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АНОТАЦІЯ 

Шлапак М. А. Розвиток асоціаційних форм використання 

сільськогосподарської техніки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). Житомирський національний 

агроекологічний університет Міністерства освіти і науки України, Житомир, 

2018. 

Враховуючи об’єктивну необхідність асоціаційного використання 

техніки, зумовлену потребою у практичному забезпеченні 

сільськогосподарських підприємств новітніми, технологічно просунутими 

системами механізації сільського господарства, у дисертації здійснено 

теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення науково-

практичної проблеми щодо розвитку асоціаційних форм використання 

сільгосптехніки. Встановлено, що асоціаційна взаємодія 

сільськогосподарських товаровиробників має значні переваги для 

ефективного використання техніки. Зокрема за цієї форми взаємодії вартість 

володіння технікою розподіляється на всіх членів групи, оптимізується час 

використання техніки і частково вирішується проблема пошуку необхідних 

коштів на придбання нової техніки.  

На основі результатів аналізу змісту найуживаніших рівнів взаємодії 

товаровиробників у використанні сільськогосподарської техніки, до яких 

належать спільне, групове й асоціаційне використання, запропоновано 

авторську інтерпретацію сутності асоціаційного використання технічних 

засобів. Обґрунтовано, що асоціаційне використання сільськогосподарської 

техніки – це сфера діяльності та спосіб групових дій товаровиробників з 

метою задоволення своїх інтересів в отриманні доступу до технічного 

оснащення власних господарств (придбання, використання та 
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обслуговування технічних засобів сільськогосподарського призначення) на 

основі створення організаційної структури корпоративного типу, здатної 

забезпечити результат (ефект), який їм неможливо одержати, діючи 

індивідуально. Принципова відмінність асоціаційної структури від 

колективного господарювання полягає у збереженні приватного 

землеволодіння (або приватно-орендного землекористування), 

унеможливленні знеособленого використання сільськогосподарської техніки 

та зміцненні демократичних інститутів ринкової трансформації аграрного 

сектора.  

Узагальнення досвіду асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки у зарубіжних країнах дозволило виділити 

чотири типи організаційних моделей асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки. До них належать неформальна 

взаємодопомога, товариства співвласників техніки, машинні кола та 

спеціалізовані кооперативи з надання послуг. Досліджено досвід країн з 

розвинутим сільським господарством у сфері організації технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств на засадах асоціаційного 

придбання та використання техніки.  

Систематизовано проблеми технічного забезпечення вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що темпи оновлення 

машинно-тракторного парку у сільгосппідприємствах характеризуються 

уповільненням, а навантаження на сільськогосподарську техніку в Україні 

має тенденцію до поступового збільшення та у кілька разів перевищує 

відповідні показники у розвинутих країнах. Це призводить до швидкого 

зношення технічних засобів і недоотримання урожаю. Доведено, що однією 

із причин існуючої тенденції до погіршення рівня технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств є зростання цін на сільськогосподарську 

техніку. Швидке зношення машинно-тракторного парку, з одного боку, та 

висока вартість його відтворення, – з іншого, зумовлюють неспроможність 
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представників агробізнесу (передусім, малого та середнього) купувати 

потужні технічні засоби. Як результат, сільськогосподарські 

товаровиробники все частіше використовують послуги сторонніх організацій 

з технічного обслуговування виробничого процесу, а обсяг наданих аграріям 

агротехнічних послуг з кожним роком зростає. 

Результати аналізу наявності тракторів у вітчизняних 

сільськогосподарських підприємствах у розрізі організаційно-правових форм 

господарювання дали підстави засвідчити те, що найбільша частка наявних у 

всіх сільськогосподарських підприємствах тракторів припадає на 

господарські товариства. Найістотніше нарощення комбайнового парку 

відбувалося у фермерських господарствах. У сільськогосподарських 

підприємствах інших організаційно-правових форм спостерігається 

тенденція до зменшення наявної кількості комбайнів. 

Для оцінювання ефективності використання технічних засобів у 

сільськогосподарських підприємствах запропоновано використовувати 

коефіцієнт, який відображає розмір чистого прибутку у розрахунку на 1 грн 

витрат з обслуговування техніки. Використана у дослідженні методика 

ґрунтується на групуванні сільськогосподарських підприємств за 

коефіцієнтом ефективності із урахуванням залучення сторонніх організацій 

до технічного забезпечення виробничого процесу та виконання 

агротехнічних робіт. У результаті застосування такого методичного підходу 

встановлено, що найефективніше сільськогосподарську техніку 

використовують господарські товариства та приватні сільськогосподарські 

підприємства, тоді як фермерські господарства потребують розробки та 

запровадження нових підходів до організації технічного забезпечення. 

Розроблено методичний підхід до обґрунтування оптимальної форми 

асоціаційного використання сільськогосподарської техніки, який 

здійснюється у п’ять етапів. Спочатку проводиться динамічний аналіз 

тенденцій зміни показників забезпеченості сільськогосподарського 
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підприємства технічними засобами, після чого на основі методу кластерного 

аналізу здійснюється багатофакторне групування сільськогосподарських 

виробників залежно від їх фізичного розміру, наявного ресурсного 

потенціалу та ефективності діяльності. На третьому етапі визначається 

сценарій розвитку технічної бази господарюючого суб’єкта та прийнятних 

для нього джерел фінансування, способу залучення інвестицій, потенційних 

партнерів, найвигідніших видів технічних засобів і технологій. Виділено 

чотири можливі сценарії: занепад технічної бази підприємства; негативні 

тенденції технічного забезпечення; неперервне нарощення парку (але за 

рахунок придбання тракторів однієї й тієї ж марки та потужності); розвиток 

підприємства. 

Стратегії техніко-технологічного забезпечення діяльності підприємств, 

що різняться за розміром, ефективністю діяльності, наявним ресурсним та 

інвестиційним потенціалом, також мають бути різними. Відмінними у розрізі 

кластерів мають бути оптимальні джерела фінансування технічного 

забезпечення та способи залучення інвестиційних ресурсів, потенційні 

партнери для взаємодії, перспективні види технічних засобів та технологій. 

За результатами узагальнення особливостей і проблем технічного 

забезпечення підприємств у межах кожного із побудованих кластерів 

обґрунтовано напрями поступового переходу до розширеного відтворення 

техніко-технологічної бази. На четвертому етапі обґрунтування найкращої 

форми асоціаційного використання сільськогосподарської техніки 

здійснюється визначення оптимальних напрямів співпраці суб’єктів 

агробізнесу на базі оцінки та аналізу фінансового, економічного, технічного, 

ринкового критерії, за якими сільськогосподарському підприємству буде 

рекомендована та чи інша форма асоціаційної взаємодії. Для цього 

використано метод інтегрального оцінювання. Наприкінці на основі 

результатів попередніх етапів визначається оптимальна форма взаємодії з 

іншими товаровиробниками. 
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У дослідженні обґрунтовано процедуру визначення потреби у техніці 

сільськогосподарських підприємств, що мають намір спільно 

використовувати агротехнічні засоби. Запропонована процедура включає такі 

етапи: 1) обчислення максимального строку виконання агротехнічної 

операції; 2) визначення обсягу робіт, який можна виконати за зміну із 

залученням лише наявної на підприємстві техніки; 3) визначення загального 

обсягу необхідних робіт, виходячи із площі посіву сільськогосподарських 

культур; 4) розрахунок часу, який необхідний для виконання всього обсягу 

агротехнічних робіт; 5) обчислення різниці між часом необхідним та 

максимально можливим строками виконання всього обсягу агротехнічних 

робіт; 6) визначення загального часу, якого не вистачає всім 

сільськогосподарським підприємствам, що мають намір використовувати 

техніку на асоціаційних засадах.  

Розроблено стохастичну модель оптимізації машинно-тракторного 

парку сільськогосподарських товаровиробників, застосування якої дасть 

можливість врахувати дії факторів невизначеності та ризику Головним 

призначенням моделі є уточнення переліку та кількості технічних засобів, які 

слід докуповувати сільськогосподарським підприємствам, які планують 

організацію власного технічного забезпечення на асоціаційних засадах. 

Критерієм оптимальності стохастичної моделі оптимізації машинно-

тракторного парку визначено максимальну ймовірність того, що сумарна 

вартість придбаних технічних засобів буде не більшою за доступний членам 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу грошовий капітал. До 

обмежень задачі включено: 1) необхідність своєчасного виконання 

агротехнічних операцій для забезпечення неперервності технологічного 

процесу всіх членів об’єднання; 2) витрати на виконання всіх агротехнічних 

робіт не мають перевищувати поточні витрати; 3) ймовірність того, що 

агротехнічні роботи будуть виконані у встановлені агротехнічні періоди, має 
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бути не вищою за мінімально встановлену межу; 4) обмеження за машинно-

тракторними агрегатами, які є в наявності у членів кооперативу.  

Встановлено, що технічне забезпечення діяльності 

сільськогосподарських підприємств в умовах посилення конкуренції на 

аграрних ринках передбачає врахування технологічної складової, зокрема 

використовуваних геоінформаційних систем та технологій. Визначено етапи 

геоінформатизації кожного окремого сільськогосподарського виробника, що 

включають ідентифікацію доцільних для освоєння геоінформаційних систем, 

їх ранжирування за потенційним ефектом, обґрунтування можливості 

самостійного впровадження у господарську діяльність, пошук партнерів для 

їх придбання та використання на засадах асоціаційної взаємодії, пошук 

оптимальної форми асоціаційного використання геоінформаційних систем і 

необхідних агротехнічних засобів. Для обґрунтування дієвості методики 

спрогнозовано потенційні економічні ефекти від інформаційного 

забезпечення виробників пшениці на базі аналітичної системи Cropio. 

Встановлено, що і великомасштабні, і дрібні сільськогосподарські 

підприємства матимуть суттєвий ефект від впровадження аналітичної 

системи. Однак резерви підвищення ефективності їх діяльності є різними. У 

великомасштабних підприємствах – це зниження собівартості, а у підприємств 

з невеликою площею посіву – підвищення урожайності.  

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, асоціаційне 

використання, сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, машинно-

тракторний парк, геоінформаційна система. 

 

ABSTRACT 

 

Shlapak M. A. Development of associative forms of agricultural 

machinery use. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 
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Thesis for a Scientific Candidate Degree in Economic Sciences in specialty 

08.00.04 – Economics and management of enterprises (by types of economic 

activity). Zhytomyr National Agroecological University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2018. 

Taking into account the objective need for associative use of the equipment 

due to the need for the practical provision of agricultural enterprises by the latest, 

technologically advanced systems of agricultural mechanization, the theoretical 

conclusion is carried out in the abstract and a new solution to the scientific and 

practical problem concerning the development of associative forms of agricultural 

machinery use is proposed. It is established that the associative interaction of 

agricultural commodity producers has significant advantages for the effective use 

of technology. In particular, due to this form of interaction, the cost of the 

technology ownership is distributed to all members of the group, optimizes the 

time of the technology use and partly solves the problem of finding the necessary 

funds for the purchase of new equipment. 

Based on the analysis’s results of the most common levels’ content of 

commodity producers’ interaction of the agricultural machinery use, which 

includes common, group and associative use, the author's interpretation of the 

associative use essence of technical means is offered. It is proved that the 

associative use of agricultural machinery is the sphere of activity and method of 

group actions of commodity producers in order to satisfy their interests in 

obtaining access to the technical equipment of their own farms (purchase, use and 

service operation of technical means of agricultural purpose) on the basis of 

creating an organizational structure of a corporate type capable of providing the 

result (effect) that it is impossible for them to get, acting individually. The 

fundamental difference between an associative structure and collective 

management is the preservation of private landownership (or private leasing land 

use), the impossibility of impersonal use of agricultural machinery and the 
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strengthening of democratic institutions for the market transformation of the 

agrarian sector. 

The generalization of the experience of agricultural machinery associative 

use in foreign countries has allowed to distinguish its four types. These include 

informal mutual assistance, societies of machinery co-owners, machine circles and 

special service cooperatives. The experience of countries with developed 

agriculture in the field of organization the technical support of agricultural 

enterprises on the basis of association acquisition and use of equipment is 

researched. 

The problems of technical support of home-produced agricultural enterprises 

are systematized. It was established that the pace of renovation of the machine-

tractor park in agricultural enterprises is characterized by slowing down, and the 

load on agricultural machinery in Ukraine tends to increase gradually and exceeds 

multiply the corresponding indicators in the developed countries. This leads to a 

rapid depriciation of technical means and a lack of yield. It is proved that one of 

the reasons for the current tendency to lowering the level of technical support of 

agricultural enterprises is the price boost of agricultural machinery. The rapid 

depriciation of the machine-tractor park, on the one hand, and the high cost of its 

reproduction, on the other, predetermine the failure of agribusiness representatives 

(primarily small and medium enterprises) to buy powerful technical equipment. As 

a result, agricultural commodity producers more often use the services of the 

outside organizations in maintenance of the production process, while the volume 

of agricultural services provided to agrarians grows with every passing year. 

The results of the analysis of the tractors’ presence in the home-produced 

agricultural enterprises in the context of organizational and legal forms of 

management have given grounds to certify that the largest share of tractors 

available in all agricultural enterprises belongs to economic partnerships. The 

largest increase in the combine park has occurred in farms. In agricultural 
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enterprises of other organizational and legal forms there is a tendency to reduce the 

available number of combine harvesters. 

In order to assess the effectiveness of using technical means in agricultural 

enterprises, it is proposed to use a coefficient which reflects the net profit 

amounting to 1 UAH of equipment maintenance costs. The method used in the 

research is based on the grouping the agricultural enterprises by the coefficient of 

efficiency, taking into account the involvement of external companies in the 

technical support of the production process and the implementation of 

agrotechnical works. As a result of this methodological approach, it has been 

established that the most efficient agricultural machinery is used by business 

companies and private agricultural enterprises, while farm enterprises need to 

develop and introduce new approaches to the organization of technical support. 

The methodical approach to grounding the optimal form of associative use 

of agricultural machinery is developed, and is carried out in five stages. Initially, 

the trends’ dynamic analysis of the changes in the indicators of the economic 

security of agricultural equipment by technical means is accomplished, and then, 

based on the cluster analysis method, a multifactorial grouping of agricultural 

producers occurs, depending on their physical size, available resource potential and 

performance efficiency. In the third stage, the development scenario of the 

technical basis of the economic entity and its sources of financing, the way of 

attracting investments, potential partners, the most profitable types of technical 

means and technologies are defined. There are four possible scenarios: the decline 

of the technical base of the enterprise; negative tendencies of technical support; 

continuous buildup of the park (but at the cost of purchasing tractors of the same 

brand and capacity); development of the enterprise. 

The strategies of technical and technological support of enterprises, which 

vary in size, performance efficiency, available resource and investment potential, 

also need to be different. Different cluster segments should be the optimal source 

of financing for technical support and ways of attracting investment resources, 
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potential partners for interaction, long-range types of technical equipment and 

technologies. According to the results of generalization of features and problems of 

enterprises’ technical support within each of the constructed cluster, the directions 

of the gradual transition to the expanded reproduction of the technical and 

technological base are substantiated. At the fourth stage of substantiation of the 

best form of the agricultural machinery’s associative use, determination of optimal 

directions of cooperation between agribusiness subjects is based on the evaluation 

and analysis of financial, economic, technical, market criteria, according to which 

an agricultural enterprise will be recommended one or another form of associative 

interaction. In order to do that, we use the integral estimation method. In the end, 

based on the results of the previous stages, the optimal form of interaction with 

other commodity producers is identified. 

The research substantiates the procedure for determining the need for 

agricultural enterprises that intend to use agrotechnical means. The suggested 

procedure includes the following steps: 1) calculating the maximum term of the 

agrotechnical operation; 2) determinating of the work amount that can be carried 

out in exchange for the use of only the equipment available at the enterprise; 3) 

determinating the total volume of necessary work, proceeding from the area of 

sowing the agricultural crops; 4) calculating the time required for the performance 

of the entire amount of agricultural work; 5) calculating the difference between the 

necessary time and the maximum possible time for the performance of the entire 

amount of agricultural work; 6) determinating the total time that is not enough for 

all agricultural enterprises intending to use the technique on an associative basis. 

The stochastic model of optimization of machine-tractor park of agricultural 

commodity producers has been developed, application of which will allow to take 

into account factors’ actions of uncertainty and risk. The main purpose of the 

model is to specify the list and the number of technical means that should be 

purchased by agricultural enterprises that plan to organize their own technical 

support on an associative basis. The criterion for optimality of the stochastic model 
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of the machine-tractor park optimization is the maximum probability that the total 

cost of the purchased technical equipment will not be greater than the available 

money members of the agricultural servicing cooperative store’s money capital. 

The limitations of the task include: 1) the need for timely performance of 

agrotechnical operations to ensure the technological process continuity of all 

association members; 2) expenses for the performance of all agrotechnical works 

must not exceed the current expenses; 3) the probability that the agronomic works 

will be done in the established agro-technical periods should not be higher than the 

minimum limit set; 4) limitations on machine-tractor units that are available to 

members of the cooperative store. 

It was established that the technical support of the agricultural enterprises’ 

activity in conditions of increasing the business struggle in agrarian markets 

foresees taking into account the technological component, in particular, the used 

geographic information systems and technologies. The stages of geoinformation of 

each individual agricultural producer are identified, which include the 

identification of useful for the development of geoinformation systems, their 

ranking on the potential effect, the justification of the possibility of self-

introduction into economic activity, the search for partners’ acquisition and use on 

the basis of associative interaction, the search for the optimal form of associative 

use of geographic information systems and the necessary agricultural equipment. 

To prove the effectiveness of the methodology, potential economic effects from the 

information support of wheat producers on the basis of the analytical system 

Cropio are predicted. It is established that both large-scale and small-scale 

agricultural enterprises will have a significant effect from the implementation of 

the analytical system. However, the stocks of increasing the efficiency of their 

activities are different. In large-scale enterprises it is a reduction in the cost, and in 

enterprises with a small area of sowing - the increase in yielding capacity. 

Key words: agricultural machinery, associative use, agricultural servicing 

cooperation, machinery park, geoinformation system. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зростаюча потреба у продуктах харчування та 

сільськогосподарській сировині вимагає істотного підвищення 

продуктивності агропромислового виробництва, зумовлює об’єктивну 

необхідність пошуку механізмів посилення ресурсовіддачі у сільському 

господарстві та дотичних галузях економічної діяльності. У зв’язку з цим 

важливого значення надається державному та міждержавному регулюванню 

використання ресурсів. Але це головним чином стосується природних 

невідновлюваних ресурсів. Не менш значущим слід вважати ринкове 

регулювання використання ресурсів, роль якого є особливо важливою у 

постіндустріальній фазі розвитку країн із сформованим громадянським 

суспільством. Для таких умов характерним є високий ступінь поширеності 

демократичних ініціатив в економіці, інноваційна спрямованість структурних 

перетворень, культ знань та фахової обізнаності, підвищення організаційної 

культури господарюючих суб’єктів, зростаюча роль сфери послуг 

національних економік. У зазначеному ключі варто звернути увагу на 

використання ресурсів, що принципово визначають темпи науково-

технічного прогресу суспільства, забезпечують його інноваційний прорив.  

Для сільського господарства це, передусім, – системи машин і новітні 

технології виробництва та переробки продукції галузі. Проте, доступ до 

таких науково-технічних досягнень для сільськогосподарських 

товаровиробників, особливо відносно невеликих за фізичними розмірами 

своїх господарств і обсягами ділової активності, досить обмежений. Тому, за 

існуючих умов, їм не обійтися без організованої взаємодії щодо спільного 

(асоціаційного) забезпечення та використання у своїх господарствах сучасної 

високопродуктивної та енергозберігаючої сільськогосподарської техніки.  

Системні дослідження з питань формування матеріально-технічної бази 

сільськогосподарських підприємств, оснащення їх сучасною технікою, 
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впровадження інтенсивних ресурсозберігаючих технологій знайшли 

відображення у роботах таких відомих вітчизняних науковців, як 

Я. К. Білоусько, П. І. Гайдуцький, А. С. Даниленко, О. В. Захарчук, 

І. Г. Кириленко,  М. Г. Лобас, В. М. Петров, П. В. Пивовар, 

Г. М. Підлісецький, Ю. В. Самойлик, В. С. Шебанін, О. В. Шубравська та ін. 

Питання розвитку кооперації у використанні основних засобів виробництві, в 

т. ч. сільгосптехніки, висвітлювали В. В. Зіновчук, Р. Я. Корінець, 

Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, Л. В. Молдаван, Г. В. Черевко та ін. Важливий 

внесок у розробку питання використання сільськогосподарської техніки на 

кооперативних засадах в умовах країн з перехідною економікою зроблено 

відомим литовським економістом-аграрником Ю. Раманаускасом та 

представниками його наукової школи.  

