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llЛеlпуk А. G.
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Yu riy Fedkovych Chernivtsi National Uпiчеrsitу

Постановка проблетии. Трансформацiя аг-
рарного виробництва у cBiToBi iнтеграцiйнi про-
цеси призвела до значних змiн у сiльському
господарствi. Як показуе свiтовий досвiд прогре-
сивний помiрний розвиток сiльського господар-
ства можливий на ocHoBi iнновацiйно-
технолоriчного розвитку пiд впJ-Iивом науково-
технiчного прогресу. Саме технологiчний розви-
ток визначао piBeHb розвитку аграрного сектора
економiки. У сучасних умовах суттсво
погiршився piBeHb ремонтно-технiчного забезпе-
чення сiльськогосподарських пiдприемств.
3мiнилася структура ринку сiльсько-
господарськоТ технiки, lло вимагае iнновацiйних
пiдходiв до формування системи peMoFITHo-
технiчного забезпечення аграрного виробниц-
тва.

АналЕз ocTaHHix дослiджень i публiкацiй.
Питання технiчного забезпечення аграрного ви-
робництва дослiджують вiтчизнянi i зарубiжнi
вченi та практики: В. Андрiйчук, Я. Бiлоуська, М.
3убець, I\il. Кiсiль, В. Кравчук, П. Лайко, М. Ло-
бас, М. Могилова, П, Музика, Г. Пiдлiсецький, П,
Саблук, В. Сайка, В. Ситник та iншi.

Мельник о, l,
аспiранm, асчсmенm кафеdрч eKoHoMiKu
пidпрчсмсmва mа управлiння персоналом,
Че р н iBe цькч й н а цiон ал ьн u й
yHiBepcumem iMeHi Юрiя Феdьковчча

Мельник А. Г.
аспiранm, асчсmенm кафеdрu еконоп,liкч
пiOпрчемсmва mа управлiння персоналом,
Ч ер н i ве цькч й н а цiон ал ьн u й
унiверсчmеm iMeHi Юрiя Феdько€uча

Постановка завдання, Головною метою да-
ного дослiдження е визначення сучасного стану
технiчного забезпечення сiльськогосподарських
товаровиробникiв, Обгрунryвання тенденцiй на-
явностi сiльськогосподарських технiчних засобiв
в аграрних пiдприемствах регiонiв УкраТни, якi
викликанi частковою змiноtо умов господарю-
вання,

Виклад основного матерiалу дослiдження.
УкраТна сьогоднi перебувае у досить складнiй
економiчнiй ситуацii, Фiнансово-полiтична криза
сильно позначилась i на аграрному ceKTopi еко-
номiки нашоi краТни. Проте спецiалiсти запев-
няють: сьогоднi сiльське господарство може да-
ти потужний поштовх економiцi для виходу iз
кризовоi сиryацiТ t Украiна могла б стати важли-
вим постачальником на cBiToBoMy ринку продо-
вольства.

Ряд вчених вважае, що стратегiчним напрям-
ком економiчного розвитку УкраТни стае перехiд
вiд доктрини (розвитку навздогiн> до докгрини
(розвитку на випередження), в основу якоТ пок-
ладена iнновацiйно-технологiчна модель, що

