечення. 

Отриманню сільськогосподарської продукції за її 

різновидами передує комплексне проведення аг-

ротехнологічних робіт з максимальним викорис-

танням технічного потенціалу товаровиробника. 

Це вимагає об’єктивності та неупередженості у 

проведенні економічних розрахунків щодо ви-

значення розміру експлуатаційних витрат, які за-

лежать від обсягів робіт та часової їх періодизації 

(враховуючи сезонність виробництва).

Як свідчать проведені нами дослідження, 

із врахуванням диспаритету цін на промислову 

і сільськогосподарську продукцію (1:6–8 разів) 

доцільність оновлення (придбання, оренда, лі-

зинг) чи відновлення (капітальні або поточні ви-

трати) необхідних технічних засобів має ґрунту-

ватися на підставі економічних розрахунків щодо 

кожної його одиниці. А оскільки існує мінімаль-

не річне навантаження для кожного технічного 

засобу, після досягнення якого не завдаються 

господарству збитків, то можна скористатися та-

ким виразом [5, с. 109]:
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де S
min

 — площа мінімального обробітку ґрунту, га;

F
c
 — постійні витрати на утримання машино-

тракторного агрегату, грн.;

V
l
 — вартість оновлення чи відновлення тех-

нічного засобу, грн./га;

Vp
c
 — розмір змінних витрат грн./га.

Розрахований показник вирішить питання 

щодо доцільності придбання технічного засобу 

чи взяття його на умовах оренди, лізингу (екстен-

сивний напрям відновлення), або після ремонтів 

проведення капітальних чи поточних (інтенсив-

ний напрям відновлення) продовжити експлуата-

ційний термін його використання.

Але визначення доцільності відновлюваль-

ного процесу технічних засобів виробництва, на 

нашу думку, неповно відображає ефективність 

господарювання. Воно тільки охарактеризовує 

експлуатаційні можливості того чи іншого тех-

нічного засобу в залежності від об’єму виконан-

ня робіт. І тому цей показник має бути обґрунто-

ваний з боку отримання економічного ефекту від 

використання базової чи новопридбаної техніки 

на основі співставлення приведених витрат, які 

акумулюють в собі собівартість і нормативний 

прибуток:

 мЗ С К    , (2)

де З — приведені витрати одиниці продукції (грн.);

С — собівартість одиниці продукції (грн.);


м
 — нормативний коефіцієнт ефективності 

капітальних вкладень (норма ефективності = 0,15);

К — питомі капіталовкладення у виробничі 

фонди (грн.) [6, с. 101].

Основним параметром економічного ефекту 

є приведені витрати як чинник вартісного вира-

ження розміру капітальних вкладень при виборі 

кращого варіанту вирішення технічних завдань. 

При цьому їх головним розрахунковим парамет-

ром виступають експлуатаційні витрати та про-

дуктивність живої праці.

Таким чином, комплексність всієї системи 

показників, які в повному обсязі характеризують 

процес відтворення основних засобів виробни-

цтва, — це поєднання обраних оптимальних екс-

плуатаційних можливостей технічних засобів із 

економічною ефективністю їх використання, що 

справляє дієвий управлінський вплив на госпо-

дарську діяльність товаровиробника у виробни-

цтві сільськогосподарської продукції. Крім того, 

визначення оптимального варіанту відновлю-

вального процесу технічного засобу за його енер-

гопотужністю та універсальністю прямо залежить 

від технологічної складової, що передбачає ви-

значення необхідних параметрів механізованих 

робіт, виходячи із типу (марки) сільгоспмашин, 

наявної структурної їх динаміки, вікового стану 

та технології виробництва задля визначення не-

достатку чи надлишку технічних засобів.

Визначення оптимальної структури машино-

тракторного парку дозволить аграрним підприєм-

ствам вийти на більш нижчий рівень собівартості 

і капітальних вкладень, а також дозволить вико-

нувати той же обсяг технологічних робіт із вищою 

якістю, але з меншими затратами.

В умовах вимушеної економії фінансових ре-

сурсів особливого значення набувають питання 

економічної оцінки у доцільності відновлення 

зношеної техніки, визначаючи стратегію розвит-

ку ремонтної бази з відповідними вимогами до 

якості проведення ремонтних робіт та їх ціни. І 

тому, крім зміни структури матеріально-технічної 

бази, існує й інша оцінка у визначенні віднов-

лювального впливу на техніко-технологічні по-

казники аграрних підприємств. Її суть полягає у 

проведенні ремонтів задля продовження терміну 

експлуатації технічних засобів, виходячи із по-

стійно зростаючих цін на сільгоспмашини.

І як свідчать дані попередньо проведених 

нами досліджень, середній вік тракторів сільсько-

господарських підприємств складає 12 років, зер-

нозбиральної техніки — 10 років. Старіння техніч-
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них засобів, знос призводить до збільшення витрат 

на її відновлення. Щорічне зниження готовності 

сільгоспмашин до польових робіт складає 3–5 % 

з вірогідністю відмови у робочі періоди. Внаслі-

док дефіциту технічних засобів більшість аграрних 

підприємств проводить процес спрощення техно-

логічних ритмів обробітку сільськогосподарських 

культур, порушуючи вимоги зональних систем 

землеробства з невиправданим збільшенням тех-

нологічних строків сільськогосподарських робіт.

Всі ці обставини вимагають від сільськогос-

подарського товаровиробника проведення оцінки 

стану технічного рівня з метою визначення його 

внутрішнього впливу на процес відновлення техніко-

технологічного потенціалу для успішної діяльності.

На наше переконання, визначення оцінки у 

відновленні технічних засобів полягає у встанов-

ленні ефективності використання зношених сіль-

госпмашин, використовуючи достовірність вихід-

ної інформації, а також коректність методики самої 

оцінки. При цьому важливими розрахунковими 

показниками є: балансова і залишкова вартість 

машин, вартість капітального ремонту, норматив-

ні терміни амортизації, розмір поточних витрат з 

підтримки роботоздатності (поточні ремонти, те-

хобслуговування), якість ремонтів, джерела фінан-

сування, динаміка зниження сезонної виробітки зі 

збільшенням термінів експлуатації.

Висновки. Оцінку технічного рівня необ-

хідно проводити періодично в процесі аналізу й 

узагальнення конкретних показників, які харак-

теризують ступінь технічного оснащення, його 

енергетичну і технологічну потужність. Із всієї су-

купності форм технічного відновлення необхідно 

виокремлювати ті, які характеризують, з одного 

боку, технологічну складову і підтримку техніко-

технологічної бази з постійним її розвитком та 

вдосконаленням — з другого.

Оцінка технічного стану сільськогосподар-

ських машин має дати відповідь на питання: які 

технологічні нормативи відстали у своєму техніч-

ному забезпечені і що необхідно та в якій послі-

довності зробити, щоб підвищити технічний по-

тенціал аграрного підприємства.

Під час прийняття рішення щодо дієвості 

відновлювальних заходів необхідно враховувати 

окупність додаткових капіталовкладень — прид-

бання комбінованих багатоопераційних ґрун-

тооброблювальних машин і обладнання. Крім 

того, слід врахувати наявні технічні засоби, їх вік, 

робото здатність, залишкову і ринкову вартість. 

Оскільки у випадку переходу до нових технологій 

частина машин може стати непотрібною, необ-

хідна їх подальша реалізація або ліквідація (у за-

лежності від терміну служби). З іншого боку, при-

дбання нової, прогресивнішої техніки потребує 

додаткових фінансових ресурсів, що може склас-

ти труднощі через відсутність грошових коштів у 

сільськогосподарських підприємств.
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