Незважаючи на значну кількість і різноплановість проведених 

досліджень зазначеної проблеми, недостатньо вивченими і вирішеними 

залишаються питання ідентифікації можливих рівнів взаємодії 

сільськогосподарських товаровиробників (передусім фермерів і власників 

особистих селянських господарств) у придбанні та використанні техніки. 

Особливо це стосується обґрунтування доцільності створення відповідних 

організаційних структур корпоративного типу (тобто без об’єднання самих 

господарств), уникнення знеособлення у використанні засобів виробництва, 

підвищенні мотивації участі у таких об’єднаннях. Визначення рівнів 

співробітництва дає можливість підняти питання про конкретні форми 

співробітництва, які в даному дослідженні гіпотетично об’єднані під назвою 

«асоціаційні».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є результатом наукових досліджень, виконаних автором 

відповідно до плану науково-дослідної роботи Житомирського 

національного агроекологічного університету за темою: «Розробити основні 

напрями розвитку сільськогосподарської кооперації та вертикальної 
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інтеграції в маркетингових ланцюгах агропродовольчого сектора Північно-

Західного регіону України» (номер державної реєстрації 0117U000152), у 

межах якої автором обґрунтовано теоретико-методологічні та науково-

методичні основи асоціаційного використання сільськогосподарської 

техніки.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у 

теоретичному узагальненні можливостей та обґрунтуванні ймовірного 

розвитку кооперативного співробітництва сільськогосподарських 

товаровиробників в отриманні доступу до сучасних технічних засобів для 

здійснення своєї основної діяльності, їх придбанні та забезпеченні 

ефективного використання за допомогою організаційних структур 

корпоративного (асоціаційного) типу.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

 уточнити визначення поняття «асоціаційне використання 

сільськогосподарської техніки»;  

 ідентифікувати існуючі типи організаційних моделей асоціаційного 

використання сільськогосподарської техніки;  

 виявити передумови та проблеми технічного забезпечення вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств; 

 розробити методику оцінки ефективності технічного забезпечення 

виробників сільськогосподарської продукції; 

 обґрунтувати методичний підхід до вибору оптимальної форми 

асоціаційного використання техніки сільськогосподарськими 

підприємствами; 

 запропонувати методику моделювання оптимальних складу та 

структури машинно-тракторного парку організаційних структур 

асоціаційного типу; 
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 удосконалити підхід до вибору оптимальних видів геоінформаційних 

систем і технологій у розрізі різних форм асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки. 

Об’єктом дослідження виступає процес становлення та розвитку 

асоціаційних форм використання сільськогосподарської техніки.  

Предметом дослідження є форми асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки, їх організаційна структура і система 

управління, закономірності та перспективи розвитку. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дослідження стала парадигма кооперативної взаємодії з використанням 

системно-синергетичного підходу до пізнання сутності, особливостей та 

форм асоціаційного використання сільськогосподарської техніки. У процесі 

дослідження використано загальнонаукові методи (спостереження, 

порівняння, індукції та дедукції, сходження від абстрактного до конкретного) 

та спеціальні методи економічних досліджень. Зокрема, застосувавши 

історико-економічний, абстрактно-логічний методи, а також методи 

індукції та операціоналізації понять, доповнено сучасний понятійний апарат 

теорії організованої взаємодії сільськогосподарських підприємств щодо 

спільного використання техніки. Статистико-економічний, методи аналізу 

ієрархій та ковзного середнього використано у процесі аналізу сучасного 

стану, проблем та перспектив використання сільськогосподарської техніки. 

Монографічний метод застосовано для дослідження передумов 

асоціаційного використання сільськогосподарської техніки окремими 

господарюючими суб’єктами. На основі методу кореляційно-регресійного 

аналізу визначено ступінь і характер впливу основних чинників на 

ефективність використовуваної суб’єктами агробізнесу техніки. Метод 

кластерного аналізу використано у процесі обґрунтування оптимальних 

форм асоціаційного використання техніки. Методи стохастичного 

моделювання та мережевого планування застосовано з метою обґрунтування 
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складу та структури машинно-тракторного парку об’єднання 

сільськогосподарських підприємств. За допомогою методу порівняння 

здійснено практичну реалізацію методичного підходу геоінформатизації 

сільськогосподарських підприємств на засадах групової взаємодії. Розгляд 

процесів і явищ, які представлено у дослідженні, та інтерпретацію отриманих 

результатів проведено з позицій докорінних структурних трансформацій 

аграрного сектора національної економіки, що мали місце завдяки курсу на 

формування ринкової економічної системи і демократичного суспільства. 

Інформаційну базу дослідження склали вітчизняні законодавчі та 

нормативні акти, офіційні матеріали Головного управління статистики в 

Житомирській області, дані первинного обліку та звітність 

сільськогосподарських підприємств України, наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, результати власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 

теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення науково-

практичної проблеми щодо розвитку асоціаційних форм використання 

сільгосптехніки. Основні положення, які визначають наукову новизну та 

відображають найвагоміші оригінальні результати дослідження автора, 

включають такі наукові позиції: 

вперше: 

 розроблено методичний підхід до обґрунтування оптимальної форми 

асоціаційного використання сільськогосподарської техніки, який 

здійснюється у п’ять етапів, а саме: 1) динамічний аналіз тенденцій 

зміни показників забезпеченості сільськогосподарського підприємства 

технічними засобами; 2) кластерний аналіз сільськогосподарських 

виробників залежно від їх фізичного розміру, наявного ресурсного 

потенціалу та ефективності діяльності; 3) визначення сценарію 

розвитку технічної бази господарюючого суб’єкта та прийнятних для 

нього джерел фінансування, способу залучення інвестицій, 
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потенційних партнерів, найвигідніших видів технічних засобів і 

технологій; 4) інтегральне оцінювання діяльності підприємства за 

індикаторами його фінансово-економічного та технічного стану; 

5) визначення на основі результатів попередніх етапів оптимальної 

форми взаємодії з іншими товаровиробниками; 

удосконалено: 

 визначення поняття «асоціаційне використання сільськогосподарської 

техніки», що, на відміну від існуючих дефініцій, інтерпретує його як 

сферу діяльності та спосіб групових дій товаровиробників з метою 

задоволення своїх інтересів в отриманні доступу до технічного 

оснащення власних господарств (придбання, використання та 

обслуговування технічних засобів сільськогосподарського 

призначення) на основі створення організаційної структури 

корпоративного типу, здатної забезпечити результат (ефект), який їм 

неможливо одержати, діючи індивідуально; 

 методику оцінювання рівня ефективності використання 

сільськогосподарської техніки, яка ґрунтується на групуванні 

сільськогосподарських підприємств за коефіцієнтом ефективності, яка 

відображає розмір чистого прибутку, що припадає на 1 грн витрат на 

обслуговування машинно-тракторного парку, із урахуванням залучення 

сторонніх організацій до технічного забезпечення виробничого процесу 

та виконання агротехнічних робіт; 

 процедуру моделювання машинно-тракторного парку об’єднання 

сільськогосподарських підприємств корпоративного типу, яка 

ґрунтується на застосуванні методів мережевого планування та 

стохастичного програмування, передбачає мінімізацію інвестиційних 

витрат, а також враховує терміни виконання агротехнічних робіт і 

дефіцит або надлишок технічних потужностей кожного виробника; 
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дістали подальшого розвитку: 

 ідентифікація видів організаційних моделей асоціаційного 

використання сільськогосподарської техніки, до яких віднесено 

неформальну взаємодопомогу, товариства співвласників техніки, 

машинні кола та спеціалізовані кооперативи з надання послуг, із 

урахуванням досвіду країн із подібними до України умовами ведення 

агробізнесу;  

 систематизація проблем технічного забезпечення вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств, найвагомішими серед яких є 

високий рівень навантаження на сільськогосподарську техніку та 

тенденція до його зростання; зменшення загальної кількості наявної 

техніки (у т. ч. спричинене щорічним підвищенням цін); низька 

забезпеченість технічними засобами та недостатній рівень 

ефективності їх використання у фермерських господарствах;  

 обґрунтування системності процесу геоінформатизації 

сільськогосподарських підприємств, який включає такі етапи, як 

обґрунтування оптимальних видів геоінформаційних систем (ГІС), 

ранжирування ГІС за розміром потенційного ефекту, визначення 

можливості впровадження ГІС підприємством без участі інших 

виробників, пошук (у разі необхідності) партнерів для придбання та 

використання ГІС на засадах асоціаційної взаємодії, обґрунтування 

оптимальної форми асоціаційного використання ГІС і необхідних для 

цього агротехнічних засобів.  

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

полягає у науково-методичному забезпеченні вибору форм асоціаційного 

використання сільськогосподарської техніки підприємствами різних фізичних 

розмірів та організаційно-правового статусу, із різним ресурсним 

потенціалом та інвестиційними можливостями, запропонуванні комплексу 

заходів, адаптованому до особливостей окремого господарства, в 
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уможливленні покращення техніко-технологічного забезпечення виробничих 

процесів для збільшення ресурсовіддачі та зниження собівартості 

сільськогосподарської продукції. Застосування розроблених методичних 

рекомендацій дасть можливість сільгоспвиробникам своєчасно 

ідентифікувати проблеми недостатньо повного використання потенціалу 

наявного у них машинно-тракторного парку та оперативно приймати рішення 

щодо їх вирішення. 

Результати дисертаційного дослідження, зокрема рекомендації щодо 

методичного забезпечення оцінювання ефективності використання техніки 

сільськогосподарськими підприємствами, прийнято до впровадження 

Управлінням агропромислового розвитку Житомирської обласної державної 

адміністрації (довідка № 395/8 від 12.03.2018 р.). 

Рекомендації відносно максимізації ефективності інвестиційних 

проектів, які стосуються закупівлі та використання сільськогосподарської 

техніки, використано ТОВ «Агропромислова компанія «Грано» у процесі 

надання ним послуг з бізнес-планування процесів технічного забезпечення 

діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Зокрема, на базі 

підприємства апробовано методику стратегічного планування асоціаційного 

використання сільськогосподарської техніки (довідка № 159 від 

10.11.2017 р.). 

Наукові висновки та пропозиції відносно методики вибору форм 

асоціаційної взаємодії сільськогосподарських товаровиробників з метою 

придбання та спільного використання техніки, яка враховує розміри 

підприємства, його фінансово-економічний стан та наявні технічні засоби, 

враховано у процесі розробки стратегічних напрямів оновлення техніко-

технологічної бази фермерських господарств Житомирської області. Зокрема 

Асоціацією фермерів та приватних землевласників Житомирської області 

прийнято до уваги розробки щодо обґрунтування можливих форм 
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асоціаційного використання сільськогосподарської техніки, їх особливостей, 

переваг і ефектів (довідка № 3 від 02.11.2017 р.).  

Наукові результати дисертаційного дослідження використовуються у 

навчальному процесі Житомирського національного агроекологічного 

університету при викладанні дисциплін «Економіка та організація 

агроформувань», «Кооперація в АПК» та «Сільськогосподарська кооперація» 

(довідка № 1378 від 27.10.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є оригінальною самостійно 

виконаною науковою працею, в якій відображено теоретико-методологічні та 

практичні узагальнення і пропозиції, отримані автором особисто. Вони 

полягають у розробці методичного підходу до обґрунтування оптимальної 

форми асоціаційного використання сільськогосподарської техніки; 

удосконаленні методики оцінювання рівня ефективності використання 

сільгосптехніки суб’єктами господарювання; обґрунтуванні процедури 

моделювання машинно-тракторного парку об’єднання сільськогосподарських 

підприємств корпоративного типу. Положення, які виносяться на захист, у 

повному обсязі викладено у наукових працях. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, використано ті положення, які є результатом 

особистих досліджень. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати і висновки 

наукових досліджень доповідалися та отримали схвальну оцінку на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Органічне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 2015), «Аграрна 

наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України» (Житомир, 

2015), «Кооперативні читання» (Житомир,  2015, 2017, 2018), «Наукові 

читання – 2017» (Житомир, 2017), «Перспективні напрямки розвитку 

економіки, управління та права: теорія і практика» (Полтава, 2018), 

«Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий 

досвід та вітчизняні реалії» (Дніпро, 2018).  
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Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 14 наукових 

працях загальним обсягом 7,1 д. а. (автору належить 6,1 д. а.), у т. ч. 7 статей 

у вітчизняних наукових фахових виданнях (4,52 д. а.), 5 з яких включено до 

міжнародних наукометричних баз; 7 публікацій в інших наукових виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (182 найменування), 

додатків. Основний текст дисертації викладено на 167 сторінках, містить 

52 таблиці та 16 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЙНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

 

1.1. Економічні передумови організованої взаємодії сільсько-

господарських товаровиробників за ринкових умов  

 

Постійне збільшення чисельності населення земної кулі, зростання 

потреби в продуктах харчування та сільськогосподарській сировині 

об’єктивно вимагає істотного підвищення продуктивності агропромислового 

виробництва. Ця глобальна економічна проблема зумовлена стрімким 

зростанням населення планети на тлі обмеженості природних ресурсів 

(насамперед землі, запасів прісної води та енергоресурсів), змінами клімату, 

невідворотними екологічними наслідками людської життєдіяльності. За 

таких умов надзвичайно гостро постає питання як досягти найбільшої 

ресурсовіддачі у сільському господарстві та дотичних галузях економічної 

діяльності. Геополітичне значення пошуку векторів вирішення, або 

принаймні обмеження гостроти продовольчої проблеми, привертає увагу до 

актуалізації ролі регулювання або по-іншому організаційно-правового 

забезпечення ефективності використання ресурсів, які є у володінні та 

розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників.  

Натепер важливого значення надається державному та міждержавному 

регулюванню використання ресурсів [64, с. 64]. Але це здебільшого 

стосується природних невідновлюваних ресурсів. Не менш важливим слід 

вважати ринкове регулювання використання ресурсів, роль якого є особливо 

важливою на постіндустріальній фазі розвитку країн із сформованим 

громадянським суспільством. Для таких умов характерним є високий ступінь 

поширеності демократичних ініціатив в економіці, інноваційна 

спрямованість структурних перетворень, культ знань та фахової обізнаності, 
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підвищення організаційної культури господарюючих суб’єктів, зростаюча 

роль сфери послуг національних економік. У зазначеному ключі варто 

звернути увагу на організацію використання ресурсів, що принципово 

визначають темпи науково-технічного прогресу суспільства, забезпечують 

його інноваційний прорив.  

Не менш важливим слід вважати ринкове регулювання використання 

ресурсів, роль якого є особливо важливою на постіндустріальній фазі 

розвитку країн із сформованим громадянським суспільством. Для цих умов 

характерною є високий ступінь поширеності демократичних ініціатив в 

економіці, інноваційна спрямованість структурних перетворень, культ знань 

та фахової обізнаності, підвищення організаційної культури господарюючих 

суб’єктів, зростаюча роль сфери послуг національних економік. В цьому 

ключі варто звернути увагу на використання ресурсів, які принципово 

визначають темпи науково-технічного прогресу суспільства, його 

інноваційний прорив [57].  

Для сільського господарства це, передусім, системи машин і новітні 

технології виробництва та переробки продукції галузі. Проте, доступ до 

таких науково-технічних досягнень для сільськогосподарських 

товаровиробників, особливо відносно невеликих за фізичними розмірами 

своїх господарств і обсягами ділової активності, досить обмежений. Тому тут 

їм не обійтися без організованої взаємодії щодо забезпечення своїх 

господарств у тій чи іншій формі сучасною високопродуктивною і 

енергозберігаючою сільськогосподарською технікою [96; 34; 35]. 

Останніми десятиліттями технології в сільському господарстві зазнали 

докорінних змін. Новітні технології на основі використання 

високопродуктивної сільськогосподарської техніки та широке впровадження 

інших досягнень науково-технічного прогресу зробили землеробство більш 

матеріало- та капіталомістким [32; 22]. Цей процес супроводжується 

зниженням потреби у робочій силі, зростанням вимог до її кваліфікації, 
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поглибленням спеціалізації та кооперації праці. За таких умов більшість 

вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників через нестачу власного 

капіталу та обмежені кредитні ресурси позбавленні можливості придбання 

сучасних потужних машин. Крім того площа земель в обробітку багатьох 

господарств, особливо фермерських сімейних та особистих підсобних, 

унеможливлюють раціональне використання навіть існуючої матеріальної 

бази.  

Варто зауважити, що дрібні та середні господарства часто 

використовують фізично та морально зношену техніку. Її підтримка у 

робочому стані (техобслуговування, ремонт, зберігання) з організаційних, 

технічних та фінансових причин також є проблематичною для зазначеної 

категорії товаровиробників. Як не парадоксально, але дрібні 

сільськогосподарські виробники, з одного боку, забезпечують виробництво 

істотної частини валової продукції аграрного сектора, а з іншого – не мають 

відповідних своїй частці можливостей інвестування розширеного 

відтворення своїх господарств, залучення новітніх технологій та 

оптимального викорикистання навіть існуючої матеріально-технічної бази.  

Вихід з такої ситуації, як підказує світовий досвід, вбачається у 

розвитку організованої взаємодії сільськогосподарських товаровиробників в 

Україні є злободенную теоретичною, методологічною та прикладною 

економічною проблемою. Цей процес набуває особливого значення у зв’язку 

з відсутністю чіткої однозначності та стратегічних орієнтацій у структурних 

перетвореннях вітчизняного аграрного сектора національної економіки та, як 

підкреслює В. Зіновчук гетерогенністю (неоднорідністю) його організаційної 

структури. На його думку, це одна з причин, що гальмуює розвиток 

сільськогосподарської кооперації в Україні і унеможливлює її відповідність 

європейській моделі [39, с. 14]. Гетерогенна організаційна структура 

аграрного сектора представлена сільськогосподарськими товаровиробниками 

різного організаційно-правового статусу, особливими відносинами власності 
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і оренди засобів виробництва (передусім землі), системою управління і, 

безумовно, фізичними розмірами. Вона представлена особистими 

селянськими господарствами (ОСГ), яких близько 4 млн з середньої плошею 

1,2 га. Незважаючи на своє малоземелля, примітивні технології та практичну 

відсутність екологічного та санітарного контролю, вони виробляють 98 % 

картоплі, 88 % овочів, 86 % фруктів, 82 % молока, 51 % м’яса [102]. 

Ще один елемент організаційної структури аграрного сектора України 

– фермерські господарства. На відміну від господарств населення фермерські 

господарства, яких в Україні зареєстровано близько 45 тис. (середній розмір 

земельної площі 102 га) за чинним законодавством є підприємствами. Ті з 

них, використовують, в основному, працю лише членів фермерської сім’ї,  

мало чим відрізняються від особистих селянських господарств, особливо тих, 

які приєднали індивідуальні земельні паї. Ця група товаровиробників є 

найбільш перспективною з позиції розвитку їх організованої взаємодії.   

Проте фермерські та інші приватні господарства орендного типу, що 

зазвичай обробляють кілька тисяч гекторів землі, як й сільськогосподарські 

підприємства орендного та корпоративного типу, практично участі в 

кооперативних процесах не беруть (не враховуючи окремих спроб утворення 

переважно псевдокооперативних структур). Беручи до уваги, що таких 

господарств в Україні, за окремими оцінками, майже 15 тис. од. (середній 

розмір 1300 га) [38], можна зробити припущення, що їх незацікавленість в 

кооперативних процесах пояснюється лише відсутністю науково 

обґрунтованих економічних механізмів їх взаємодії, хоча б на кшталт того, 

що за радянських часів називалося міжгосподарською кооперацію. Отже, 

очевидною є потреба у стратегічному спрямуванні розвитку кооперації 

окремо для кожного типу сільськогосподарських товаровиробників з 

урахуванням їх економічної природи та поведінкових особливостей адаптації 

до конкурентного середовища та інших ринкових реалій. 
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В Україні сільськогосподарська кооперація отримала юридичні 

підстави для свого розвитку лише в 1997 р. і зараз динамічно розвивається, 

хоча ще не має такої чіткою структуризації, як в системі споживчої та 

кредитної кооперації. Не зважаючи на швидкі темпи збільшення кількості 

кооперативів, їх об’єднання в асоціації та інші федералізовані структури 

(кооперативи другого порядку) відбувається досить повільно. Адже у 

розвинутих країнах процес формування організаційної структури 

кооперативного сектора відбувалося протягом тривалого періоду. 

Повільність цього процесу в нашій країні полягає в існуванні надзвичайно 

потужних чинників протидії координації взаємодії та узгодження 

міжгалузевих інтересів представників аграрної сфери як на мікро-, так і на 

макрорівні, а також у відсутності системності у підтримці кооперативного 

руху на селі з боку держави та суспільства.  