Abstract. Моdегп tendencies and рrоsресts of hаrdwаrе iп аgгiсчltчrаl епtегрrisеs аrе
investigated iп this агtiсlе. The рrеsепсе of аgriсч|tчrаl technique and equipment is гeflecied
in the rеgiопs cut of Ukrаiпе iп аgrаriап епtеrргisеs. Directions апd principles of iпсrеаsе
level of hаrdwаrе аrе grounded with the aim of competitiveness iпсrеаsе in аgriсчltчrаl
рrоduсе and аgгаriап епtеrрrisеs оп the whole.
Кеуwоrds: competitiveness, аgriсчlturаl рrоduсtiоп, technical potential, state technical su-
pervision, competrtiveness, the аgriсultuгаl sесtог.
АНОТаЦiЯ. У данiй статгi дослiджуються сучаснi тенденцii та перспективи технiчного
забезпечення сiльськогосподарських пiдприомств. Висвiтлено у розрiзi регiонiв УкраТни
НаЯВНiСть сiльськогосподарськоi технiки та устаткування в аграрних пiдприемствах, Об-
t'РУНТовуються напрями i принципи збiлЬшення рiвня технiчного забезпечення з I\летою
ПiдВИщення конкурентоспроможностi сiльськогосподарськоi продукцii та аграрних пiдп-
риомств у цiлому.
Ключовi слова: коFiкурентоспроможнiсть, сiльськогосподарське виробництво, технiч-
НИй ПОТенцiал, агросервiснi пiдприсмства, конкурентоспроможнiсть, аграрний секгор,
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Ёрунтуеться на максимальному використаннi по-
ry}кного людського потенцiалу [1,с. 88].

В умовах ринково[ економiки потреба в зрос-
TaHHi рiвня оснаtленостi сiльськогосподарських
пiдприомств основними виробничими засоба-
ми е необхiдною передумовою ефекгивного
функцiонування галузi. Хоча iнновацiйна модель
остаточно не впроваджена на бiльшостi аграр-
них пiдприеrvlств УкраТни, 'iT аграрний сектор в
dcTaHHi роки демонструе стiйке зростання, Нинi
багато аграрних пiдприомств впроваджують ре-
сурсозберiгаючi та прогресивно-iнтенсивнi тех-
нологiТ, проводять реконструкцiю й нове будiв-
ництво тваринницьких ферм, закладають HoBi
площi садiв i виноградникiв.

У свою черry сучасна сiльськогосподарська
галузь використовуе технологii, якi потребують
потужного iнженерно-технiчного забезпечення.
Машини та обладнання для сiльськогосподарсь-
кого виробництва потребують своечасного ре-
монтно-технiчного обслуговування. Вони у
процесi експлуатацiТ поотупово втрачають
працездатнiсть i не можуть ефепивно функ-
цiонувати без належного пiдтримання Iх у
справному cTaHi.

Основний виробничий капiтал складае 85-
90 % ycix основних засобiв аграрних пiдпри-

емств, За йоrо учаетю виробляеться вся продук-
цiя галузi. Вони необхiднi на Bcix етапах вироб-
ництва, починаючи iз завезення насiння. KopMtB,
добрив та iнших матерiалiв вiд постачальникiв, i

закiнчуючи вивезенням готовоi продукцii на ри-
нок для реалiзацii.

ffля оцiнки рiвня технiко-технологiчного за-
безпечення сiл ьськогосподарського ви робн и цтва
та визначення його проблемних моплентiв i пот-
реб проведемо вiдповiдний аналiз. На першому
етапi нашого дослiдження визначимо piBeHb за-
безпеченостi аграрних пiдприемств сiльськогос-
подарською технiкою (табл. 1 ).

На початку 1990-х рр. в аграрному виробниц-
TBi працювало близько 490 тис. TpaKTopiB, 100
тис, зернозбиральних комбайнiв, 15 тис. кукуру-
дзозбиральних комбайнiв, 193,5 тис, бурякозби-
ральних машин, 79 тис. установок та агрегатiв
для доТння KopiB та iH. Нинi на селi значна iх Ki-
лькiсть повнiстю вичерпали свiй акгивний ре-
сурс. Аналiз наявностi сiльськогосподарськоi
технiки у сiльськогосподарських пiдприомствах
дозволив виявити тенденцiю до скорочення кiль-
KocTi Bcix видiв технiки KpiM роздавачiв KopMiB
для свиней, машин i пристроiв для поливу,
ocTaHHi з яких у сiльському господарствi збiль-
шилаоь у З рази у порiвняннi з 1991 р.

Таблиця 1

flинамiка наявностi oc}loBH}tx видiв сiльськогосподарськоi технiки на сiльськогосподарських
пiдприемствах Украiни

Види технiки
1 991 2а1

0
2011 2а12 201 3 Техн.