Підтримка та розвиток сільськогосподарської кооперації на локальному 

(місцевому), регіональному, галузевому та національному рівнях повинні 

передбачати, передусім, наукове-методологічне протистояння 

некваліфікованому, некомпетентному, а часом й умисно невірному 

тлумаченню суті кооперативної організації, її особливої економічної 

природи, фундаментальних принципів кооперації. На всіх етапах і ділянках 

формування кооперативного руху будь-які викривлення і нехтування 

важливими цінностями цієї унікальної економічної організації небезпечні 

через появу та поширення так званих псевдокооперативів, що особливо 

підкреслено в дослідженнях В.В. Зіновчука [36]. Виникнення та існування і, 

що край небажано, безвідповідальна підтримка призводить до 

невиправданого витрачання суспільних ресурсів, індиферентності широких 

верств сільського населення, підриву його віри в силу і можливість реалізації 

власних ініціатив, породжують зневіри у переваги кооперативного шляху 

розвитку.    
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Зростаюче значення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, 

як демократичного інституту ринково орієнтованого аграрного сектора, 

повинно розглядатися у контексті інтеграції аграрного сектора національної 

економіки у світогосподарський простір, особливо з позицій набуття 

Україною членства у Світовій організації торгівлі та євроінтеграційної 

перспективи. Кооперативи здатні відкрити доступ до цивілізованих ринкових 

відносин усім бажаючим сільськогосподарським товаровиробникам 

незалежно від їх організаційно-правового статусу, масштабів 

господарювання, обсягів виробництва продукції. Саме завдяки 

обслуговуючим кооперативам та за їх допомогою аграрний сектор може 

забезпечити свою присутність та зміцнити конкурентні позиції як на 

внутрішньому, так и міжнародних ринках продовольства та 

сільськогосподарської сировини. 

В аграрній сфері сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 

являють собою особливий тип підприємств корпоративного (інтегративного) 

типу, створених шляхом добровільного об’єднання капіталів і зусиль 

сільськогосподарських товаровиробників (фізичних і юридичних осіб), які є 

одночасно його власниками і клієнтами, але при цьому залишаються 

самостійно господарюючими суб’єктами. Цим пояснюється неприбуткова 

природа кооперативів, оскільки вони є орієнтованими не на отримання 

прибутку (як це є природним для звичайних підприємств), а на якісне 

обслуговування своїх клієнтів-власників для забезпечення їх прибуткової 

діяльності шляхом обслуговування за цінами, максимально наближеними до 

собівартості. За таких умов розширене відтворення кооперативного бізнесу 

здійснюється не за рахунок прибутку підприємства, а шляхом використання 

інших джерел. Неприбутковість жодним чином не стосується ефективності 

діяльності кооперативів, а лише вказує на особливий, підпорядкований спосіб 

розподілу фінансового результату підприємства (який в звичайних 
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корпораціях отримує форму прибутку) в інтересах клієнтів-власників 

кооперативу.  

Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації слід 

розглядати як об’єктивно необхідний етап формування ринкової економічної 

системи та невід’ємну складову становлення демократичного суспільства в 

Україні. Стратегічна спрямованість кооперативних ініціатив в аграрному 

секторі національної економіки охоплює не тільки економічний аспект – 

системну та ефективну підтримку вітчизняних сільськогосподарських 

товаровиробників, але й слугує важливим інструментом соціального захисту 

сільського населення, збереження сімейно-трудового укладу сільського 

життя, подолання сільської бідності і упередження деградації сільської 

місцевості. 

Формування та поглиблення тісних взаємозв’язків між виробниками 

сільськогосподарської продукції можливе лише за умови спільних інтересів 

та проблем, які вони не можуть вирішити самостійно [147]. У результаті 

взаємовигідної співпраці виникатиме ефект, нехарактерний для кожного 

окремо розглянутого суб’єкта агробізнесу. Взаємодія заради придбання та 

спільного використання техніки дасть можливість отримати додатковий 

ефект у вигляді покращення рівня технічного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва. Такий ефект має назву синергетичного. 

Синергія – це додаткова вартість, створена за рахунок об’єднання двох 

господарських суб’єктів, та додаткові можливості, яких не було б за умови 

відокремленої діяльності цих суб’єктів [171].  

Враховуючи можливі вигоди від співпраці господарюючи суб’єктів з 

позицій синергетичної економіки [69; 21; 29; 18; 46; 25, с. 183; 14], 

встановлено, що синергетичний ефект у разі спільного використання техніки 

утворюється за рахунок кількох складових. По-перше, сільськогосподарські 

підприємства отримують можливість залучати до виробничого процесу 

сучасну техніку, придбання якої потребує значного фінансового капіталу та 
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наявності заставного майна високої вартості. Це сприятиме підвищенню 

технічного потенціалу об’єднання товаровиробників [78, с. 158]. По-друге, 

дрібні фермери не здатні повною мірою завантажити потужності 

високопродуктивної сільськогосподарської техніки, що зумовлює її 

неефективне використання. Натомість, спільне використання техніки дасть 

можливість не лише максимально повно реалізувати її потенціал, але й 

оптимізувати час експлуатації технічних засобів із урахуванням обмежень 

щодо строків виконання агротехнічних операцій.  

По-третє, синергетичний ефект від взаємодії може забезпечуватись за 

рахунок додаткових вигод для сільгоспвиробників, які володіють тими чи 

іншими технічними засобами і можуть надавати їх у користування іншим 

підприємствам. Залежно від організаційної форми співпраці, такі виробники 

можуть отримувати дохід від надання техніки в оренду одночасно 

користуючись технікою інших суб’єктів агробізнесу, якої у них не має у 

наявності. Крім того, значні переваги від взаємодії отримуватимуть 

сільськогосподарські підприємства, які не мають кваліфікованих 

механізаторів. Тоді, окрім безпосередньо техніки виробники 

сільськогосподарської продукції матимуть доступ до необхідних їм послуг. 

Крім того, сучасні потужні трактори та комбайни вже оздоблені 

складними інженерними компонентами, які потребують спеціальних навичок 

для налаштування, експлуатації та, у разі необхідності, ремонту. Потреба у 

необхідних висококваліфікованих спеціалістах-механізаторах може 

забезпечуватись двома способами: або шляхом пошуку та залучення 

механізаторів з потрібними знаннями, навичками та досвідом, або за рахунок 

навчання і підвищення кваліфікації вже працюючих робітників. Проте, такі 

дії пов’язані витратами, які можуть бути занадто високими для невеликого 

фермера, однак доступними та економічно виправданими для об’єднання 

товаровиробників.  



35 

 
По-четверте, вже організована та перевірена практикою співпраця у 

сфері спільного використання техніки може стати стимулом до пошуку нових 

ефективних напрямів взаємодії. Передусім, до таких напрямів можна 

віднести закупівлю сировини та матеріалів за гуртовими цінами та 

об’єднання партій сільськогосподарської продукції заради усунення 

посередників з ланцюга створення доданої вартості. Результат синергії, що 

виникає у процесі спільного використання сільськогосподарської техніки, 

сприятиме підвищенню ефективності та конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств за рахунок зниження собівартості 

виготовленої продукції та підвищення її якісних характеристик.  

Ще однією перевагою асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки є те, що вартість технічних засобів та 

постійних витрат розподіляється між всіма сільськогосподарськими 

виробниками. Як результат, підприємство витрачає значно менше коштів за 

рахунок зменшення постійних витрат. Особливо це стосується масштабної 

техніки.  

Однак, слід враховувати і обмежуючі умови спільного використання 

техніки. Зокрема спільне використання техніки, з одного боку, може усунути 

проблему простоїв і недовикористання потужностей технічних засобів, 

проте, з іншого – призвести до її надмірного навантаження. Якщо 

сільськогосподарські підприємства-партнери можуть на засадах спільного 

інвестування забезпечити як мінімум просте відтворення машинно-

тракторного парку, то ця проблема усувається автоматично. Однак, у разі 

дефіциту спільних коштів та неналежного обслуговування, асоціаційне 

використання техніки невигідне.  

Ще одним обмежуючим чинником є значна віддаленість 

сільськогосподарських підприємств, а також значна відстань між полями. Це 

може призвести до того, витрати на транспортування техніки або втрати 

внаслідок «холостого ходу» перевищуватимуть позитивні ефекти. 
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Особливістю діяльності більшість дрібних фермерів, які найбільше 

потребують організації використання техніки на асоціаційних засадах, є 

подібна сівозміна. Це, в свою чергу, зумовлює виникнення потреби у техніки 

одночасно у більшості учасників взаємодії, що може спричинити несвоєчасне 

виконання агротехнічних робіт та втрату врожаю у деяких виробників. Для 

того, щоб усунути ймовірність такого сценарію, важливим є завчасне 

планування графіку використання техніки (обов’язково із зазначенням 

резервного часу) та розробки сівозміни не лише на рівні окремих 

сільськогосподарських підприємств, але й на рівні їх об’єднання. 

У цілому, прямі та опосередковані результати і ефекти від спільного 

використання сільськогосподарської техніки, отримані у результаті 

системної взаємодії сільгоспвиробників, а також обмежуючі умови 

відображено на рис. 1.1. Вирішенню проблеми посилення кооперативних та 

інтеграційних процесів у Україні може сприяти напрям наукових досліджень, 

спрямований на розробку мотиваційних механізм залучення 

сільськогосподарських товаровиробників та їх партнерів в агробізнесі до 

утворення вертикальних маркетингових систем, визначення ролі держави у 

цьому процесі, забезпечення комплементарної коеволюції аграрного сектора 

та фінансової, а також інформаційної складової інфраструктури аграрного 

ринку. Такі системи передбачатимуть створення відповідного 

інституціонального середовища, забезпечення ефективної координації та 

здійснення організаційної формалізації взаємин різних сфер 

агропромислового комплексу.  

Систему мотивації підприємств до асоціаційного використання техніки 

доцільно розподілити на дві підсистеми. Перша підсистема включатиме 

раніше визначні позитивні ефекти від спільного використання техніки із 

урахування особливостей діяльності та потреби у технічних засобах 

конкретних господарюючих суб’єктів.  
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Рис. 1.1. Ефекти та обмежуючі умови спільного використання 

сільськогосподарської техніки 

Джерело: власні дослідження. 

Вихідні умови  

Необхідна техніка  

відсутня 

Неповне завантаження  

наявної техніки 

Прямі ефекти  

Своєчасне виконання 

агротехнічних операцій 
Повне завантаження техніки 

Зменшення втрат урожаю через 

використання застарілої техніки 

Зниження грошових втрат  

у т. ч. через зменшення 

витрат пального 

Додатковий ефект у вигляді 

плати за надання техніки в 

оренду 

Спільне обслуговування та 

ремонт техніки 

Можливість швидшого 

оновлення техніки 

Залучення кваліфікованих фахівців до виконання механізованих робіт 

Опосередковані ефекти  

Зменшення змінних витрат 

Зменшення постійних витрат 

Зменшення собівартості 

продукції 

Збільшення рівня урожайності 

сільськогосподарських культур 

Збільшення рівня 

рентабельності діяльності 

Обмежуючі чинники   

Надмірне навантаження техніки та її швидкий знос 

Значна відстань між сільськогосподарськими підприємствами та 

полями, що може зумовити значні втрати часу та пального 

Несвоєчасне виконання агротехнічних операцій через відсутність 

планування розподілу часу використання техніки  
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До складу другої підсистеми входять мотиви державного рівня у формі 

стимулів податкової та фіскальної політики. На нашу думку, роль держави у 

процесі розвитку асоціаційних форм спільного використання техніки має 

обмежуватись лише стимулюючою функцією та функцією поширення 

інформації про вигоди від відповідної співпраці сільськогосподарських 

підприємств. Особливо мінімізація фінансової участі держави у 

стимулюванні взаємодії сільськогосподарських підприємств на асоціаційних 

засадах актуалізується в умовах дефіциту державного бюджету.  

Залучення сільськогосподарських підприємств до системи 

асоціаційного використання техніки має ґрунтуватись на системі відповідних 

мотивів. Враховуючи потенційні ефекти від спільного використання техніки 

та наукові узагальнення щодо джерел мотивації до підприємницької 

діяльності, кооперації й інтеграції сільськогосподарських виробників [103; 

56; 49; 10, с. 156–157, 149; 127, с. 54–55; 7; 8, с. 42; 104, с. 275] можна 

виділити п’ять типів мотивів до організації взаємодії у цій сфері. Вони 

включають економічні, соціальні, екологічні, психологічні та гуманістичних 

мотиви. До економічних мотивів віднесено майнові (спонукають до 

володіння, хоч і на за садах спільної власності, сучасною технікою) та 

фінансові (спонукають до отримання додаткових фінансово-економічних 

вигод). Соціальні мотиви пов’язані із бажанням підприємця соціалізуватись 

та затвердитись як професіонал у межах спільноти, що здійснює подібний 

вид господарської діяльності. Крім того, соціальні мотиви формуються у 

рамках прагнення перейняти досвід інших товаровиробників. 

Психологічні мотиви пов’язані із прагненням людини до самореалізації 

та необхідністю формувати у собі здатність до ефективної взаємодії із 

оточуючим середовищем. Екологічні мотиви розглядаються з позицій 

прагненням господаря, який працює на землі, зберегти або покращити якісні 

параметри ґрунту та передати родючі землі наступним поколінням. 

Використання сучасної техніки і разом із цим впровадження нових 
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ресурсозберігаючих технологій дає змогу значно покращити якісні 

характеристики земельних ресурсів. Що ж стосується гуманістичних мотивів, 

то вони реалізуються за рахунок дбайливого ставлення до довкілля, зокрема 

до землі (і тісно пов’язані із екологічними мотивами). Крім того, співпраця 

сільськогосподарських виробників з часом сприятиме взаємодопомозі не 

лише щодо спільного підвищення рівня технічного забезпечення, але 

відносно вирішення проблем в інших сферах господарської діяльності, а 

також особистих проблем партнерів.  

Ще одним теоретичним аспектом спільного використання 

сільськогосподарської техніки є принципи взаємодії сільськогосподарських 

виробників. Їх доцільно об’єднати в економічні, організаційні та соціальні. 

Економічні принципи включають (враховуючи основні принципи кооперації 

[79; 33, с. 72; 98; 118; 59] та агропромислової інтеграції [108, с. 158]: 

1) обов’язкове формування економічного ефекту для кожного окремого 

учасника. Економічний ефект має вигляд різниці між результативними 

показниками до та після об’єднання. Результативні показники можна 

вимірювати як в натуральному вигляді (обсяг урожаю), так і в вартісному 

(прибуток);  

2) отримання вигод одним учасником не може йти всупереч інтересам 

іншого (-их) сільськогосподарських підприємств;  

3) оптимальне навантаження техніки, що передбачає усунення як 

недовикористання її потужностей, так і її надмірного навантаження.  

Перший із зазначених принципів пов’язаний із умовою щодо 

своєчасного виконання агротехнічних операцій всіма учасниками співпраці. 

Базовим організаційним принципом є добровільність входження та 

виходу сільськогосподарських виробників з формальних або неформальних 

об’єднань, орієнтованих на спільне використання техніки. З цього випливає 

другий принцип – самостійність сторін, що співпрацюють. Ще одним 

організаційним принципом об’єднання сільськогосподарських виробників з 
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ціллю сумісного покращення технічного забезпечення є рівноправність всіх 

сільськогосподарських виробників. Зокрема у разі відсутності інших умов, 

черговість та строки використання техніки визначаються основним критерієм 

оптимальності спільного використання технічних засобів, тобто 

забезпеченням своєчасного виконання агротехнічних робіт всіма 

сільськогосподарськими підприємствами. 

В основу розробки соціальних принципів доцільно покласти принципи 

відповідальності, які відображено в [151, с. 118]. До них віднесено принципи 

індивідуальної відповідальності (зокрема відповідальності кожного окремого 

учасника співпраці перед партнерами та зовнішнім середовищем) та 

колективної відповідальності (відповідальності об’єднання 

сільськогосподарських виробників як єдиного цілого перед зовнішнім 

середовищем). До зовнішнього середовища належать інші громадяни, 

виробники, громади тощо. І відповідальність пов’язана, передусім, із не 

нанесенням економічної, екологічної та соціальної шкоди. 

Таким чином, в умовах недостатнього технічного забезпечення та 

дефіциту інвестиційного капіталу сільськогосподарським підприємствам слід 

використовувати механізми залучення сучасної техніки, відмінні від 

самостійного її придбання. До таких механізмів належить співпраця 

виробників сільськогосподарської продукції у сфері спільного формування 

машинного тракторного парку та використання сільськогосподарських 

технічних засобів. Потенційні переваги асоціаційної взаємодії 

сільськогосподарських підприємств включають не лише вагомі економічні 

вигоди, але й соціально-психологічні та екологічні ефекти. Однак, для 

формування цілісної та системної концепції асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки потребує чіткого визначення цього поняття, а 

також ідентифікації його можливих форм і моделей та особливостей кожної 

із них. 
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1.2.  Сутність та організаційні моделі асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки 

 

Об’єктивна необхідність асоціаційного використання техніки полягає в 

практичному забезпеченні сільськогосподарських товаровиробників 

новітніми, технологічно просунутими системами механізації сільського 

господарства. Найбільшого значення це набуває для господарств що: мають 

обмежений розмір, не мають достатнього доступу до інвестиційного капіталу 

та залежать від сезонних коливань потреби у робочій силі та техніці. 

Безперечно, асоціаційне використання сільськогосподарської техніки є одним 

з підходів, щоб зробити сучасну механізацію доступною для переважної 

частини господарств з гарантією максимально ефективного використання 

інвестицій у механізацію як основний капітал. Водночас термін «асоціаційне 

використання» визначається просто як будь-які засоби, потужності, 

обладнання і машини, що використовуються у більш ніж одному 

господарстві чи сільськогосподарському підприємстві.  

Традиція спільного використання або об’єднання інструментів, 

обладнання і робочої сили дуже давня. Принцип поділу корениться в 

соціальних звичаях і культурі більшості сільських громад, що складає її 

неформальне інституційне підґрунтя. Така співпраця може відрізнятися за 

цільовою орієнтацією, кількістю учасників, масштабами операцій, 

тривалістю і періодичністю, організаційним дизайном, системою управління, 

юридичним оформленням тощо. На нашу думку, варто виділити певні рівні 

взаємодії товаровиробників у використанні сільськогосподарської техніки. В 

широкому вжитку з іменником «використання» можуть застосовуватися 

прикметники «спільне», «групове», «асоціаційне». Вони схожі за своїм 

значенням і тому не буде великою помилкою вважати їх синонімами. Проте, 

на нашу думку, все ж існують певні особливості соціально-економічної 

інтерпретації зазначених понять (табл. 1.1). Зокрема, спільне використання – 
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найбільш проста і нерегламентована форма співробітництва, акт доброї волі 

двох та більше осіб, що не вимагає жодних формальностей свого існування 

та функціонування. Факт спільного використання чогось, наприклад 

суспільних благ, навіть не вимагає від контрагентів бути особисто 

знайомими. Група – сформована у певний спосіб і вже більш зорганізована 

та, зазвичай, стабільна сукупність індивідів з чітко означеними намірами 

сумісної діяльності, хоча теж утворена без особливих формальностей. 

Психологічна енциклопедія відмічає, що група відрізняється від будь-якого 

випадкового зібрання людей здатністю її учасників до певних узгоджених 

дій, що сприяють задоволенню їх потреб [105, с. 91].   

Таблиця 1.1  

Рівні взаємодії товаровиробників у використанні 

сільськогосподарської техніки 

Рівні 

взаємодії 

Основні характеристики взаємодії 

мінімальна 

кількість 

учасників, 

чол. 

регулярність 

взаємодії 

письмова угода 

про співробіт-

ництво 

державна 

реєстрація 

професійний 

менеджмент 

Спільне 

використання 
2 необов’язкова непотрібна непотрібна непотрібний 

Групове  

використання 
3 бажана необов’язкова необов’язкова необов’язковий 

Асоціаційне 

використання 
3 обов’язкова бажана бажана бажаний 

Джерело: власні дослідження. 

 

Асоціація – найбільш формалізована, структурована та конкретизована 

форма співробітництва певних індивідів (або їх груп) на засадах їх 

регулярної співпраці, чітко регламентованих правил та домовленостей щодо 

взаємодії, а також з використанням інших елементів організаційно-

управлінської атрибутики [76; 17]. З позицій ідентифікаційних ознак, 

важливо, що для асоціації характерна не спільна діяльність, а міжособистісні 

стосунки, що опосередковуються ціннісними орієнтаціями, які виявляються у 

груповому спілкуванні. В асоціації успіх або невдача одного не впливає на 
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успішність діяльності інших [105, с.33]. Отже, звідси випливає, що група 

відрізняється від асоціації як загальне відрізняється від одиничного – кожна 

асоціація є групою, проте не кожна група є асоціацією. Важливо також 

відрізняти прикметники «асоціативний» та «асоціаційний». Асоціативний – 

такий, що пов’язаний з виникненням асоціацій у людському уявленні 

(наприклад, асоціативне мислення, асоціативна пам’ять, асоціативне 

сприйняття). Відповідно, асоціаційний – прикметник, який підкреслює 

зв’язок з особливим організаційним утворенням – асоціацією (асоціаційний 

рішення, асоціаційний підхід, асоціаційне використання). 

Спрямовуючи проекцію такого методологічного бачення на предмет 

даного дослідження, можна визначити, що асоціаційне використання 

сільськогосподарської техніки – це сфера діяльності та спосіб групових дій 

товаровиробників з метою задоволення своїх інтересів в отриманні доступу 

до технічного оснащення власних господарств (придбання, використання та 

обслуговування технічних засобів сільськогосподарського призначення) на 

основі створення організаційної структури корпоративного типу, здатної 

забезпечити результат (ефект), який їм неможливо одержати, діючи 

індивідуально. Принципова відмінність асоціаційної структури від 

колективного господарювання полягає у збереженні приватного 

землеволодіння (або приватно-орендного землекористування), 

унеможливленні знеособленого використання сільськогосподарської техніки 

та зміцненні демократичних інститутів ринкової трансформації аграрного 

сектора. 

Розвиток організованої взаємодії сільськогосподарських 

товаровиробників в Україні є злободенною теоретичною, методологічною та 

прикладною економічною проблемою. Цей процес зумовлений, з одного 

боку, відсутністю чіткої однозначності та стратегічних орієнтацій у 

структурних перетвореннях вітчизняного аграрного сектора національної 

економіки та, як підкреслює В. Зіновчук, гетерогенністю (неоднорідністю) 
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його організаційної структури [38, с. 14], а з іншого, – гострою потребою 

швидкого подолання її депресивного стану. Адже у розвинутих країнах 

процес формування організаційної структури аграрного сектора, орієнтованої 

на захист власних споживачів та підтримку сільськогосподарських 

товаровиробників (що є засадничим принципом продовольчої безпеки 

країни), відбувався протягом тривалого періоду. У нашій країні ж цей шлях 

треба подолати значно швидше.  

Найбільшого значення асоціаційне використання техніки набуває для 

господарств, що: 1) мають обмежений фізичний розмір; 2) не мають 

достатнього доступу до інвестиційного капіталу та 3) залежать від сезонних 

коливань потреби в робочій силі і техніці; 4) мають високопродуктивну 

техніку яка простоює більшість часу, а відповідно морально старіє та не 

окуповує себе. Також обґрунтування доцільності асоціаційного використання 

техніки пов’язано із сезонним характером сільськогосподарського 

виробництва. Адже одночасно виникаючі потреби можуть бути «піковими» у 

великій кількості дрібних господарств. За такої ситуації важко досягнути 

оптимальності використання техніки і дотримуватися допустимого рівня 

витрат часу на проведення робіт в оптимальні агротехнічні терміни. 

Труднощі поглиблюються через вирощування більшістю дрібних 

господарств аналогічного набору польових культур і сортів.  

Асоціаційне використання техніки пропонує і, на нашу думку, 

насправді потребує більш висококваліфікованої робочої сили ніж окремо 

функціонуюче невелике господарство. Деякі операції, наприклад захист 

рослин, для досягнення необхідного ефекту потребують заміни ручних або 

низькопродуктивних застарілих обприскувачів на великогабаритне сучасне 

устаткування таких, як колісні обприскувачі або машини з автономним 

живленням і значно більшою ємністю завантаження робочих розчинів. Це 

забезпечує досягнення вищого рівня надійності застосування засобів 

хімізації, підвищення безпеки праці, зниження шкідливого впливу на 
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довкілля та економію витрат. Слід, також враховувати, що формування 

структурних утворень різних організаційних форм на постійній основі сприяє 

економії трансакційних витрат [37, с. 157].  

З огляду на європейський досвід, зокрема Франції, потужні трактори, 

що містять в собі дорогі і складні інженерні компоненти, занадто великі і 

дорогі для більшості фермерів [95, с. 131]. Їх ефективне використання може 

бути забезпечено тільки на асоціаційній основі. Для таких випадків потрібні 

не лише технічні навички вищої кваліфікації, наприклад у налаштуванні 

обладнання за різних умов, проведення регламентних робіт, використання 

транспортного обладнанням тощо, але й спроможність взяти на себе високу 

відповідність за цілісність та оперативність у використанні складних 

агрегатів. Залежно від конкретних обставин оператор технічних засобів має 

бути не тільки професійно підготовленим, а й знати досконало специфічні 

місцеві умови як природно-кліматичні  та організаційно-господарські. У 

зв’язку з цим підвищуються вимоги до рівня кваліфікації та досвідченості 

операторів сучасної високопродуктивної та складної сільськогосподарської 

техніки, а також не аби якого значення набувають мотиваційні чинники в 

ефективності її використання [40].  

Організована взаємодія сільськогосподарських товаровиробників, а 

саме співпраця на кооперативних засадах має значні переваги в питанні 

ефективності використання техніки [65; 66]. Розрахунки та порівняння 

витрат на виконання механізованих робіт одним господарством та 

об’єднаними кількома господарствами за однакових виробничих умов 

доводять тенденцію зниження собівартості робіт у міжгосподарському 

варіанті за рахунок збільшення річного навантаження машин [5, с. 88]. У 

загальному вигляді передумови організованої взаємодії серед учасників груп 

сільськогосподарських товаровиробників можна привести на прикладі 

отримання переваг завдяки асоціаційному використанню техніки. По-перше, 

при цій формі взаємодії вартість володіння технікою розподіляється на всіх 
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членів групи. По-друге, оптимізується час використання техніки. Вартість 

володіння технікою зменшується пропорційно збільшенню культивованих за 

допомогою цієї техніки площ. Особливо це важливо для власників техніки. 

Чим більше їх трактор зробить, тим більший прибуток вони зможуть 

отримати, краще обслуговувати техніку та швидше повернути отримані 

кредити. Для цього фермер, що володіє технікою, часто виконує роботи для 

інших фермерів, яким не вистачає власної техніки для обробітку всіх наявних 

площ. По-третє, спрощується проблема пошуку необхідних коштів на 

придбання нової техніки. 

Асоціаційне використання техніки – очевидний спосіб збільшення 

сукупного річного використання машин і устаткування за умови, що 

потенційне скорочення витрат на одиницю роботи не буде нівельоване 

високими накладними адміністративними витратами, поганим 

обслуговуванням і холостим ходом між господарствами. Постійні витрати на 

одиницю роботи (в основному щорічна амортизація та відсотки) варіюють 

залежно від обсягу виконаної роботи, в той час як змінні витрати на одиницю 

роботи (переважно пальне і заробітна плата) залишаються відносно 

постійними, отже сукупні операційні витрати зменшуються з ростом 

кількості годин роботи. Безумовно, багато що залежить від форми і розміру 

полів, доступу і кількості перешкод, але в багатьох випадках асоціаційне 

використання може бути зручним, а іноді чи не єдиним способом 

використання потужніших машин у невеликих господарствах. Також 

суттєвою особливістю потенційного зниження експлуатаційних витрат 

великого устаткування є компенсація більшою маневреністю дрібного 

устаткування, що доступне за умов асоціаційного використання всієї техніки 

[166]. 

Дослідження доводять чисельність і різноманітність форм 

асоціаційного використання сільськогосподарської техніки. У широкому 

сенсі форми поділяються на категорії державного і приватного секторів, але 
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деякі можуть практикуватись спільно. В державному секторі, як правило, 

набули розвитку деякі варіації машинних пулів, тракторних станцій та 

кредитно-лізінгові схеми. У більшості випадків це відносно велика кількость 

одиниць техніки (двовісні тягачі потужністю 40–80 к. с. з пов’язаними 

знаряддями, великогабаритні комбайни, молотильне та обробне 

устаткування). Державні форми можуть бути організовані для забезпечення 

механізації як індивідуальних сільськогосподарських товаровиробників так і 

можуть бути частиною більш великої багатоцільової структури. 

Загалом, всі державні форми схожі в організації та експлуатації. 

Державна установа володіє обладнанням, експлуатує і обслуговує його, 

встановлює тариф на послуги і може мати монополію на надання послуг. 

Керівництво та персонал, як правило, всі наймані працівники, часто державні 

службовці, і рідко мотивовані на ефективну роботу. Форми, як правило, 

потрібні для роботи відповідно до встановлених державними 

бюрократичними процедурами у зв’язку з фінансовим контролем, 

бюджетними механізмами та управління персоналом. Часто основна мета 

державних форм полягає у стимулюванні використання технологічних 

потужностей фермерами для використання їх у якості товаровиробників, які 

постачають продукцію дешевше реальної вартості. В останні роки ці загальні 

характеристики державних форм спільного використання техніки є основною 

причиною дуже обмеженого економічного та фінансового. Вони також часто 

не взмозі запропонувати, а фермери отримати своєчасне виконання роботи 

прийнятної якості, за гроші, незважаючи на більш низькі податкові ставки у 

порівнянні з комерційними формами.  

Використання сільськогосподарської техніки в приватному секторі 

можна умовно розділити на форми індивідуальної власності та форми 

групового володіння технікою. В обох випадках користь від застосування 

принципів управління бізнесом більш очевидна, ніж в формах державного 

сектора. В результаті, форми приватного сектора є більш фінансово 
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життєздатними і надають більш якісні послуги, ніж фермер зазвичай отримує 

від форм державного сектора. 

Як узагальнення, досвід показав, що системи приватного сектора, 

виявилися більш успішними, ніж системи державного сектора протягом 

останніх десятиліть в різних країнах світу. Це успіх з точки зору 

довгострокової вигоди як для фермерів так і вцілому для національних 

економік. Фермер отримує вчасне обслуговування і більш ефективні послуги, 

хоч і дорожче, але це впливає на підвищення його продуктивності. 

Національні економіка виграє, тому що техніка завдяки кращому 

обслуговуванню робить довше, обробляє більші площі і вимагає менших 

затрат на ремонт. Це додає заощаджень в національні економіки, особливо 

пов’язаних з дефіцитом іноземної валюти. 

Проведений аналіз форм асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки дає змогу виділити основні з них, що мають 

особливе значення умов нашої країни: 1) неформальна (сусідська) 

взаємодопомога; 2) товариства співвласників техніки; 3) машинні кола; 3) 

спеціалізовані кооперативи (табл. 1.2).  

Неформальна взаємодопомога. Найбільш проста організаційна форма 

використання техніки, що за усною домовленістю між кількома фермерами 

дозволяє спільне використання купленої нової чи вживаної 

сільськогосподарської техніки та обладнання. Такий вид взаємодії широко 

розповсюджений в Угорщині [168]. Це взаємодія фермерів без формування 

спільної власності, без подальших зобов’язань і без будь-яких вимог до 

оформлення. Вона є найбільш поширеною формою міжгосподарського 

використання техніки і найчастіше застосовується в сільському господарстві. 

Неформальна взаємодопомога може бути випадковою, тобто без попередньої 

координації. Якщо вона здійснюється в межах кількох господарств, то являє 

собою найпростіший спосіб кооперації.  
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Таблиця 1.2  

Порівняльні характеристики окремих форм асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки 
Форми 

асоціаційного 
використання 

техніки 

Переваги Проблеми 

Неформальна 
взаємодо-
помога 

– забезпечується своєчасне виконання 
механізованих робіт 

– скорочуються постійні витрати на 
експлуатацію використання техніки 

– виникає можливість отримати 
послуги за прийнятними цінами 

– підвищується ефективність 
використання техніки, її сезонна 
завантаженість 

– відсутні витрати на створення 
формальних структур 

– простота і оперативність в організації 
– посилення землеробської 

солідарності  

– різні технології, що 
використовуються учасниками 
взаємодії, та умови, в яких 
здійснюється співробітництво  

– фермери прагнуть бути незалежними 
і не сприймають допомогу 

– важко встановити відповідальність 
для форс-мажорних ситуацій 

– суттєва роль етичних факторів  
(міжособистісних стосунків та 
психологічної сумісності) 

Товариства 
власників 
техніки 

– відпадає потреба у значних 
інвестиціях на придбання техніки 

– відкривається доступ до новітніх 
технологій 

– відкривається доступ до сучасної 
високопродуктивної та 
енергозберігаючої техніки 

– економія часу та трансакційних 
витрат 

– робота кваліфікованих операторів 
– чітке дотримання технологічних 

вимог 

– складність з погодженням часового 
графіку (виникнення черг) 

– спільна власність вимагає 
посиленого контролю за доглядом та 
використанням 

– розбіжність інтересів у випадку 
комерційного (орієнтованого на 
прибуток) використання техніки 

– зростання організаційних потреб 

Машинні кола – зменшуються витрати на придбання 
техніки 

– краще використовуються можливості 
і потужності наявної техніки 

– машини і обладнання оптимально 
використовуються протягом сезону 

– інтенсивніше використання техніки 
створює умови її швидкого 
оновлення  

– використання професійного 
менеджменту 

– відкривається доступ до навчання та 
інформаційного забезпечення  

– відсутні регламентована статутом 
організаційна структура;  

– недостатньо чіткі правила 
планування видатків на 
функціонування об’єднання;  

– часткове втрачання членами кіл  
самостійності у прийнятті рішень 

 

Спеціалізовані 
кооперативи 

– інтенсивніше використання техніки 
створює умови її швидкого 
оновлення  

– використання професійного 
менеджменту 

– відкривається доступ до навчання та 
інформаційного забезпечення 

– отримання послуг за собівартістю 
– суспільне визнання і урядова 

підтримка 
– перспективи диверсифікації 

кооперативної діяльності 

– гетерогенність членської організації 
– інертність у прийнятті управлінських 

рішень 
– залежність від найманого 

управлінського персоналу  
– уникнення агресивних 

маркетингових стратегій у ринковій 
конкуренції  

– низька мотивація вкладення капіталу 
– прагнення уникнути ризиків  

Джерело: власні дослідження. 
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При збільшенні кількості учасників дуже важливо точно реєструвати 

вид, обсяг і вартість наданої допомоги. Якщо хтось отримав більше послуг, 

ніж надав сам, він повинен відшкодувати різницю в ціні готівкою або іншим 

чином розрахуватися за отримані послуги. Можна стверджувати, що технічна 

взаємодопомога між фермерами-сусідами – це шлях більш раціонального 

використання інвестиційних коштів, інструмент технічного відродження 

села, каталізатор технологічного переозброєння та еволюції міжфермерських 

взаємин. 

Товариства співвласників техніки. У деяких країнах, особливо 

Європейського Союзу, здобули певного поширення товариства спільного 

володіння технікою. Їх члени, об’єднуючи капітал, формують системи 

сільськогосподарських машин для виконання замовлень як членів свого 

товариства, так й сторонніх осіб. У такий спосіб техніка використовується 

найпродуктивніше, а їх члени-власники мають додаткове джерело 

надходження коштів, насамперед для догляду за технікою та її ремонту. 

Товариства для отримання статусу юридичної особи реєструються, 

відкривають рахунок у банку, починають свою діяльність на основі чинного 

законодавства та прийнятих статутів. Проте такі товариства можуть існувати 

і без статусу юридичної особи, але в такому випадку їх засновниками можуть 

бути лише фермери, які власною технікою надають взаємну допомогу. 

Відмінність товариств зі статусом юридичних осіб від неформальних 

утворень (крім проходження процедури реєстрації) полягає в тому, що їх 

склад стабільний, вони діють на засадах письмової домовленості або статуту, 

можуть демократично обирати керівників, координують між собою 

комплектацію їх машинно-тракторних парків.  

Машинні кола (Machinery Rings) – одна з найпоширеніших форм 

асоціаційного використання сільськогосподарської техніки, заснованих на 

приватній власності, являє собою об’єднання фермерських господарств для 

спільного використання сільськогосподарської техніки і надання 
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механізованих послуг стороннім особам [180]. Вона виступає посередником в 

організації використання машин своїми членами, які є власниками техніки, 

обслуговуючи їх на неприбутковій основі. Найбільш доцільною така 

організаційна форма визнається у випадках, коли виникає потреба у 

використанні дорогої, високопродуктивної або спеціалізованої техніки у 

короткостроковий період. У більшості випадків правління машинного кола 

наймає менеджера. Він має знаходити партнерів, узгоджує терміни 

виконання послуг, складає і надає фермерам рекомендовані ціни розрахунків 

за послуги, допомагає при виконанні фінансових операцій, оптимізує 

маршрути переміщення техніки та ін. Фінансування діяльності машинних кіл 

здійснюється фермерами, які є його клієнтами і одночасно власниками 

сільськогосподарської техніки. Зазвичай, це певний відсоток від вартості 

отриманих послуг. В багатьох країнах частину витрат з організації таких 

структур бере на себе держава. Відмінність машинних кіл від товариств 

власників техніки в їх цільовій орієнтації. Учасники товариств прагнуть 

забезпечити максимальне використання своєї техніки за певну винагороду, 

навіть працюючи на «третіх осіб», а члени кіл взаємодіють для отримання 

послуг, які пропонує їх об’єднання.  

Кооперативи з надання послуг. Призначення зазначеної форми 

асоціаційного використання сільськогосподарської техніки полягає у 

придбанні таких машин та обладнання, які недоцільно тримати в 

одноосібному володінні, організації оптимального використання техніки 

своїх членів-клієнтів, уникненні зайвих ринкових посередників, використанні 

професійного управлінського персоналу та висококваліфікованих кадрів 

робочих професій. Право членства і власності у кооперативі надається лише 

сільськогосподарським товаровиробникам, які одночасно є його клієнтами. 

Такі кооперативи можуть обслуговувати й тих, хто не є членом кооперативу, 

але на інших умовах. Власність членів кооперативу формується у вигляді 

паїв, що поступово створюються, обліковуються і повертаються у порядку, 
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передбаченому статутом кооперативу. Паї надходять до кооперативу у 

грошовій, натуральній (наприклад, сільськогосподарська техніка, 

транспортні засоби, обладнання, приміщення тощо) та трудовій (певна 

кількість робочого часу, відпрацьованого у кооперативі) формах. Розмір паю 

членів кооперативу має бути пропорційним площі їх господарств [123]. 

Пайові відносини – принципова відмінність кооперативів від машинних кіл.  

На початку своєї роботи кооператив орендує необхідні засоби 

виробництва [137, с. 104]. Формування його майна відбувається за рахунок 

власних фінансових та матеріальних ресурсів [47, с. 76; 100, с. 18]. У період 

між зборами керівництво кооперативом здійснює його правління, обране з 

членів кооперативу. Воно наймає на роботу менеджера (виконавчого 

директора), головним завданням якого є організація і оперативне управління 

кооперативом. Менеджер працює за контрактом, як і решта найманого 

персоналу.  

При вступі в кооператив його члени сплачують вступні внески, які 

спрямовуються на формування статутного фонду й обігових засобів. Послуги 

надаються за ринковими цінами, але наприкінці року (або протягом меншого 

за календарний рік господарського періоду) будь-яка економія у кооперативі 

має бути розподілена між його членами у вигляді знижки до ціни послуг 

[137, с. 104]. Отже, кооператив працюватиме на неприбутковій основі, тобто 

не для отримання власного прибутку, а для забезпечення прибуткової 

діяльності своїх клієнтів-власників. Подібні кооперативи за призначенням та 

структурою знайшли найбільше поширення у Франції (кооперативи типу 

CUMA) [70; 68; 148], в також в канадських провінціях Квебек, Саскачеван та 

Онтаріо [70]. 

Вибір конкретною групою зацікавлених товаровиробників тієї чи іншої 

форми асоціаційного використання сільськогосподарської техніки залежить 

від багатьох чинників. За результату аналізу досліджень з цієї тематики [24, 

51], такі чинники розвитку співпраці сільськогосподарських 
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товаровиробників розподілено на кілька груп. До фінансово-економічних 

чинників варто віднести фінансову спроможність господарств, їх здатність до 

інвестування, а також можливість фінансової підтримки створених ними 

кооперативних структур. Неабияку роль в цьому має відігравати держава, 

включаючи усі гілки влади, надаючи фінансову та іншу допомогу 

сільгоспвиробникам, мотивуючи їх до вибору прозорих та ефективних форм 

її використання. Проте держава, як відомо, не створює кооперативи – це 

ініціатива самих потенційних кооператорів. Але держава, в особі органів 

виконавчої влади, володіє цілим арсеналом важелів та стимулів, які в рамках 

чинного законодавства здатні прискорити бажані структурні зміни, особливо 

коли це стосується інноваційного оновлення виробництва та економного 

використання ресурсів, в т.ч. матеріально-технічних.       

Наступна група – організаційно-управлінські чинники. Їх по-іншому 

можна назвати чинниками організаційної культури кооперативної взаємодії. 