потреба
2013 р, до

1 991
+|-.

р.,
%

потреби,
1о

Тракгори, тис. шт, 497,3 151 ,

J
147,1 1 50,1 146,0 420 -70,6 з4,в

на 1000 га рiллi, шт.
14 8 8 6 8 23 -42,8 34,Е

Зернозбиральнi комбайни,
тис.шт,

105,2 32,8 з2,1 з2,0 30,0 112 -71,5 26,8

на 1000 га посiвноТ площi
зернових, шт.

8 4 4 4 4 ,15 _50,0 26,6

15,3 ,Ё 2,3 2,1 2,0 11,2 _87,0 17,9

на l000 га посiвноI площi
кчкчрчдзи, шт.

12 1
4

I 1 1 tr -91,7 20,0

Бурякозбиральнi машини,
тис.шт

19,в 4,2 3,8 з,6 з,0 2о _84,8 15,0

на 1000 га посiвноТ площi
цчкрових бчрякiв.шт.

12 9 в 9 ,1з 15 8,3 86,7

Картоплезбиральнi ком-
байни, тис,шт

9,6 1,7 1,7 1,6 1,5 8 -84,4 18,8

на 1000 га посiвноi площi
картоплi, шт.

26 до 49 40 16 75 -з8,5 21,з

Установки та агрегати для
доТння KoOiB. тис. шт,

79,2 10,9 10,8 11,2 11,2 -85,9

Машини i пристроТдля по-
ливч, шт.

з48 876 1016 1277 1411 405,4

!жерело: рфраховано авmором за аанuмч fiержавноi'службч сmаmчсmuкч YKpaiHu [2].
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3а ocTaHHi роки спостерiгаеться тенденцiя
до збiльшення кiлькостi установок та агрегатiв
для доТння KopiB. Найбiльшими темпами протя-
гом 2010_201З рр. скорочувалась кiлькiсть таких
видiв технiки як кукурудзозбиральнi комбайни (-
20,0 %), льонозбиральнi комбайни (-40,0 %),
бурякозбиральнi машини (-28,6 %), картоплез-
биральнi машини (-11,8 %). lз наведеного мож-
на зробити висновок, що застарiла та зношена
сiльськогосподарOька TexHiKa, шо не придатна
для подальшог0 використання останнiми рока-
ми не вiдтворювалась,

Зазначимо, що темпи щорiчного зменшення
наявностi основних видiв технiки е досить ста-
бiльними i знаходяться у межах для: тракгорiв i

зернозбиральних комбайнiв - 3-4 %; буряко-
збиральних комбайнiв - 9-10 %; кукурудзозби-
ральних комбайнiв - 8-9%, картоплезбиральних
комбайнiв - 5-6 %. Варто також зазначити, ц.lо
практично за BciMa видами технiки Ti потреба
згiдно технологiчних норм покрита в середньо-
му на сорок вiдсоткiв, Вiдсутнiсть достатньоI
кiлькостi сiльськогосподарськоi технiки негати-
вно впливае на виробничi показники сiльського-
сподарських пiдприемств, кiлькiсть i якiсть про-
дукцiТ, яку вони виробляють.

Аналiз даних таблицi дозволяе стверджува-
ти, що в 2013 р. порiвняно з 2000 р. забезпече-
HicTb аграрних виробникiв тракторами скорOти-
лася бiльш нiж вдвiчi. 3а даний перiод потуж-
HicTb двигунiв TpaKTopiB скоротилася, проте се-
редня потужнiсть 1 тракгора, навпаки, зросла.
3начного скорочення зазнав машинно-
тракторний парк, втрачаючи TexHiKy наступних
видiв: TpaKTopHi причепи (втричi), сiвалки Bcix
видiв (вдвiчt), сiнокосарки та жатки валковi (на
57-оlо), транспортери для прибирання гноtо (в 4
рази).

Негативнi тенденцii зi скорочення сiльсько-
господарськоi технiки xapaKTepHi майже для
Bcix видiв машин та агрегатiв i проявляються на
протязi 2000-2013 рр,

Аналiзуючи наявнi данi про наявнiсть трак-
TopiB по регiонамl Украiни потрiбно зазначити,
що у 2013 роцi найбiльша кiлькiсть TpaKTopiB
сконцентрована у Вiнницькiй, flнiпропетровсь-
кiй, Кiровоградськiй, Одеськiй та Полтавськiй
областях. По бiльшостl регiонiв Украiни спосте-
рiгаеться тенденцiя до зменшення TpaKTopiB. У
рсзрахунку на 1000 га рiллi найбiльш забезпе-
ченими тракторами регiонами УкраТни у 2013
роцi о: Волинська - 13 шт,/,1000 га, 3акарпатсь-
ка - 15 шт,/1000 га, Львiвська - 12 шт.11000 га,
Чернiвецька - '11 шт,/1000 га. Вiдсталими регiо-
нами за даною характеристикою е: Хмельниць-
ка, Херсонська, Сумська - б шт,/1000 га, ffoHe-
цька, 3апорiзька, Кiровоградська, Луганська,
Миколаiвська, Тернопiльська, Чернiгiвська - 7
шт./1000 га.

Найвищий абсолtотний piBeHb забезпеченос-
Ti зернозбиральними комбайни у 2013 роцi ха-
ракгерний для сiльськогосподарських пiдпри-

емств flнiпропетровськоТ (2104 шт.), 3апорiзькоi'
(1928 шт.), Кiровоградськоi (2003 шт.), ОдеськоТ
(2056 шт.), XapKiBcbKoT (1884 шт.) областей, а
найнижчий - для 3акарпатськоi (105 шт,), IBa-
но-Франкiвськоi (275 шт.), Рiвненськоi (513 шт.)
та Чернiвецькоl (196 шт.) областей. Хоча, якщо
враховувати площу сiльськогосподарських угiдь
регiонiв, ситуацiя дещо змiнюеться. У 2013 роцi
у розрахунку на 1000 га посiвноТ площi зерно-
вих найбtльша кiлькiсть зернозбиральних ком-
байнiв припадае на господарства ВолинськоТ (

8 шт./1000 га), 3акарпатськоi (9 шт./1000 га)
ЖитомирськоТ (6 шт./1000 га), КиIвськоТ (6
шт./1000 га), ПолтавськоТ (6 шт.i1000 га), PiB-
ненськоi (6 шт.i1000 га) областей, а найменша
на гоGподарства ffонецькоТ (3 шт./1000 га), 3а-
порiзькоТ (3 шт./1000 га), ЛуганськоТ (3 шт.i1000
га), IrЛиколаТвськоi (2 шт./1000 га), ОдеськоТ (3
шт.11000 га), Сумськоi (3 шт,/1000 га), Терно-
пiльськоТ (3 шт./1000 га), XapKiBcbKoT (3
шт./1000 га) та ХерсонськоТ (З шт./1000 га) об-
ластей.

Лiдераrии за кiлькiстю кукурудзозбиральних
комбайнiв о сiльськогосподарськi пiдприемства
Вiнницькоi (220 шт.), ОдеськоТ (259 шт.) та Чер-
каськоi (156 шт.) областей, На 1000 га посiвноТ
площi кукурудзи найбiльш забезпеченими е пi-
дприемства ОдеськоТ (3 шт./,1000 га), flонецькоi
(2 шт.l1000 га), 3акарпатськоi (2 шт./1000 га)
ЗапорiзькоТ (2 шт./1000 га), Херсонськоi (2
шт./1000 га) та Чернiвецькоi (2 шт.l1000 га) об-
ластей.