Адже відомо, що успіх кооперативної організації будується на певних, 

визначених в процесі тривалого використання і перевірених світовою 

практикою фундаментальних кооперативних принципах. Ті, хто прагне до 

досягнення спільних цілей у найефективніший спосіб, мають їх 

дотримуватися. Це стосується формування та розширення своєї членської 

організації, побудови системи демократичного управління, забезпечення 

виконання членських фінансових зобов’язань, справедливого розподілу зиску 

та відповідальності тощо. Організаційні структури асоціаційного 

використання сільськогосподарської техніки мають збагачувати та 

поширювати вдалу практику кооперації, набуту власним досвідом. 

Наприклад, як уникнути знеособленого використання техніки або її купівлі у 

складчину, що унеможливить встановлення персональної відповідальності за 

її використання або якимсь іншим чином спричинить виникнення 

конфліктної ситуації.  
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Ще однією важливою групою варто вважати соціально-психологічні 

чинники. В цій площині слід виділити три аспекти. По-перше, це проблема 

взаємодовіри між учасниками співробітництва. Її забезпечення можливо 

лише через освіту, спілкування та чітку регламентацію усіх сторін роботи, 

що можуть стати проблемними. По-друге, тим, хто прагне до отримання 

переваг кооперації, варто відмовитися від прагнення обов’язково забезпечити 

своє господарство усією необхідною технікою. Треба скоординувати свої 

прагнення з фізичним розміром господарства, власними фінансовими 

можливостями, доступом до кредитних ресурсів, можливістю раціонально та 

ефективно використовувати техніку та деякими іншими чинниками. По-

третє, мотивом приєднання до участі в асоціаційному використанні техніки, 

має стати усвідомлення, що це співробітництво може відносно швидко 

диверсифікуватися у кооперативні дії з матеріально-технічного постачання, 

маркетингу виробленої продукції, її переробки, отримання інших переваг 

кооперативного агробізнесу.    

 

 

1.3. Європейський досвід та еволюція асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки: уроки для України  

 

Будь-які соціально-економічні трансформації зазвичай пов’язані із 

значними витратами, а також із високою ймовірністю необґрунтованих втрат 

ресурсів. Значною мірою запобігти цьому можливо у разі вивчення та 

систематизації досвіду інших країн, які на власних помилках визначили 

оптимальні схеми використання сільськогосподарською техніки. Ціллю 

дослідження систем спільного використання технічних засобів 

сільськогосподарськими товаровиробниками є акумуляція максимально 

повного переліку можливих варіантів ефективного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств технікою. Окрім безпосередньо аналізу 
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існуючих у країнах з розвинутим агробізнесом та високою продуктивністю в 

сільському господарстві форм спільного використання техніки, враховувати 

слід і організаційні, техніко-технологічні, соціально-економічні особливості 

господарської діяльності зарубіжних товаровиробників. Тому, в якості 

об’єктів дослідження доцільно обрати країни, які подібні до України, по-

перше, за причинами, що викликали необхідність у груповому вигортанні 

сільськогосподарської техніки, та, по-друге, за використовуваними 

організаційними формами підприємництва в агробізнесі.  

Купівля та експлуатація сільськогосподарської техніки на асоціаційних 

засадах вигідні, передусім, підприємствам, які нездатні самостійно придбати 

дорогі продуктивні технічні засоби, а також не можуть повністю їх 

завантажити. Що стосується великих підприємств, то для них такі форми 

взаємодії вигідні у випадку, коли з тих чи інших причин вони зацікавлені в 

підтримці дрібніших виробників сільськогосподарської продукції. 

Типовішим прикладом є сільськогосподарські виробники, які мають 

переробні потужності, однак, неспроможні повністю їх завантажити 

сільськогосподарською продукцією власного виробництва.  

За площею сільськогосподарських угідь, зайнятістю у 

сільськогосподарському виробництві та природно-кліматичним умовам 

Україна найбільш схожа до Франції, у якій агробізнес представлений 

дрібними фермерами. На розвиток сімейних ферм робиться основний акцент 

при формуванні аграрної політики країни. У Франції серед групових форм 

взаємодії найбільша питома вага припадає на кооперативи [164, с. 304], серед 

яких переважають саме ті, які спеціалізуються на спільному використанні 

техніки [28, с. 12]. Зокрема кількість кооперативів такого спрямування 

переважає кількість переробно-збутових кооперативів майже у 4 рази. 

Основними функціями таких кооперативів є придбання і подальше технічне 

обслуговування необхідних технічних засобів, які залишаються на його 

балансі, а також обслуговування заявок членів кооперативу щодо необхідної 
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найманої праці під час використання техніки. Крім того, завдяки кооперації 

фермери можуть залучати професійних механізаторів [61, с. 17]. 

Кооперативи зі спільного використання техніки у Франції носять назву 

CUMA [173; 174]. Важливо, що кінцевою ціллю та стратегічним орієнтиром 

діяльності CUMA є підвищення конкурентоспроможності продукції його 

членів. Окрім безпосередньо технічного забезпечення, кооперативи CUMA 

мають на меті організацію вільного обміну членами досвідом та 

інформацією, надання консалтингових послуг, розподіл інноваційних 

ризиків, спільне забезпечення інноваційного розвитку [91, с. 131; 90]. 

Поповнення машинно-тракторного парку кооперативів здійснюється за 

рахунок техніки, переданої членами об’єднання, та технічних засобів, 

придбаних за рахунок їх внесків. 

Причиною розвитку та ефективної діяльності кооперативів, 

орієнтованих на покращення технічного забезпечення діяльності фермерів, є 

значна підтримка як з боку сторонніх організацій, так і держави. Зокрема, 

державою компенсується 20 % від вартості сільськогосподарської техніки, у 

разі її спільного використання [164, с. 304]. Значну підтримку 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам надає Асоціація 

сільськогосподарських кооперативів «Coop de France», яка налічує близько 

3000 членів та охоплює понад 40 % аграрного сектору Франції. В цілому у 

кооперативна мережа у Франції має чотири рівні: 1) кооперативи зі спільного 

використання техніки; 2) їх відомчі федерації; 3) регіональні федерації 

(формують п’ять регіональних кластерів); 4) Національна федерація 

кооперації зі спільного використання сільськогосподарської техніки [95, 

с. 133]. 

Однак велика кількість країн ЄС притримується дещо іншої моделі 

розвитку кооперації. Зокрема у переважній більшості європейських країн з 

розвинутим сільським господарством держава практично не втручається у 

діяльність обслуговуючих кооперативів. У результаті виживають лише 
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справді конкурентоспроможні об’єднання, послуги яких забезпечують 

максимально стійкі та вагомі конкурентні переваги членам кооперативів. На 

нашу думку, такий підхід більше відповідає особливостям України, де 

низький рівень та неефективність державної політики у сфері підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників створює необхідність пошуку та 

імплементації інших механізмів забезпечення розвитку кооперативів 

спільного використання сільськогосподарської техніки. 

Невисоким рівнем державної підтримки характеризується кооперація в 

Німеччині. Ціллю сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 

визначено забезпечення конкурентоспроможності їх членів. Основними 

механізмами створення конкурентних переваг сільськогосподарських 

товаровиробників на базі кооперативів є збільшення їх частки ринку (шляхом 

об’єднання максимально великої кількості фермерів), максимізація доданої 

вартості (передусім, за рахунок організації переробки сільськогосподарської 

сировини) та здешевлення виготовленої продукції (як за рахунок формування 

великих об’єднаних закупівельних партій за гуртовими цінами, так і 

спільного придбання та використання техніки).  

Однією із характеристик сільського господарства Німеччини є високий 

рівень інтеграції кредитної та сільськогосподарської кооперації. Зокрема 

діяльність понад 700 кооперативних банків спрямована на фінансове 

забезпечення матеріально-технічного забезпечення виробництва 

сільськогосподарської продукції членами сільськогосподарських 

кооперативів та її збут [68, с. 15].  

На території Німеччини також функціонують кружки з обміну 

технікою (машинні ринги). Окрім безпосередньо обміну технічними 

засобами, кружки здійснюють страхування від нещасних випадків, поломки 

техніки тощо, а також організацію продажів і транспортуванням [109, с. 220]. 

Технічне забезпечення дрібного фермерства здійснюється на базі машинних 

кооперативів, члени яких є власниками якої-небудь техніки. Власник техніки 
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відповідно до встановленої на загальних зборах спільноти плати виконує 

необхідну роботу в інших господарствах [109, с. 228]. До основних 

економічних переваг, які забезпечує німецьким фермерам участь у машинні 

кружки належать: 1) зниження витрат на механізацію; 2) зменшення потреби 

у залученні найманих працівників необхідної кваліфікації; 3) підвищення 

доходів членів кружків; 4) оптимізація ефекту від інвестицій у 

сільськогосподарську техніку; 5) підвищення гнучкості у сфері максимально 

ефективного перерозподілу техніки [175, с. 50].  

Спільне використання сільськогосподарської техніки має значний 

потенціал підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських 

підприємств на базі машинних рингів. Такий потенціал ґрунтується на ідеї 

обґрунтованості позбавлення техніки, яку фермер не може повністю 

завантажити, та її подальшого спільного використання. В Австрії, де 

машинні ринги розвинуті найбільше, 42 % фермерів користуються тільки 

послугами рингів, 33 % – пропонують свої послуги [109, с. 231]. Крім того, в 

Австрії дрібні фермери використовують техніки на засадах взаємодопомоги. 

Однак, неформальні об’єднання створюються не з метою придбання техніки, 

а задля її спільної оренди та використання [109, с. 215]. 

В умовах, коли вітчизняні суб’єкти малого агробізнесу змушені 

конкурувати не лише між собою, але і з великими агрохолдингами, цінним є 

досвід Німеччини щодо створення настільки потужних кооперативів та їх 

подальших об’єднань, що вони здатні впливати на кон’юнктуру аграрних 

ринків. Ключовим фактором зазначеного стала тенденція до зменшення 

кількості дрібних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із 

одночасним їх злиттям у крупніші кооперативні об’єднання [146, с. 85]. 

Прикладом найбільшої асоціаційної форми взаємодії сільськогосподарських 

товаровиробників у Німеччині є Німецька Райфайзен Асоціація (Deutscher 

Raiffeisen Verband E.V.), фінансові ресурсами якої на 85 % сформовані 

членськими внесками [177]. 
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Надзвичайно розвинутою формою асоціаційної взаємодії фермерів у 

Швеції також є сільськогосподарська кооперація. Саме сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи належать до найбільших постачальників 

матеріально-технічних засобів у сільському господарстві країни. До 

особливостей кооперації у Швеції слід віднести те, що кооперативи 

(аналогічно Фінляндії та Ірландії) оподатковуються на загальних засадах [16, 

с. 100]. Незважаючи на це, абсолютно всі шведські виробники 

сільськогосподарської продукції є членами кооперативів [88, с. 275]. У 

цілому асоціаційне використання сільськогосподарської техніки у Швеції 

значно (приблизно на 600–600 шведських крон) скорочує витрати у 

розрахунку на 1 га [9, с. 130]. 

Орендні відносини між дрібними фермерами Швеції також 

вибудовуються за принципами групової взаємодії. В її основі покладено 

чіткий облік сільськогосподарських машин та агрегатів, які виробники 

можуть надати в оренду. Контракти укладаються безпосередньо між 

фермерами. Оформленням та корегуванням списків техніки займаються 

«машинні комітети», функція яких полягає лише в інформаційному 

забезпеченні щодо доступної для оренди та прокату техніки [109, с. 215]. 

Залучення дорогої сільськогосподарської техніки невеликими 

товаровиробниками Канади також здійснюється на базі їх 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Для цієї країни вкрай 

актуальним є максимально швидке виконання агротехнічних операцій, що 

пояснюється коротким вегетаційним періодом. Враховуючи це, а також 

поступове збільшення посівних площі у розрахунку на 1 фермера та 

небажання залучати найманих працівників ззовні, питання використання 

високопродуктивної техніки для канадських сільськогосподарських 

виробників є надактуальним [70, с. 173].  

Наведені особливості сільського господарства Канади створили 

об’єктивні перемови становлення та стрімкого розвитку асоціаційних форм 
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використання сільськогосподарської техніки. Найпоширенішими стали обмін 

механізованими послугами, кооперативне використання 

сільськогосподарських машин та агрегатів та машинні кооперативи (пули). 

Що стосується діяльності кооперативів, то у Канаді застосовуються 

інструменти податкового стимулювання їх діяльності. Широко 

використовуються фіскальні механізми. Зокрема, це бюджетне фінансування 

машинних кооперативів у рамках державних програм, орієнтованих на 

підвищення конкурентоспроможності національного виробника [28, с. 46–

58]. Канадськими науковцями обґрунтовано, що купувати дорогу техніку без 

зниження економічного потенціалу підприємства вигідно лише 

сільськогосподарським виробникам із площею ріллі понад 1600 га [70, 

с. 173]. 

Машинні кружки також розвинуті у низці країн ЄС, зокрема в Англії, 

Люксембурзі, Бельгії, Португалії. В основі їх функціонування покладено 

домовленості між сусідніми фермерами щодо виконання агротехнічних робіт 

один для одного за допомогою власної техніки. Такий механізм, окрім 

сприяння технічному забезпеченню виробничих процесів дрібних суб’єктів 

агробізнесу, вирішує проблему простоювання техніки. Крім того, 

функціонування машинних кружків ґрунтується на довірі між 

сільськогосподарськими виробниками, які добре знають один одного.  

Іншою групою країн, досвід яких може запозичити Україна, є 

постсоціалістичні країни. На їх території, як і на території України, протягом 

десятиліть держава втручалась у господарські процеси виробників аграрної 

продукції. Це зумовило подібність початкових умови та передумов створення 

кооперативів у країнах постсоціалістичного табору, а також схожість 

менталітетів сільського населення, яке тяжіло до одноосібного ведення 

сільського господарства.  

Однією із таких країн є Польща, де колективізація 40–50-хх років, так 

само як в Україні, сформувала вкрай негативне ставлення та недовіру 
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селянства до взаємодії на засадах кооперації. Об’єктивною передумовою та 

вкрай необхідним стимулом до відродження та посиленої активізації 

розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Польщі стало 

відкриття європейських ринків для польських виробників 

сільськогосподарської продукції. Польські фермери зрозуміли неможливість 

виробництва конкурентоспроможної продукції без об’єднання. Відмітимо, 

що наразі український агробізнес перебуває саме на етапі поступового 

усвідомлення невідворотності співпраці на кооперативній основі, однак 

належних умов для цього досі не створено. Саме тому, досвід Польщі у сфері 

розповсюдження та популяризації кооперативної думки серед 

сільськогосподарських виробників і створення умов для їх взаємодії, є 

надзвичайно цінним для України. 

Польські кооперативи це ринкові організації фермерів, які називають 

«Grupy producentów rolnych» (з польської – «групи сільськогосподарських 

виробників») [169]. Здебільшого вони спеціалізуються спільній реалізації 

продукції та формування стійких ринкових позицій членів кооперативів. 

Зберігаючи приватну власність на майно, фермери лише розподіляють 

прибуток, одержаний від спільної діяльності, який перебуває у колективній 

власності [181]. Згідно із Законом Польщі Про сільськогосподарські групи 

виробників та їх відносини, групи сільськогосподарських виробників – це 

організації, утворені сільськогосподарськими виробниками, метою діяльності 

яких є: реалізація на ринку сільськогосподарської продукції, виробленої 

фермерами, адаптація її до ринкових вимог, покращення ефективності 

діяльності ферм, а також якості виготовленої ними продукції, захист 

навколишнього природного середовища. Групи виробників мають право 

утворювати союзи виробників [182].  

Особливістю розвитку кооперації у Польщі є значне сприяння з боку 

ЄС, що характерно і для України, де значна частина новостворених 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів фінансується за рахунок 
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європейських грантових програм. Одним із фактором участі ЄС у процесі 

розвитку кооперації у Польщі була інтеграція Національної програми 

розвитку сільських територій, одним із пріоритетів якої є розвиток 

кооперативного руху, в загальну систему національної політики в галузі 

розвитку Польщі [170]. Оскільки положення польської національної 

програми розвитку сільських територій відповідала Регламенту ЄС 

№1305/2013 Європейського парламенту і Ради про підтримку розвитку 

сільських територій Європейським фондом сільськогосподарського розвитку 

сільських територій, польські кооперативи навіть на формальному рівні 

стали привабливими для європейського фінансування. У рамках реалізації 

Програми розвитку сільських територій 2014–2020 відбувається фінансова 

підтримка процесів створення груп виробників у сільському та лісовому 

господарстві у Польщі. Одним із основних пріоритетів надання одноразової 

фінансової допомоги є якомога більша кількість членів кооперативу. Серед 

інших сфер фінансування, слід виділити 100 %-ве відшкодування витрат на 

придбання або оренду нових машин, обладнання [170].  

Аналогічно без державної підтримки у Польщі розвиваються 

сільськогосподарських кружки, які спеціалізуються на наданні механізованих 

і транспортних послуг. Розвиток кружків пов’язаний із їх кооперацією. 

Зокрема саме на кооперативи сільськогосподарських кружків припадає 

найбільша питома вага допомоги у вигляді наданих машин та агрегатів, 

виконання механізованих робіт, а також знань у сфері використання сучасної 

продуктивної сільськогосподарської техніки [109, с. 221].  

Такий досвід є надзвичайно корисний для України, де важливо 

узгоджувати національні та європейські програми розвитку, що 

створюватиме додаткові можливості залучення інвестиційних ресурсів. 

Однак, у цілому польські кооперативи відрізняються невисоким рівнем 

підтримки з боку держави. На думку Н. Моренової, «саме той факт, що 

польські кооператори не звикли до державних субсидій, сприяв тому, що 
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вони змушені були навчитися самостійно виживати в конкурентних умовах і 

об'єднувати свої зусилля для досягнення поставлених цілей» [67, с. 156].  

Цікавим для України є досвід кооперації у Чехії. Відмінна риса 

стратегічного вектору розвитку цієї країни пов’язана із тим, що він 

орієнтований на забезпечення сталого розвитку сільських територій, однак 

розмір сільського господарства та кількість діючих фермерів (близько 4 % 

населення), як основних джерел сталого розвитку, є зовсім невеликою. В 

таких умовах пріоритетом у Чехії визначено стабілізацію доходів фермерів з 

метою забезпечення високого рівня життя у сільській місцевості. Достатньо 

широко у країні використовуються європейські програми сприяння 

кооперації. Аналогічно Польщі, у Чехії держава, одного боку, не відіграє 

вирішальної ролі у фінансовому забезпеченні діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (наприклад, 

сільськогосподарська асоціація Чеської республіки, яка у т. ч. об’єднує 

кооперативи, лише на 30 % фінансується державою [178]), а, з іншого – 

створило максимально сприятливе для їх розвитку інституціональне 

середовище.  

Асоціаційне використання техніки набуло широкого розповсюдження в 

Литві, сільське господарство якої представлено дрібним фермерством. 

Найпопулярнішою формою взаємодії сільськогосподарських виробників у 

сфері спільного використання техніки в сільському господарстві Литви є 

взаємна технічна допомога фермерів. Популярність такого співробітництва 

пояснюється простотою в організаційному плані і чималою у вартісному 

вираженні ефективністю. Подібне кооперування відбувається без 

формування спільної власності, без подальших зобов’язань і будь-яких вимог 

до його формалізації. Допомога може надаватися в міру необхідності або 

заздалегідь обумовлюватися з метою виконання механізованих робіт в 

оптимальні агротехнічні терміни, скорочення потреби техніки і більш 

раціонального її використання [107, c. 65].  
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Розвиток сільськогосподарської кооперації у Литві супроводжувався 

тими ж саме труднощами, що характерні для України. По-перше, придбання 

та використання техніки на асоціаційних засадах сприймається як 

необхідність, зумовлена дефіцитом капітальних ресурсів. Натомість, 

насправді спільна купівля та використання техніки потенційно може суттєво 

знизити втрати через недовикористання її потужності. Не останню роль у 

цьому відіграє небажанням фермерів допомагати та страх за збереження 

техніки [106, с. 174].  

Результати дослідження та узагальнення досвіду країн з розвинутим 

сільським господарством у сфері спільного придбання та використання 

сільськогосподарської техніки відображено у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Особливості асоціаційного придбання та використання 

сільськогосподарської техніки 

Країна 
Спільні риси з вітчизняним 

сільським господарством 

Особливості асоціаційних форми використання 

техніки 

1 2 3 

Канада 

Сільське господарство 

представлене фермерами, 

які здебільшого не можуть 

повністю використовувати 

потужності техніки 

Спільне використання техніки відбувається у 

формі обміну механізованими послугами, 

кооперативного використання 

сільськогосподарських машин та агрегатів, 

машинних кооперативів (пулів). Бюджетна та 

податкова підтримка машинних кооперативів. 

Франція 

Подібні площі с.-г. угідь та 

чисельність сільського 

населення, сільське 

господарство представлене 

дрібним фермерством 

Придбання та використання техніки на 

кооперативних засадах. У рамках кооперативу 

відбувається залучення техніки та професійних 

механізаторів. Часткова компенсація вартості 

придбаної техніки. Трирівневість системи 

кооперативів. 