Так, трикратне зменшlення TpaKTopiB та дво-
кратне зернозбиральних комбайнiв у сiльсько-
господарських пiдприомствах, яке вiдбулося з
1990 р. насправдi не означао три чи двократно-
го зменшення Тх технiчного забезпечення.
Справа в тому, Iло значна частина земель, якi в

1990 р. знаходилися у використаннi сiльського-
сподарських пiдприемств нинi належать iншим
господарським укладам, а тому загалом змен-
шення технiки було закономiрним, щоправда не
в таких обсягах як це вiдбулося. Тому якщо Ki-
лькiсть картоплезбиральних чи льонозбираль-
них комбайнiв може знижуватися через скоро-
чення площ пiд цими культурами, то щодо посi-
BiB зернових цього вже не скажеш, тодi як кiль-
KicTb зернозбиральних комбайнiв скорочувала-
ся такими ж темпами,

Проте i таке зменшення саме по собi ще не
може розглядатися з позицiй повно't
об'ективностi. Адже цiлком можливий вплив
факгору прогресу, коли нова TexHiKa стае ефек-
тивнiшою, а технологii змiнюються. У цьому
випадку зменшення технiчних засобiв як в цi-
лому, так i на одиницю площi буде цiлком нор-
мальним явищем [З].

lз вище проведеного аналiзу випливао, що
наявнiсть сiльськогосподарськоl технiки в агра-
рних пiдприомствах регiонiв в абсолютному ви-
Mipi не е об'ективною характеристикою, оскiль-
ки потрiбно враховувати площi сiльськогоспо-

130



дарських угiдь, якi вiдводяться у регiонi пiд пев-
ний вид сiльськогосподарських культур. Вна-
слiдок цього, виникають певнi розбiжностi у ре-зультатi аналiзу за абсолютною кiлькiстю сiль-
ськогосподарськоi технiки та у розрахунку на
1000 га. На нашу думку, останйiЙ показник дос-
товiрнiше вiдображае забезпеченiсть аграрних
пiдприемств технiкою.

Результати аналiзу наявностi основноТ тех-
нiки в сiльськогосподарських пiдприемствах
показав, що за ocTaHHi 23 роки спостерiгаеться
стtйка тенденцiя до скорочення технiчного пар-
ку, призводять до необхiдностi невiдкладного
вирiшення даноТ проблеми з метою забезпе-
чення, пiдтримки та розвитку конкурентоспро-
можностi сiльськогосподарських пiдприемств,

Услiшнiсть сфери сiльськогосподарського
виробництва неможлива без забезпечення на-
лежного його ремонтно-технiчного обслугову-
вання агросервiсними пiдприемствами, у тому
числi ремонтно-транспортних пiдприомств - iз
одного боку, та без належного забезпечення
сiльськогосподарською технiкою - з iншого. Bi-
дтак, можна стверджувати, що piBeHb розвитку
агросервiсних пiдприемств опосередковано ви-
значае ефекгивнiсть дiяльностi сiльськогоспо-

дарських виробникiв та, вiдповiдно, piBeHb про-
довольчоТ безпеки краТни. З огляду на це, сфе-
ра сiльськогосподарського машинобудування,
ремонтно-технiчного обслуговування та безпо-
середньо сiльськогосподарського виробництва
TicHo взаемопов'язанi мiж собою,

Низький piBeHb забезпеченостi сiльськогос-
подарською технiкою та неповне використання
природного i виробничого потенцiалiв у сiльсь-
кому господарствi зумовленi не тiльки низьким
piBHeM розвиткУ ремонтно-технiчного обслуго-
вування, але й процесами, що пов'язанi iз ви-
робництвом сiльськогосподарськоi технiки.

В YKpaTHi темпи розвитку галузi машинобу-
дування вiдстають вiд потреб сiльськогоспо-
дарського виробництва, Так, у 2013 р., у порiв-
няннi з 2010 р., виробництво борон дискових
скоротилося на 66,67 % (до 1,6 тис. шт.), трак-
TopiB - на 17,3 % (до 4,3 тис. шт.), виробництво
розпушувачiв та культиваторiв - на 25,9 % (до
4 тис. шт.), зернозбиральних комбайнiв - на
29,9 О/о (до 68 од.) (табл. 2). Водночас, за
ocTaHHi роки спостерiгаеться збiльшення кiль-
KocTi виготовлених косарок та машин для при-
готування KopMiB для тварин.

Таблиця 2
сiльс bкol та ,нll.и

Вид сiл ьськогосподарськоТ
технiки

PiK Вiдносне вiдхилення
20'l3 до:

2005 201 0 2а11 2012 201 3
2005
+l-, о/о

201 0
+l-, о/о

Трапори, тис. шт. 5,5 5,2 6,8 5,з 4,з -21,8 -17,3
Плуги вiдвальнi, тис. шт. 3,0 4,6 з,6 12,58 2,4 -20,0 47,8
Борони дисковi, тис, щт. 4,5 4,в 6,9 1,08 1,6 -64,4 _66,67

Розпушу вач i та культивато-
ри, тис. шт. 8,0 5,4 7,0 4,17 4,0 -50,0 -25,9

Сiл ьськогосподарськi при-
чепи, тис. шт. 1,1 1,27 1,6 2,77 2,6 1з6,4 104,7

Сiвалки, тис. шт. 11,з з,в 4,9 2,68 3,48 -69,2 -8,4
Косарки, тис. шт 3,8 2,з 2,8 2,64 2,41 -Jb.b 4,78
Комбайни зернозбиральнi,
шт. 30в 97 399 59 68 -77,9 -29,9

Установки й апарати доtль-
Hi, шт. 0 0 0

Машини для пригOтування
KopMiB для тварин, тис, шт. 64,5 157,0 124,3 1 13,6 ,100,9

56,4 -35,7

!жерело: на ocHaBidaHux tЦ:; S-Зi
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Як бачимо у 20'1 3 р. вiдбуваеться збiльшення складними, адже вони пов'язанi i з оновленням
обсягiв виробництва майже за BciMa видами те_ виробничоi, бази машинобудiвних заводiв, i з
хнiки, але у порiвнянiз'Igg0 р, виробництво зна- вiдсутнiстю високотехнологiчних проеrгiв новоТ
ходиться у вкрай незадовiльному cTaHi тобто сучасно] технiки, i з сильною конкуренцiою, i з
<пiдприемСтва, якi можутЬ виробляти оiльсько- вiдсутнiстю достатньоТ кiлькостi вЙсококвалiфi-
господарсЬку TexHiKY обсягопЛ десятки тисяЧ кованиХ кадрiв iз технiчною освiтою, I знову ж
одиницЬ фаrгично використовують своI потуж- таки, для вирiшення даних проблем необхiдно
HocTi на 10-2а %> Vl, мати значнi фiнансовi ресурси призначенi для

проблеми вiдродження вiтчизняного сiльсь- iнвестицiйноi дiяльностi' та'виважену державну
когосподарського машинобудування е досить полiтиt<у iх ефективного використання,
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Abstraet" The агtiсlе is devoted to rеsеагсh of the рhепоmепоп of investment competition
between the епtегргisеs of capital-intensive iпdustгiеs, which а building sрhеге is. lп the аrti-
cle оffеrеd functional model of investment competition епчirопmепt of activity of building еп-
terprise, оп the basis of which the developed method of analysis of investment compelition
ьеtwееп the епtеrрrisеs of building industry. Ассоrdiпg to the rеsеаrсh identified basic fac-
tors of investment competition which have iпfluепсе оп activity of building епtеrргisеs and
рrороsеd the method of thеir quantitative апd qua|itative assessment which ргочidеs fоr cal-
сшlаtiоп of iпtеgгаtеd iпdiсаtоrs.
Keywords: investment competition, сопstгчсtiоп industry, investment, епtеrргisе
Анотацiя. Стаття присвячена дослiдженню явища iнвестицiйноТ конкуренцil мiж пiдп-
риемстваплИ капiталомiСтких галузей, якою е будiвельна сфера. Запропонована функцi-
ональна модель iнвестицiйного конкурентного середовиlла дiяльностi будiвельного пi-
ДПРИСМСТВа, На ocHoBi якоТ розроблена методика аналiзу iнвестицiйноi конкуренцiт мiж
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