Німеччина  

Сільське господарство 

представлене дрібним 

фермерством 

Функціонування машинні кооперативи, кружки 

з обміну технікою (машинні ринги). Глибока 

взаємодія банківського сектора із машинними 

кооперативами. Тенденція до укрупнення та 

злиття кооперативів у крупних гравців на 

ринку. 

Австрія  

Сільське господарство 

представлене дрібним 

фермерством 

Широке розповсюдження машинних рингів. 

Взаємодія ферміїв суто на спільному 

використанні техніки та взаємодопомозі, а не 

на придбанні нових технічних засобів. 
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Закінчення табл. 1.3 

1 2 3 

Швеція 

Сільське господарство 

представлене дрібним 

фермерством 

Всі фермери є членами сільськогосподарських 

виробничих кооперативів. Чіткий облік 

сільськогосподарської техніки, яку фермери 

можуть надати в оренду. Взаємодопомога 

відбувається між фермерами без зовнішнього 

посередництва. 

Східна та центральна Європа 

Литва 

Відсутність довіри до 

інституту співпраці із 

іншими фермерами 

Найпопулярнішою формою взаємодії є технічна 

взаємодопомога фермерів, яка не передбачає 

спільної власності та подальших зобов’язань. 

Польща 

Необхідність підтримки 

дрібного фермерства, 

відсутність фінансової 

підтримки з боку держави, 

недовіра до інституту 

кооперації 

Спільне використання техніки здійснюється на 

базі сільськогосподарських кіл та с.-г. 

обслуговуючих кооперативів. Вагома частка 

фінансових ресурсів кооперативів залучається у 

рамках європейський проектів сприяння розвитку 

сільських територій. 

Чехія 

Невід’ємність розвитку 

фермерства та сільських 

територій 

Основною функцією держави є створення умов 

для розвитку кооперації, а не його фінансування.  

Джерело: власні дослідження.  

По-друге, для дрібних фермерів доцільно використати досвід 

налагодження системи взаємодопомоги фермерів. На етапі становлення такої 

системи основним є створення та неперервне оновлення баз даних щодо 

техніки, яку кожен окремий сільськогосподарський виробник може надати в 

оренду (як це відбувається у Швеції). У подальшому доцільним вбачається 

автоматизація запитів на кожну одиницю техніки із корегування списку 

вільних машин та агрегатів. Для крупніших підприємств оптимальним є 

створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, подібних до 

машинних кооперативів Німеччини та CUMA Франції, засновані на базі 

внесків та техніки членів і залучених ззовні коштів. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Реалізація аграрного потенціалу нашої країни вимагає інноваційного 

оновлення та модернізації сільського господарства. Це передбачає 
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використання новітніх технологій та заміну застарілого машинно-

тракторного парку. Зробити це терміново і у потрібному обсязі для 

переважної більшості сільськогосподарських товаровиробників, насамперед 

дрібних і середніх, є нереальним завданням. Банківська система країни теж 

не готова для кредитних операцій подібних масштабів. Вихід може бути 

знайдено у розширенні перевірених світовою практикою організаційних 

моделей спільного використання високопродуктивної та енергозберігаючої 

техніки. Навіть у країнах з розвинутою ринковою системою фермерами 

широко використовується подібні можливості раціонального використання 

техніки, залучення до нових технологій та забезпечення економії ресурсів.     

2. За сучасних умов перспективною та прийнятною для теперішнього 

етапу структурних трансформацій аграрного сектора нашої країни слід 

вважати асоціаційну організаційну модель спільного використання 

сільськогосподарської техніки. Вона базується на корпоративній формі 

приватної власності, що не вимагає фізичного об’єднання господарств 

учасників і обмежує їх матеріальну відповідальність лише індивідуальною 

часткою в об’єднаному капіталі (якщо такий має місце). Асоціаційні форми 

взаємодії товаровиробників стають на перешкоді поширенню спекулятивно-

посередницьких формувань, знеособленому та невмотивованому 

використанню сільськогосподарської техніки, «тінізації» аграрного сектора. 

3. Враховуючи зміст та ключові відмінності спільного, групового та 

асоціаційного використання запропоновано визначення поняття «асоціаційне 

використання сільськогосподарської техніки» як сфери діяльності та спосіб 

групових дій товаровиробників з метою задоволення своїх інтересів в 

отриманні доступу до технічного оснащення власних господарств 

(придбання, використання та обслуговування технічних засобів 

сільськогосподарського призначення) на основі створення організаційної 

структури корпоративного типу, здатної забезпечити результат (ефект), який 

їм неможливо одержати, діючи індивідуально. 
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4. Асоціаційне використання сільськогосподарської техніки може 

відбуватися в кількох формах – у вигляді неформальної взаємодопомоги, 

товариств співвласників техніки, машинних кіл та спеціалізованих 

обслуговуючих кооперативів. Кожна з форм підходить до конкретної ситуації 

і має як позитивні риси, так й проблемні моменти. Проте на вибір самої 

форми вливають певні чинники, які можна об’єднати у три основні групи: 

фінансово-економічні, організаційно-управлінські та соціально-психологічні. 

Для забезпечення успіху у взаємодії сільськогосподарських 

товаровиробників щодо використання техніки слід мати стратегічну 

орієнтацію щодо можливостей подолання негативної дії зазначених 

чинників. 

5. Перехід до асоціаційного використання сільськогосподарської 

техніки є кроком до досконалішої, ринково орієнтованої організаційної 

структури сільського господарства. Адже об’єктивна необхідність подальшої 

диверсифікації спільного бізнесу опосередковуватиметься зміцненням 

кооперативного руху в масштабах всієї країни, що справлятиме 

макроекономічний ефект. Поширення асоціаційного використання техніки є 

закономірним процесом демократизації виробничих відносин в аграрному 

секторі, соціально орієнтованим інститутом зміцнення селянської 

взаємодопомоги, а отже відкриває новий етап становлення громадянського 

суспільства в нашій країні.  

6. Враховуючи досвід країн з розвинутим сільським господарством, 

можна виділити кілька основних напрямів розвитку асоціаційної взаємодії 

сільськогосподарських підприємств у сфері спільного використання техніки. 

З огляду на дефіцит бюджетних коштів, альтернативним джерелом 

фінансування об’єднань вітчизняних сільськогосподарських 

товаровиробникам можуть стати кошти, які виділяються в рамках проектів 

ЄС. Особливо це актуально для створення та технічного оснащення 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Для дрібних фермерів 
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вигідною є технічна взаємодопомога, переваги якої включають усунення 

проблем залучення сучасних технічних засобів, простоювання техніки та 

відсутності механізаторів необхідної кваліфікації. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 1, 

опубліковано в роботах: [107, 153,155–157, 162]. 

 

В Розділі 1 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [5, 7–10, 14, 16–19, 21, 22, 24, 25, 28, 

29, 32–41, 46–49, 51, 56, 57, 61, 64–70, 76, 78, 79, 88, 90, 91, 95, 96, 98, 100, 

102–109, 123, 127, 137, 146–149, 151, 164, 166, 168–171, 173–175, 177, 178, 

180–182]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

2.1. Сучасний стан забезпечення сільськогосподарських 

підприємств технічними засобами 

 

Однією з ключових проблем, яка перешкоджає розвитку вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств та знижує їх здатність конкурувати з 

іноземними товаровиробниками, вітчизняні дослідники називають 

недостатній рівень технічного забезпечення сільськогосподарського 

виробництва. Як наслідок, вітчизняний агробізнес у переважній більшості 

характеризується суттєво нижчими рівнями продуктивності праці, 

урожайності й продуктивності тварин, а також відносно високою 

собівартістю сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. 

Підґрунтям для розробки тактичних дій і стратегічних напрямів вирішення 

цієї проблеми мають стати результати, по-перше, аналізу реального стану 

забезпечення сільськогосподарських підприємств технічними засобами та, 

по-друге, ідентифікації тенденцій змін основних показників, які його 

характеризують. Важливість дослідження цього питання полягає в тому, що 

технічні засоби (особливо трактори та комбайни) становлять одну з основних 

компонентів енергетичної бази сільськогосподарських товаровиробників. 

Слід враховувати, що у той час як діяльність значної частини аграріїв 

спрямована на збільшення кількості технічних засобів, найефективнішим є 

шлях нарощення їх потужності [101, с. 43].  

Наразі вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники перебувають 

на стадії техніко-технологічної трансформації процесу виробництва, що 

пов’язано з модернізацією їх машинно-тракторних парків, враховуючи 

сучасні прогресивні технології вирощування сільськогосподарських культур. 
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Ті підприємства які швидше проходять цей процес мають більше 

можливостей вижити в жорсткому ринковому середовищі, підтримуючи 

високий рівень конкурентоспроможності як продукції, що виробляється, так і 

підприємства в цілому. Одним із індикаторів цього процесу є обсяг 

інвестицій в сільське господарство. Як видно з рис. 2.1 обсяг інвестицій у 

сільське господарство в 2016 р. збільшився в 4 рази порівняно з 2010 р. 

Потрібно відмітити, що в 2016 р. розмір інвестованих коштів досяг свого 

максимуму і становив 14 % від усіх капітальних інвестицій в економіку 

країни (в 2010 р. цей показник становив 6,4 %).  

 

 

Рис. 2.1. Капітальні інвестиції в економіку України та сільське 

господарство, млн грн 

Джерело: побудовано за даними [131–136]. 

 

Середнє зростання інвестицій становить майже на1 % щороку, що 

свідчить про пріоритетність галузі відносно інших сфер економічної 

діяльності і важливість оновлення матеріально-технічної складової 

сільськогосподарських товаровиробників. В 2016 р. 48,5 % у структурі 
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капітальних інвестицій в сільське господарство становили прямі іноземні 

інвестиції здебільшого з ЄС, США та країн Перської затоки. Що ж стосується 

інших галузей економіки, то у них спостерігалось різке зниження обсягу 

капітальних інвестицій, тоді як в сільському господарстві воно було 

незначним. У результаті застосування методу аналізу ієрархій виявлено 

несприятливу динаміку кількості наявної сільськогосподарської техніки 

(табл. 2.1). Зокрема кількість тракторів всіх марок (без тракторів, на яких 

змонтовані машини) протягом 2000–2016 рр. скоротилася на 10 % і у 2016 р. 

становила 339,8 тис. од. Кількість зернозбиральних комбайнів зменшилась 

більш ніж на 37 % і склала 42 тис. од.  

Таблиця 2.1 

Динаміка наявності сільськогосподарської техніки підприємствах  

і господарствах населення України 

Роки 

Трактори всіх марок 

(без тракторів, на 

яких змонтовані 

машини), од. 

у т. ч. в: 
Зернозби-

ральні 

комбайни, 

од. 

у т. ч. в: 

с.-г. підпри- 

ємствах 

господа-

рствах 

населен-

ня 

с.-г. 

підпри-

ємства

х 

господа-

рствах  

населен-

ня 

2000 382628 281650 100978 67366 65240 2126 

2005 331457 196080 135377 59937 47150 12787 

2006 325505 182552 142953 59174 44252 14922 

2007 320034 169953 150081 57503 41032 16471 

2008 319872 161800 158072 57435 39091 18344 

2009 318788 153791 164997 56580 36783 19797 

2010 310248 137757 172491 53531 32750 20781 

2011 313480 134554 178926 54074 32062 22012 

2012 322209 137958 184251 54651 31997 22654 

2013 315261 129341 185920 52065 29364 22701 

2014 309111 130811 188473 50019 27196 22823 

2015 309716 127852 181864 56328 37537 18791 

2016 339829 132686 207143 42134 27366 14768 

2016 у % до 

2000 
89 47 205 63 42 695 

Відхилення 

2016 р. від 

2010 р., % 

-11,2 -52,9 105,1 -37,5 -58,1 у 6,9 рази 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 
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Важливим є те, що сучасний стан технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств наблизився до критичної межі, оскільки 

85–90 % технічних засобів, що залишилися, відпрацювали свій нормативний 

ресурс. Через зношеність і технічну несправність до 25 % 

сільськогосподарської техніки не використовується. У цілому аграрії 

забезпечені засобами механізації на 50–60 % від технологічної потреби. У 

результаті зменшення кількості техніки та зниження рівня її технічної 

готовності призвели до зростання навантаження на технічні засоби у 1,5–2 

рази, що значно подовжує строки виконання агротехнічних робіт та 

зумовлює втрати врожаю [92]. 

На основі згладжування даних [44], наведених у табл. 2.1, методом 

ковзного середнього встановлено, що за досліджуваний період кількість 

тракторів щорічно зменшувалась в середньому на 3,8 тис. од., а 

зернозбиральних комбайнів – на 1,3 тис. од. У 2015 р. зменшення кількості 

тракторів зупинилось, а у 2016 р. несприятлива динамка зменшення кількості 

зернозбиральних комбайнів припинилось. Що стосується порівняльної 

характеристики зміни забезпеченості сільськогосподарських підприємств і 

господарств населення технікою, то тенденції у них різняться (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Динаміка наявності тракторів в сільськогосподарських 

підприємствах та господарствах населення України, одиниць 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 
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У 2000–2016 рр. загальна кількість тракторів всіх марок (за винятком 

тракторів, на яких змонтовані машини) в сільськогосподарських 

підприємствах скоротилася на 52 %, а середнє щорічне зменшення становило 

149 тис. од. Водночас, у господарствах населення цей показник, навпаки, 

збільшився у вдвічі (середнє щорічне збільшення становило 106 тис. од.). 

Негативну тенденцію виявлено у процесі аналізу наявності комбайнів 

в сільськогосподарських підприємствах (табл. 2.2). Найкритичніша ситуація 

спостерігалася для льонозбиральних і бурякозбиральних комбайнів, кількість 

яких за 2001–2016 рр. дослідження зменшилась на 36 %. Кількість 

кукурудзозбиральних комбайнів скоротилась на 28 %. Не така стрімка 

динаміка характерна для забезпеченості сільськогосподарських підприємств 

зернозбиральними та картоплезбиральними комбайнами – на 14 і 24 %, 

відповідно. 

Таблиця 2.2 

Наявність основних видів комбайнів  

у сільськогосподарських підприємствах України, од. 

Комбайни і машини 
Рік 

Відносне 

відхилення, 

% 

Абсолютне 

відхилення,  

од. 2012 2013 2014 2015 2016 

Зернозбиральні 31997 30061 27196 26735 27366 -14,47 -4631 

Кукурудзозбиральні 2131 2009 1784 1634 1534 -28,02 -597 

Кормозбиральні, 

включаючи причіпні 
6731 6098 5274 4982 4861 -27,78 -1870 

Льонозбиральні 298 259 209 187 190 -36,24 -108 

Картоплезбиральні 1632 1483 1276 1215 1239 -24,08 -393 

Бурякозбиральні 3557 3037 2747 2427 2278 -35,96 -1279 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

Ефективність використання технічних засобів підприємств на кінцеві 

результати виробництва продукції значно залежать від характеру їх руху та 

фізичного стану [1, с. 35]. Найважливішим показником руху є коефіцієнт 

(швидкість) обороту, що визначається як відношення річної суми амортизації 

технічних засобів до їх середньорічної вартості, та період обороту як 
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зворотне співвідношення цих величин. У сільськогосподарських 

підприємствах ці показники у 2016 р. становили відповідно 0,0364 і 21 рік 

[42; 97]. Характеристиками руху технічних засобів є такі показники [3, с. 305; 

27; 139, с. 302]: 

– відносне вибуття – відношення вартості вибулих за звітний рік 

основних засобів до кількості всіх технічних засобів на початок року; 

– відносне оновлення – відношення введених протягом року в 

експлуатацію технічних засобів до кількості всіх основних засобів на кінець 

року; 

– відносне заміщення – відношення кількості введених в експлуатацію 

технічних засобів до кількості виведених з балансу основних засобів. 

З даних табл. 2.3 видно, що темпи оновлення сільськогосподарської 

техніки характеризуються уповільненням. Особливо гостро ця проблема 

проявляється у процесі наповнення машинно-тракторних парків 

сільськогосподарських підприємств комбайнами та вантажними і вантажно-

пасажирськими автомобілями (відносне оновлення у 2013–2016 рр. було 

менше за 100 %). Кількість введених на баланс сільськогосподарських 

підприємств тракторів була позитивною у 2012 р., 2015 та 2016 рр. Зокрема 

на 100 вибулих тракторів у 2012 р. припадало 122 нововведених, у 2015 р. – 

112, а у 2016 р. – 119 тракторів. Інші роки супроводжувались несприятливою 

динамікою.  

Що стосується ґрунтообробної техніки (плуги, культиватори), то за 

період дослідження мала місце позитивна тенденція щодо їх оновлення. У 

середньому за 2012–2016 рр. на 100 вибулих одиниць припадало 138 

введених плугів і 128 культиваторів. Така динаміка пояснюється відносно 

невеликою ціною на ґрунтообробну техніку (порівняно з ціною на комбайни 

та трактори) і її швидким зносом. Хоча в останнє десятиліття на 

вітчизняному ринку сільськогосподарської техніки з’являються іноземні 
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зразки ґрунтообробної техніки комплексного характеру, що виконують 

декілька агротехнічних операцій одночасно, але їх ціна на ринку є високою. 

Таблиця 2.3 

Показники руху технічних засобів сільськогосподарських  

підприємств України, % 

Показник 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

Трактори 

Відносне оновлення 7,3 6,2 4,9 5,6 7,3 

Відносне вибуття 6,0 7,0 5,4 5,0 4,3 

Відносне заміщення  122,7 87,9 90,5 112,2 118,5 

Вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі 

Відносне оновлення 6,4 5,0 3,7 3,8 3,7 

Відносне вибуття 6,0 6,2 5,4 4,6 4,2 

Відносне заміщення 108,3 81,2 67,5 82,5 88,4 

Плуги 

Відносне оновлення 7,4 6,4 5,3 6,1 7,2 

Відносне вибуття, % 5,1 5,2 4,2 4,1 5,3 

Відносне заміщення, %  144,8 123,1 126,2 149,4 145,4 

Культиватори 

Відносне оновлення 7,7 6,3 5,4 5,4 6,3 

Відносне вибуття 5,3 6,0 4,9 4,3 5,1 

Відносне заміщення  145,5 104,4 109,8 124,7 135,2 

Борони 

Відносне оновлення 4,6 3,8 3,3 3,1 3,5 

Відносне вибуття 6,2 5,3 5,6 3,9 4,6 

Відносне заміщення  73,5 71,7 59,9 80,0 91,5 

Зернозбиральні комбайни 

Відносне оновлення 7,4 6,4 5,3 6,2 5,3 

Відносне вибуття 2,5 8,3 7,1 6,8 8,6 

Відносне заміщення  296 78 74 91 87,4 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

Парк вантажних та вантажно-пасажирських автомобілів у 

сільськогосподарських підприємствах за період дослідження поступово 

скорочувався і в 2016 р. порівняно з 2012 р. зменшився на 21 % або на 17,4 

тис. од. Крім того, спостерігається моральне старіння вантажного 

автотранспорту. Як результат має місце зниження ефективності його 
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використання через високий рівень зношеності, несвоєчасність ремонту, 

втрату стимулів до високопродуктивної праці. Надмірне старіння та списання 

вантажного автопарку сільськогосподарських підприємств без належного 

заміщення призводить до появи нових гравців на ринку, що займаються 

перевезеннями, послугами яких змушені користуватись сільськогосподарські 

підприємства.  

Що стосується зернозбиральних комбайнів, то в 2012 р. на 100 вибулих 

комбайнів припадало 296 введених комбайнів відповідно, тоді як в 2013 р. 

цей показник становив 78, у 2014 р. – 74, у 2015 р. – 91, а у 2016 р. – 

87 комбайнів. На нашу думку, така ситуація пояснюється різким знеціненням 

національної валюти та, відповідно, здороженням (приблизно у 2–3 рази) 

сільськогосподарської техніки іноземного виробництва. 

У рамках аналізу забезпечення сільськогосподарських підприємств 

технічними засобами розглянемо, який вплив здійснюють іноземні 

виробники на структуру вітчизняного ринку сільськогосподарської техніки. 

Відповідно до офіційних статистичних даних трактори поділяються на 

чотири групи: з потужністю до 40 кВт, від 40 до 60 кВт, від 60 до 100 кВт та 

понад 100 кВт. Залежно від походження трактори можна класифікувати на 

трактори вітчизняного виробництва («Кий», «ТЯ-200 «Ярило», «ХТА», 

«ХТЗ» тощо), виготовлені у Республіці Білорусь – основного імпортера 

сільськогосподарської техніки з ближнього зарубіжжя («Беларус», «МТЗ») та 

європейського і американського виробництва («Case», «Claаs», «John Deere», 

«New Holland» тощо). 

Враховуючи дані табл. 2.4, можна зробити висновок, що незважаючи 

на те, що ціна на всі без виключення види тракторів зростала, 

сільськогосподарські підприємства не зменшили кількість придбаної техніки 

у межах жодної із чотирьох груп. Найістотніше збільшення ціни (у 3,8 рази) 

характерне для тракторів із потужністю від 40 до 60 кВт не перешкодило 

збільшенню обсягів їх придбання (на 7 % за 2012–2016 рр.). Відносно 
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найпотужніших технічних засобів встановлено, що суттєве зростання цін на 

них (у 2,6 разів) супроводжувалось значним збільшення кількості придбаних 

тракторів цього виду (на 50 %). Такі результати пояснюються тим, що висока 

продуктивність потужної техніки дає можливість швидко окупити їх високу 

вартість.  

Таблиця 2.4 

Динаміка придбання тракторів сільськогосподарськими  

підприємствами в розрізі потужності двигунів 

Рік 

Трактори 

(всіх видів) 

з них потужністю 

до 40 кВт 40–60 кВт 60–100 кВт понад 100 кВт 
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о
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2012 3010 2440,4 89 7,53 458 80,97 1423 696,81 1040 1655,05 

2013 2788 1637,7 84 8,7 371 60,46 1216 325,79 1117 1242,72 

2014 1822 1452,9 59 5,64 214 50,17 781 298,88 768 1098,24 

2015 2095 2601 89 9,32 222 146,33 884 756,56 900 1688,79 

2016 3777 5654,7 95 28,6 434 183,6 1691 1073,0 1557 4369,1 

2016 р. 

у % до 2012 р. 
125,5 231,7 106,7 379,8 94,8 226,8 118,8 154,0 149,7 264,0 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

На основі даних табл. 2.4 нами було проведено однофакторний 

кореляційно-регресійний аналіз залежності обсягів придбання тракторів 

сільськогосподарськими підприємствами від їх ціни. Найкраще відповідну 

залежність описує степенева функція: 56,061,25 xy  , коефіцієнт детермінації 

для якої складає 0,91. Виявлена залежність свідчить про те, що зі зростанням 

ціни кількість придбаних тракторів також збільшується. Однак чим більша 

ціна, тим повільніше зростає кількість куплених технічних засобів. Значною 

мірою така нетипова для ринкової економіки залежність (тобто 

нееластичність попиту на техніку) зумовлена низьким рівнем механізації 

сільськогосподарського виробництва та усвідомленням аграріїв факту 
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невід’ємності ефективного сільського господарства від належного рівня його 

технічного забезпечення. 

Встановлено, що 7 % кількості придбаних тракторів потужністю до 

40 кВт та 12 % їх вартості припадає на трактори вітчизняного виробництва 

(рис. 2.3), 88 % та 94 %, відповідно – на трактори зарубіжного виробництва. 

34 % тракторів та 30 % вартості із потужністю до 40 кВт, виготовлених у 

Республіці Білорусь, сільськогосподарські підприємства закупили у 2016 р.  

 

а) структура вартості    б) структура кількості 

 

Рис. 2.3. Структура придбаних у 2016 р. тракторів відповідно  

до їх потужності та походження виробника, %  

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

Кардинально інше спостерігається в групі тракторів потужністю від 40 

до 60 кВт. Найбільші частки кількості придбаних тракторів та їх вартості в 

даній групі припадає на білоруську техніку – 81 % кількості та 58 % вартості. 

На техніку цієї групи, виготовлену у Європі та США, припадає 1 % кількості 

та 1 % вартості. Лідируючі позиції у продажу тракторів потужністю 60–

100 кВт також характерні для виробників Республіки Білорусь (75 % 

кількості та 41 % вартості придбаних технічних засобів). Абсолютно інша 

ситуація характерна для попиту на трактори потужністю понад 100 кВт, де 
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лідерами є європейські та американські виробники тракторів, на які припадає 

66 % кількості та 67 % вартості всієї техніки у цій групі. Потрібно відмітити 

що вітчизняні виробники техніки кожного року втрачають 5–7 % ємності 

ринку даної групи.  

Протягом 2012–2016 рр. найчастіше вітчизняні сільськогосподарські 

підприємства купували трактори Республіки Білорусь. Зокрема, протягом 

цього періоду білоруські виробники імпортували 46,5–56,9 % придбаних 

технічних засобів (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Виробниче походження придбаних тракторів 

сільськогосподарськими товаровиробниками (кількісна компонента) 

Виробниче 

походження 

Рік  

2016 р.  

у 

% до 

2012 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 

к
іл

ьк
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о
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%
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о
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о
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о
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, 

о
д

. 

%
 

Україна 197 6,5 167 6,0 215 11,8 250 11,9 185 4,9 93,91 

Білорусь 1712 56,9 1483 53,2 875 48,0 974 46,5 366 50,1 21,38 

ЄС та США 748 24,9 834 29,9 501 27,5 649 31,0 1333 35,3 178,21 

Інші 353 11,7 304 10,9 231 12,7 222 10,6 1893 13,8 536,26 

Всього 3010 100 2788 100 1822 100 2095 100 3777 100 125,48 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

Однак, це склало лише 10,4–17,4 % вартості всіх тракторів, проданих 

вітчизняним сільськогосподарськими підприємствами (табл. 2.6). Це 

пояснюється тим, що у 2012–2015 рр. білоруські виробники постійно 

модифікували та вдосконалювали свою продукції, забезпечуючи підвищення 

її ефективності, економію паливно-мастильних матеріалів і комфорт 

використання. Натомість, у 2016 р. питома вага придбаних 

сільськогосподарськими підприємствами тракторів, виготовлених у 

Республіці Білорусь, підвищилася з 46,5 до 50,1 %. Такі процеси пов’язані з 

тим, що фактична вартість імпортної техніки для сільськогосподарських 
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товаровиробників збільшується із зниженням курсу національної валюти. 

Тоді як білоруська техніка на фоні європейської та американської є на 

порядок дешевша.  

Наразі 35 % вартості всіх тракторів куплених сільськогосподарськими 

підприємствами припадає на європейських та американських виробників, які 

забезпечують 70 % ємності ринку. Як зазначалось вище, незважаючи на 

високу вартість, трактори зарубіжного походження зазвичай 

характеризуються високим ступенем надійності, ефективності та 

продуктивності, а також вигідним співвідношенням «ціна–якість». 

Таблиця 2.6 

Виробниче походження придбаних тракторів сільськогосподарськими 

товаровиробниками (вартісна компонента) 

Вироб-

ниче 

поход-

ження 

Рік  

2016 р.  

у 

% до 

2011 р. 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Україна 64,5\\ 2,6 58,1 3,5 101,4 7,0 196,3 7,5 164,5 2,9 255,04 

Білорусь 322,4 13,2 285,6 17,4 209,7 14,4 453,1 17,4 586,6 10,4 181,95 

ЄС та 

США 884,5 36,2 997,8 60,9 820,4 56,5 

1674,

3 64,4 

3972,

0 
70,2 449,07 

Інші 1168,9 47,9 296,2 18,1 321,4 22,1 277,3 10,7 931,5 16,5 79,69 

Всього 2440,4 100 1638 100 1453 100 2601 100 5655 100 231,71 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

Подальший аналіз факторів рівня технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств пов’язаний із дослідженням динаміки цін 

на сільськогосподарську техніку, зокрема на трактори. Для цього 

використано узагальнений універсальний вартісний показник, за допомогою 

якого можна порівняти ціну техніки однакової потужності та різних 

виробників. Він відображає, скільки кВт припадає на  1 тис. грн та 

розраховується як відношення суми всіх потужностей у межах однієї групи 

тракторів до суми вартості цих тракторів.  
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Результати проведеного аналізу дають підстави зробити висновок про 

те, що в середньому всі трактори подорожчали на 50 % (трактори з 

потужністю до 40 кВт – на 46 %, від 40 до 60 кВт – на 47 %, від 60 до 100 кВт 

– на 58 % трактори, потужністю понад 100 кВт – на 41 %) (рис. 2.4). 

Важливо, що вартість тракторів, виготовлених в Україні, ЄС та США, у 

середньому піднялась на 18 %, тоді як трактори виготовлені в Республіці 

Білорусь подорожчали на 35 %. Натомість, трактори вітчизняного 

виробництва за деякими позиціями подешевшали. Це стосується технічних 

засобів потужністю понад 100 кВт. 

 

Рис. 2.4. Середня вартість 1 кВт/тис. грн відповідно до походження 

виробників тракторів 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

Технічні засоби сільськогосподарських підприємств, у зв’язку зі 

специфікою виробництва характеризуються високою мобільністю. 

Технічною основою переважної більшості видів основних засобів у 

сільськогосподарському виробництві (тракторів, автомобілів, комбайнів, 

сільськогосподарських машин, різного обладнання й установок зернотоків, 

кормоцехів, складських та інших виробничих приміщень) є двигуни, які 
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формують енергетичні потужності товаровиробника. З огляду на це, 

логічним є проведення дослідження стану та динаміки енергетичного парку 

вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Це дасть можливість 

об’єктивно оцінити рівень споживання основних видів енергії та 

енергетичних матеріалів. Динаміка енергетичних потужностей у 

сільськогосподарських підприємствах протягом 2012–2016 рр. 

характеризувалась значними коливаннями (табл. 2.7). Зокрема, якщо їх 

рівень у 2012–2013 рр. зріс на 13 %, то в 2014–2015 рр. він знизився на 30 % і 

досягнув нового мінімуму.  

Таблиця 2.7 

Енергетичні потужності в сільськогосподарських  

підприємствах, тисяч кВт 

Показники 
Рік 2016 р.  

у % до 

2011 р. 
2012 2013 2014 2015 2016 

Енергетичні потужності
 
, всього 41438 43223 39107 31020 32835 79,2 

у т. ч.  

двигуни тракторів 12942 12908 11826 12033 12615 97,5 

двигуни комбайнів і самохідних 

машин 
6298 6199 5722 5797 6096 96,8 

двигуни автомобілів 12364 12636 10243 10044 10353 83,7 

інші механічні двигуни 379 360 324 312 351 92,6 

електродвигуни і 

електроустановки 
9441 11098 10971 2806 3397 36,0 

устаткування для виробництва 

відновлювальної енергії 
3 12 13 21 15 500,0 

робоча худоба в перерахунку на 

механічну силу 
11 10 8 7 8 72,7 

Енергетичні потужності в розрахунку 

на 1 підприємство, кВт 
1595 1767 898 724 761 47,7 

Енергетичні потужності в розрахунку 

на 100 га посівної площі, кВт 
213 218 208 166 172 80,8 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

Енергетичні потужності, що припадають на одне сільськогосподарське 

підприємство, знизились на 55 % (здебільшого за рахунок вибуття із складу 

основних фондів електродвигунів та електроустановок). В 2013 р. 



83 

 
зафіксовано максимальне зростання цього показника – на 11 % порівняно з 

2012 р., тоді як у 2014 р. відбулось його різке зниження майже на 51 %. Така 

ситуація пояснюється трансформацією галузі тваринництва та відмовою від 

неефективного електричного обладнання. У 2016 р. енергетичні потужності 

знову почали зростати. Несприятливим є суттєве зменшення енергетичних 

потужностей у розрахунку на 100 га посівної площі (майже на 20 %).  

Тракторні потужності сільськогосподарських підприємств за період 

дослідження зменшилась на 5 %, але їх частка у загальних енергетичних 

потужностях була нестабільною і протягом 2012–2016 рр. коливалась у 

межах від 30 до 39 % (рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5. Структура енергетичних потужностей сільськогосподарських 

підприємств України 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

Наступними за важливістю серед енергетичних потужностей є двигуни 

автомобілів як основа транспортного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств. Загальна потужність двигунів автомобілів за період 

дослідження зменшилась на 16 %, хоча їх питома вага в загальній структурі 

енергетичних потужностей залишалася на рівні 32–33 %. Енергетичні 
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потужності двигунів комбайнів за період дослідження також зменшились (на 

3 %), тоді як в структурі відбулось їх зростання з 17 % в 2012 р. до 19 % в 

2016 р. Така динаміка пояснюється поступовою заміною менш потужних 

комбайнів на потужніші та продуктивніші.  

Найсуттєвіше зниження енергетичних потужностей (на 44 %) протягом 

2012–2016 рр. характерне для електродвигунів та електроустановок, що, в 

свою чергу, відобразилось на зменшенні частки цих компонентів у загальній 

структурі енергетичних потужностей (з 14 % в 2011 р. до 10 % в 2016 р.). 

Основна причина зазначеного полягає у занепаді галузі тваринництва, на яку 

припадає основна частка електродвигунів та електроустановок. 

Навантаження на сільськогосподарську техніку в Україні у кілька разів 

перевищує відповідні показники у розвинутих країнах. Навантаження на 

один трактор у цілому по Україні збільшилось з 82 га ріллі у 2000 р. до 114 га 

у 2016 р. (тобто на 39 %) (табл. 2.8). Для порівняння в США навантаження на 

1 трактор складає 28 га ріллі, у Франції – 14 га [126]. У господарствах 

населення значення цього показника зросло не так суттєво (зі 104 га у 2000 р. 

до 112 га у 2016 р., або на 7,7 %, тоді як у сільських підприємствах мало 

місце збільшення навантаження вдвічі). Навантаження на один 

зернозбиральний комбайн у цілому по Україні збільшилось на 54,7 %, у т. ч. 

майже вдвічі в сільськогосподарських підприємствах. У господарствах 

населення навантаження на 1 комбайн зменшилось на 66 %. Отримані 

результати свідчать про те, що тенденції змін технічного забезпечення у 

підприємствах значно гірші, ніж у господарствах населення. 

Для аналізу ефективності використання зернозбиральних комбайнів 

використано показник, який відображає, скільки зернозбиральних комбайнів 

припадає на 1000 т зібраного зерна. Обсяг зерна визначено на базі середньої 

урожайності зернових культур та зібраної площі. Встановлено, що кількість 

зернозбиральних комбайнів у розрахунку на 1000 т зерна в Україні складає 

1,4 од., у Німеччині – 3,1 (тобто у 2,2 рази більше), у Канаді – 2,5 (або на 
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78,6 % більше), у США – 2,4 (на 71,4 % більше), у Російській Федерації – 2,3 

(на 64,3 % більше, ніж в Україні) [89]. Наведене підтверджує попередній 

висновок про високу ступінь навантаження на зернозбиральні комбайни. 

Таблиця 2.8 

Динаміка показників навантаження на техніку сільськогосподарських 

підприємств і господарств населення України 

Рік 

Площа 

ріллі в 

розрахунку 

на 1 

трактор, га 

у т. ч. в: Площа зернових 

та зернобобових 

культур в 

розрахунку на 

1 комбайн, га 

у т. ч. в: 

с.-г. підпри-

ємствах 

господ-

дарствах 

населення 

с.-г. підпри-

ємствах 

господ-

дарствах 

населення 

2000 82 69 104 203 184 786 

2005 98 102 80 250 244 273 

2006 100 106 80 245 252 225 

2007 101 114 76 263 285 207 

2008 102 121 72 272 310 192 

2009 102 126 70 280 330 186 

2010 105 140 68 282 344 183 

2011 104 143 66 291 366 181 

2012 101 141 63 283 358 177 

2013 103 148 64 301 394 181 

2014 105 160 62 296 391 183 

2015 118 162 86 316 432 155 

2016 114 141 112 314 367 267 

2016 у % до 

2000 
139,0 204,3 107,7 154,7 199,5 34,0 

Відхилення 

2016 р. від 

2010 р., % 

39,0 104,3 7,7 54,7 99,5 -66,0 

Джерело: побудовано за даними [71–75; 119–122]. 

 

У сучасних умовах критично низького технічного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва та при одночасному нарощенні 

експортного потенціалу сільськогосподарської продукції, виникає новий 

напрям підприємництва, який набуває форми аутсорсингу [58, с. 102; 23; 138; 

150; 26], що забезпечується інтегрованими підприємствами агротехнічного 

обслуговування сільськогосподарських товаровиробників . У результаті з 

кожним роком обсяг наданих аграріям агротехнічних послуг зростає 

(табл. 2.9). Зокрема вартість всіх агротехнічних послуг збільшилась майже 
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вдвічі, а найдорожчою операцією був збір врожаю сільськогосподарських 

культур. 

Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що 

рівень технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств 

характеризується несприятливою динамікою, про що свідчить зменшення 

наявної у них кількості переважної більшості видів технічних засобів, низькі 

темпи оновлення машинно-тракторного парку, високе навантаження на 

нього, а також зростання попиту на агротехнічні послуги сторонніх 

організацій. Однієї із причин наведеного є зростання вартості 

сільськогосподарської техніки протягом останніх п’яти років у середньому 

вдвічі. 

Таблиця 2.9 

Середні ціни, що склалися при купівлі сільськогосподарськими 

підприємствами робіт і послуг, грн за га 

Агротехнічна операція 
Рік 2016 р. у % до  

2011 р. 2012 2013 2014 2015 2016 

Захист сільськогосподарських 

культур 
96,3 86,2 115,3 162,3 194 201,5 

Оранка 218,3 222,4 298,4 423,3 524 240,0 

Культивація 129,7 133,1 167,1 251,4 292 225,1 

Збір урожаю  305 312,4 412,4 674,8 828 271,5 

Внесення добрив 151,9 145,6 186,5 276,4 288 189,6 

Перевезення вантажів, грн за т/км 0,9 1,0 1,3 1,6 1,9 211,1 

Джерело: побудовано за даними [119–122]. 

 

Водночас, позитивним визначено усвідомлення аграріями необхідності 

придбання не найдешевшої техніки, а такої, що максимально відповідає 

принципу співвідношення «ціна–якість». Як результат має місце стійка 

тенденція до зростання кількості придбаних тракторів потужністю понад 

100 кВт, тоді як кількість куплених тракторів із меншою потужністю 

збільшується не так стрімко. Однак, з огляду на різний розмір, фінансові 

можливості та ресурсний потенціал, наведені тенденції різняться для 

підприємств різних організаційно-правових форм. Це зумовлює необхідність 
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дослідження стану і динаміки аналізованих вище показників технічного 

забезпечення у розрізі існуючих в Україні форм аграрного підприємництва. 

 

 

2.2. Організаційні форми використання сільськогосподарської 

техніки 

 

Суттєві відмінності в ресурсному потенціалі, інвестиційних 

можливостях, умовах ведення бізнесу визначають необхідність поглибленого 

аналізу стану, особливостей, переваг та недоліків технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств із урахуванням перелічених 

характеристик. В аграрному секторі економіки можна виділити кілька 

критеріїв класифікації суб’єктів агробізнесу, які доцільно використати у 

процесі даного дослідження. До них належать площа сільськогосподарських 

угідь товаровиробників, організаційно-правова форма господарювання, 

форма володіння технікою (внутрігосподарське використання техніки, 

кооперація, спеціалізовані підприємства з виконання агротехнічних 

операцій).  

Відповідно до площі сільськогосподарських угідь (класифікація, яку 

надає Державна служба статистики України) сільськогосподарські 

підприємства розподілено на 11 груп. З даних табл. 2.10 та 2.11 видно, що 

58 % тракторів використовується в підприємствах із площею від 100 до 

3000 га. На дрібні підприємства, площа сільськогосподарських угідь яких 

менша 100 га, припадає лише 9 % цього виду техніки, тоді як на великі з 

площею понад 3000 га – 32 % тракторів. Аналогічна ситуація спостерігається 

із забезпеченням сільськогосподарських товаровиробників вантажними та 

вантажно-пасажирськими автомобілями і зернозбиральними комбайнами. 

Проведені дослідження свідчать про те, що рівень технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств не відповідає вимогам сьогодення. 
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Потрібно зазначити, що здебільшого підприємства розміром до 2000 га 

використовують застарілі технічні засоби (інколи віком навіть понад 

15 років). Це негативно відображається на якості виконуваних робіт та 

урожайності сільськогосподарських культур. 

Таблиця 2.10 

Наявність основних видів техніки в сільськогосподарських 

підприємствах України, 2016 р. 

Групи підприємств 

відповідно до площі 

с.-г. угідь, га 

Трактори 

Вантажні та 

вантажно-

пасажирські 

автомобілі 

Зернозбиральні 

комбайни 

од. % од. % од. % 

до 50,0 7981 6,2 3280 4,0 1639 6,1 

50,1–100,0 4699 3,7 2070 2,5 1100 4,1 

100,1–500,0 20147 15,7 9123 11,1 4650 17,3 

500,1–1000,0 15191 11,8 7641 9,3 3471 12,9 

1000,1–2000,0 24906 19,4 16197 19,8 5338 19,9 

2000,1–3000,0 16893 13,1 12357 15,1 3331 12,4 

3000,1–4000,0 9172 7,1 7188 8,8 1797 6,7 

4000,1–5000,0 6428 5,0 4928 6,0 1343 5,0 

5000,1–7000,0 6663 5,2 5403 6,6 1268 4,7 

7000,1–10000,0 5211 4,1 4223 5,2 971 3,6 

понад 10000,1 11243 8,7 9438 11,5 1909 7,1 

Джерело: розраховано за даними [71–75]. 

 

Іншим індикатором рівня технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств є їх оснащеність – співвідношення 

фактичної та технологічно необхідної кількості основних засобів 

виробництва. Технічна оснащеність вітчизняних аграрних підприємств 

різними видами техніки складає близько 50 % від їх технологічної потреби. 

При цьому 80 % наявних технічних засобів майже замортизована. Через 

фізичне зношення та технічні несправності щорічно не використовується 

майже третина наявної техніки, через що зростає навантаження на неї 

[145; 86]. 
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Таблиця 2.11 

Кількість технічних засобів у розрахунку на одне сільськогосподарське 

підприємство у 2016 р., од. 

Групи підприємств 

відповідно до площі 

с.-г. угідь, га 

Трактори 

Вантажні та 

вантажно-пасажирські 

автомобілі 

Зернозбиральні 

комбайни 

до 50,0 2 2 1 

50,1–100,0 2 2 1 

100,1–500,0 4 3 1 

500,1–1000,0 7 4 2 

1000,1–2000,0 11 8 3 

2000,1–3000,0 16 13 4 

3000,1–4000,0 20 17 4 

4000,1–5000,0 24 19 5 

5000,1–7000,0 28 23 6 

7000,1–10000,0 34 28 7 

понад 10000,1 78 66 14 

Джерело: розраховано за даними [71–75]. 

 

Важливим елементом аналізу забезпечення сільськогосподарських 

товаровиробників є розрахунок синтетичного показника навантаження 

основних видів техніки, який визначається як площа ріллі або посівів 

конкретної сільськогосподарської культури у розрахунку на одиницю 

техніки. Встановлено, що площа ріллі, яка припадає на 1 трактор, була 

найменшою в підприємствах розміром до 500 га (13–48 га), що є свідченням 

їх дбайливого ставлення до сільськогосподарської техніки, контроль за 

станом якої зазвичай здійснює безпосередньо власник (табл. 2.12). 

Середній строк служби тракторів в даній групі підприємств становить 

14 років [143]. Сервісне обслуговування тракторів покладене на працівників 

підприємства, або сторонні неспеціалізовані організації. Кардинально інша 

ситуація в даній групі підприємств спостерігається у розрізі навантаження на 

один зернозбиральний комбайн (190–210 га). Здебільшого підприємства із 

площею сільськогосподарських угідь до 500 га, через нездатність повною 

мірою завантажити власну техніку, надають сервісні послуги зі збирання 
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урожаю. Потрібно відмітити, що комбайни більшості виробників цієї групи 

імпортовані, непотужні та такі, що використовувались до них. 

Таблиця 2.12 

Навантаження на трактори та зернозбиральні комбайни  

в сільськогосподарських підприємствах України у 2016 р., га 

Групи підприємств 

відповідно до площі с.-г. 

угідь, га 

Припадає: 

ріллі на 1 трактор, га 

Посівної площі зернових та 

зернобобових культур на 1 

зернозбиральний комбайн, га 

до 50,0 30 30 

50,1–100,0 52 61 

100,1–500,0 135 243 

500,1–1000,0 153 359 

1000,1–2000,0 176 474 

2000,1–3000,0 184 552 

3000,1–4000,0 198 623 

4000,1–5000,0 209 638 

5000,1–7000,0 251 800 

7000,1–10000,0 292 995 

понад 10000,1 387 1463 

Джерело: розраховано за даними [71–75]. 

  

У сільськогосподарських товаровиробників розміром від 500 до 3000 га 

навантаження на один трактор ріллі становить 114–154 га. На думку 

вітчизняних дослідників цей обсяг виробітку вважається науково 

виправданим та економічно ефективним [54]. Особливістю цих підприємств є 

те, що найвища ланка управління підприємством (Top management) бере 

безпосередню участь в оперативному управлінні та контролі виробничого 

процесу підприємств. Техніка проходить планові технічні огляди, завчасно 

проводиться заміна зношених вузлів та агрегатів, що дозволяє подовжити 

середній строк її експлуатації. Що ж до навантаження комбайнового парку у 

підприємств цієї групи, то зібрана площа зернових і зернобобових культур у 

розрахунку на 1 комбайн (220–240 га) майже вдвічі перевищує навантаження 

на комбайн у європейських та американських фермерів (150–160 га). 
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У групах підприємств з площею сільськогосподарських угідь від 3000 

до 8000 га навантаження ріллі на один трактор поступово збільшується зі 150 

до 240 га. Основна причина цього полягає у тому, що товаровиробники 

відповідних груп використовують потужну техніку іноземного виробництва. 

Навантаження на один зернозбиральний комбайн у цих підприємствах 

відповідає навантаженню комбайнів в Європі та США (110–170 га). 

Особливістю технічного забезпечення діяльності сільськогосподарських 

підприємств із площею ріллі від 3 до 8 тис. га є сертифіковане сервісне 

обслуговування з гарантійним терміном експлуатації до 10 років. 

З метою поглибленого аналізу наявності сільськогосподарської техніки 

досліджено наявність тракторів і зернозбиральних комбайнів в 

підприємствах різних організаційно-правових форм. До досліджених форм 

підприємства належать господарські товариства, приватні підприємства, 

виробничі кооперативи, фермерські господарства, державні підприємства та 

ін. суб’єкти господарювання. З даних табл. 2.13 видно, що протягом 2012–

2016 рр. кількість тракторів зменшилась у товаровиробників переважної 

більшості форм підприємництва за винятком господарських товариств та 

фермерських господарств. Найістотніше зниження характерне для 

виробничих кооперативів (на 32 %) та державних підприємств (на 31 %), а 

також для інших форм (на 50 %). Динаміка структури тракторного парку 

аналогічна динаміці кількості наявних тракторів.  

Результати аналізу наявності тракторів в сільськогосподарських 

підприємствах у розрізі організаційно-правових форм господарювання дають 

підстави зробити висновок про те, що найбільша частка наявних у всіх 

сільськогосподарських підприємств тракторів припадає на господарські 

товариства (рис. 2.6). За період дослідження питома вага тракторів 

товаровиробників цієї форми підприємництва збільшилася на 6 в. п. (або на 

15 %), а кількість тракторів у господарських товариствах – на 5814 од. (або 

на 15,3 %). 
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Таблиця 2.13 

Наявність тракторів у сільськогосподарських  

підприємствах України 

Рік 
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у т. ч.: 
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2012 

од. 137958 54261 23567 7663 34960 4244 13270 

% 100 39,3 17,1 5,6 25,3 3,1 9,6 

2013 

од. 129341 48789 23015 7006 35019 4085 11427 

% 100 37,7 17,8 5,4 27,1 3,2 8,8 

2014 

од. 120638 49604 21139 6087 33593 3365 6850 

% 100 41,1 16,2 4,7 25,7 2,6 5,2 

2015 

од. 127852 59422 21179 5495 34528 2798 4430 

% 100 46,5 16,6 4,3 27 2,2 3,5 

2016 
од. 132686 60075 21618 5239 36240 2917 6597 

% 100,0 45,3 16,3 3,9 27,3 2,2 5,0 

2016 р. 

у % до 

2012 р. 

% 96,18 110,71 91,73 68,37 103,66 68,73 49,71 

% – 115,27 95,32 69,64 107,91 70,97 52,08 

Джерело: розраховано за даними [71–75]. 

 

Що стосується частки тракторів, якими володіють приватні 

підприємства, то вона майже не змінилась (на -1 в. п), тоді як їх кількість 

зменшилась на 1949 од. або на 8,3 %. У виробничих кооперативах та 

державних підприємствах наявна кількість тракторів скоротилась на 2424 та 

1327 тракторів, відповідно. Позитивна тенденція спостерігалась у 

фермерських господарствах, частка тракторів яких зросла на 8 %, а їх 

кількість збільшилась на 1280 од. (або на 2,3 %) і у 2016 р. сягнула свого 

рекордного максимуму – 3,6тис. тракторів. 
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Рис. 2.6. Структура наявності тракторів у сільськогосподарських 

підприємствах за організаційними формами  

суб’єктів економіки України 

Джерело: побудовано за даними [71–75]. 

 

Схожа тенденції характерні для динаміки кількості та структури 

зернозбиральних комбайнів в підприємствах різних форм господарювання 

(табл. 2.14). Зокрема найістотнішим нарощенням комбайнового парку 

характеризуються лише фермерські господарства, кількість зернозбиральних 

комбайнів у яких за 2012–2016 рр. збільшилась на 2,1 %. Для 

сільськогосподарських підприємств всіх інших форм підприємництва 

характерні тенденції до зменшення кількості комбайнів. Аналогічна ситуація 

спостерігається і відносно динаміки структури комбайнового парку, де 

найбільше зменшилась питома вага комбайнів приватних і державних 

підприємств (на 25 % за останні 5 років), а також виробників інших 

організаційно-правових форм підприємництва (на 44 %). Відносно несуттєві 
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структурні зміни мали місце у приватних сільськогосподарських 

підприємствах.  

Таблиця 2.14 

Наявність зернозбиральних комбайнів у сільськогосподарських 

підприємствах України 

Рік 
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о
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2012 

од. 31997 13111 5443 1799 8974 627 2043 

% 100 41,0 17,0 5,6 28,0 2,0 6,4 

2013 

од. 30061 12499 5135 1619 8572 563 1673 

% 100 41,6 17,1 5,4 28,5 1,9 5,6 

2014 

од. 27196 11203 4696 1417 8355 485 1040 

% 100 41,19 17,27 5,21 30,72 1,78 3,82 

2015 

од. 26735 10983 4569 1238 8774 419 752 

% 100 41,1 17,1 4,6 32,8 1,6 2,8 

2016 
од. 27366 10974 4687 1143 9164 419 979 

% 100 40,1 17,1 4,2 33,5 1,5 3,6 

2016 р. 

у % до 

2012 р. 

% 85,53 83,70 86,11 63,54 102,12 66,83 47,92 

% 100,00 97,80 100,59 75,00 119,64 75,00 56,25 

Джерело: розраховано за даними [71–75]. 

 

Одним із невід’ємних елементів методики аналізу технічного 

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у розрізі 

організаційно-правових форм господарювання є розрахунок кількості 

тракторів, що припадає на 1 підприємство. Слід зазначити, що в Європі на 

одну ферму припадає 1,7 трактора [172]. З даних табл. 2.15 видно, що для 

більшості організаційно-правових форм господарської діяльності характерне 

збільшення кількості фізичних тракторів у розрахунку на одне підприємство. 

Несприятливі тенденції виявлено у виробничих кооперативах (зменшення на 

21 %), господарських товариствах (скорочення на 15 %) та державних 

підприємствах (зменшення на 8 %). Позитивною є динаміка технічного 
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забезпечення фермерських господарств, де збільшення кількості тракторів у 

розрахунку на одного господарюючого суб’єкта становило 10 % та у 

приватних сільськогосподарських підприємствах – 4 %. 

Таблиця 2.15 

Динаміка кількості тракторів у розрахунку на одне 

сільськогосподарське підприємство України, од. 

Рік 
С.-г. 

підприємства 
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2011 2,9 7,5 5,1 9,0 0,9 14,3 7,5 

2012 3,1 8,1 5,6 9,0 1,0 14,3 7,5 

2013 3,0 7,9 5,6 8,7 1,0 15,2 7,8 

2014 2,8 7,7 5,6 9,0 1,0 14,8 9,9 

2015 2,8 7,7 5,8 9,2 1,1 11,6 5,0 

2016 2,8 6,9 5,8 7,1 1,1 13,1 10,9 

2016 р. у % 

до 2012 р.  
90,32 85,19 103,57 78,89 110,00 91,61 145,33 

Джерело: розраховано за даними [71–75;119–122; 80–85]. 

 

Як видно з табл. 2.16, забезпеченість зернозбиральними комбайнами 

суттєво збільшилась у підприємствах інших форм господарювання (на 45 %), 

і в середньому за всіма формами підприємництва становить 16 комбайнів на 

10 господарств. Без змін залишилась кількість зернозбиральних комбайнів у 

фермерських господарства (3 комбайни у розрахунку на 10 господарств). 

Логічно припустити, що для фермерських господарств, які зазвичай мають 

відносно невеликі посівні площі зернових, вигідним буде групове 

використання техніки (передусім, на базі неформальної взаємодопомоги, а 

також сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів). Але на практиці 

більшість фермерів у разі дефіциту власної техніки для збирання зернових 

залучають сторонні спеціалізовані організації з метою виконання 
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агротехнічних операцій та міжгосподарського обслуговування на 

комерційній основі.  

Таблиця 2.16 

Динаміка кількості зернозбиральних комбайнів у розрахунку на одне 

сільськогосподарське підприємство України, од. 

Рік 

С.-г. 
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ємства 
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2012 0,6 1,6 1,3 2,1 0,3 2,1 1,1 

2013 0,6 1,5 1,3 2,0 0,3 2,1 1,1 

2014 0,6 1,4 1,2 2,1 0,3 2,1 1,5 

2015 0,6 1,4 1,3 2,1 0,3 1,7 0,8 

2016 0,6 1,3 1,2 1,5 0,3 1,9 1,6 

2016 р. у % 

до 2011 р.  
100,00 81,25 92,31 71,43 100,00 90,48 145,45 

Джерело: побудовано на основі [71–75;119–122; 80–85]. 

 

Для аналізу забезпеченості тракторами та комбайнами використовують 

два показники: кількість тракторів у розрахунку на 1000 га ріллі, а також 

площу ріллі, що припадає на 1 фізичний трактор. Перший показник прийнято 

використовувати на макро- та мезорівнях для аналізу забезпеченості 

технікою певного регіону або країни в цілому. Другий показник доцільно 

застосовувати у процесі порівняльної характеристики окремих груп 

сільськогосподарських підприємств або підприємств однієї вибірки для 

різних організаційно-правових форм господарювання. Враховуючи попередні 

висновки, розраховано навантаження ріллі на один трактор (табл. 2.17). 

Найбільше навантаження на один трактор зафіксовано в державних 

підприємствах і виробничих кооперативах (200 та 281 га, відповідно). Що 

стосується динаміки цього показника, то істотним є зростання навантаження 

на 1 трактор у підприємствах зазначених форм господарювання (на 43 % у 
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державних підприємства та 41 % у виробничих кооперативах), а також у 

підприємствах інших окрім аналізованих організаційно-правових форм 

(майже втричі). Наслідком такого надмірно зростаючого навантаження на 

один трактор є прискорене списання застосовуваної сільськогосподарської 

техніки. 

Таблиця 2.17 

Динаміка площі ріллі у розрахунку на 1 трактор у 

сільськогосподарських підприємствах України, га 

Рік 
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2012 141 157 132 196 116 142 56 

2013 148 163 138 215 114 146 65 

2014 160 174 142 232 127 164 102 

2015 162 167 147 263 113 197 153 

2016 168 173 151 281 116 200 159 

2016 р. у 

% до 

2012 р.  

119,15 110,19 114,39 143,37 100,00 140,85 283,93 

Джерело: розраховано за даними [71–75;119–122; 80–85]. 

 

Позитивною динамікою характеризуються фермерські господарства, у 

яких при збільшенні кількості тракторів одне підприємства (у середньому на 

10 %) навантаження на один трактор протягом 2012–2016 рр. не змінилось і 

залишилось на рівні 116 га. Потрібно відмітити, що в європейських країнах 

рівень навантаження трактору приблизно такий самий, як у фермерських 

господарствах. Зокрема в середньому по Європі на 1 трактор припадає 122 га 

ріллі, у Германії – 135 га, у Франції – 112 га, в Італії – 94 га ріллі [176]. У 

господарських товариствах навантаження на 1 трактор у 2016 р. становило 

173 га, що на 10 % більше ніж в 2012 р. Частково наведене пояснюється 

інтенсивним використанням тракторів. Іншою причиною зазначеного є 
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поступовий перехід вітчизняних підприємств на значно потужнішу 

сільськогосподарську техніку.  

Фактичне навантаження на один зернозбиральний комбайн у 

підприємствах всіх організаційно-правових форм господарювання 

перевищувало відповідний показник у розвинених країнах світу (табл. 2.18).  

Таблиця 2.18 

Припадає площі посівів зернових та зернобобових на 1 зернозбиральний 

комбайн у сільськогосподарських підприємствах, га 

Рік 
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2012 358 479 255 181 242 392 335 

2013 394 484 259 192 247 401 343 

2014 391 489 262 101 247 413 367 

2015 432 489 263 114 245 426 391 

2016 438 492 265 94 247 434 400 

2016 р. у 

% до 2011 

р.  

122,35 102,71 103,92 51,93 102,07 110,71 119,40 

Джерело: розраховано за даними [71–75; 130; 110–114; 99]. 

 

Для порівняння у підприємства США, Франції та Німеччині 

навантаження на комбайн становить близько 55 га [128]. Площі зернових і 

зернобобових культур у розрахунку на один комбайн за 2012–2016 рр. у 

цілому по Україні з 348 га збільшилася до 438 га, або на 22,35 %. При цьому 

в найбільше навантаження на один комбайн у 2016 р. зафіксовано у 

господарських товариствах (492 га) та у державних підприємствах (434 га), 

що у 9 та 8 разів більше, ніж у розвинутих країнах. Найкращою є ситуація у 

виробничих кооперативах (94 га) та фермерських господарствах (247 га). Це 

дає підстави стверджувати, що найраціональніше використовують техніку 

саме фермерські господарства. Визначення тенденцій зміни навантаження на 
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основні види техніки як основного індикатора якості експлуатації технічних 

засобів аграріями передбачає використання методів регресійного аналізу з 

метою екстраполяції трендів відповідних показників. На основі вище 

описаних результатів виявлено лише загальну тенденцію до підвищення 

площі ріллі та зернових у розрахунку на 1 трактор та зернозбиральний 

комбайн, відповідно, тоді як характер такого зростання не досліджено 

(табл. 2.19).  

Таблиця 2.19 

Рівняння тренду навантаження тракторів та зернозбиральних комбайнів 

у сільськогосподарських підприємства України 

Тип функції тренду Рівняння тренду 
Коефіцієнт 

детермінації 

Фактичне значення  

F-критерія Фішера 

Площа ріллі у розрахунку на 1 трактор 

Лінійна ty 19,630,74   0,82 67,42 

Степенева 65,023,63 ty   0,89 125,32 

Експоненціальна tey 05,012,78  0,82 69,41 

Логарифмічна )ln(74,3969,51 ty   0,84 77,19 

Площа ріллі у розрахунку на 1 зернозбиральний комбайн 

Лінійна ty 22,1317,134   0,76 47,63 

Степенева 27,078,200 ty   0,85 82,28 

Експоненціальна tey 04,083,238  0,75 45,51 

Логарифмічна )ln(80,8611,182 ty   0,81 65,52 

Примітка: табличне значення F-критерія Фішера для рівня значущості 0,05 та 

ступенів свободи (велична динамічного ряду складає 17) 16 рівне 4,5. 

Джерело: власні дослідження. 

 

З даних таблиці видно, що для навантаження як тракторів, так і 

комбайнів характерне зростання за степеневою функцією, яка описується 

рівнянням регресії btay  , де a  та b  – коефіцієнти регресії, а t  – фактор 

часу. Оскільки коефіцієнт регресії b  для площі ріллі, при падає на 1 трактор, 

більший, то можна стверджувати, що навантаження тракторів зростає із 
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швидкістю та прискоренням більшим, ніж навантаження комбайнів. Всі 

побудовані регресійні функції є адекватними, оскільки фактичні значення F-

критеріїв Фішера для коефіцієнтів детермінації вищі за табличні. 

З огляду на невизначеність сучасних економічних процесів 

прогнозування будь-яких фінансово-економічних показників має 

враховувати дію випадкових чинників. Тому у процесі прогнозування 

важливо побудувати як найбільш ймовірні, так і песимістичні та 

оптимістичні прогнози. Для цього відображені у табл. 2.19 степеневі 

рівняння трендів важливо доповнити рівняннями із інтервальними 

коефіцієнтами регресії, які враховуватимуть їх мінімальні та максимальні із 

точністю 95 %. Обчислення інтервальних коефіцієнтів регресії 

здійснювалось на основі приведення степеневої функції до лінійного вигляду 

шляхом її логарифмування. Результати відповідних перетворень відображено 

у табл. 2.20. 

Таблиця 2.20 

Рівняння тренду для інтервального прогнозу навантаження тракторів  

та зернозбиральних комбайнів у сільськогосподарських  

підприємства України 

Показник  
Площа ріллі у розрахунку на 

1 трактор 

Площа ріллі у розрахунку на 

1 зернозбиральний комбайн 

Оптимістичний прогноз 

Коефіцієнт регресії a   54,98 175,21 

Коефіцієнт регресії b  0,28 0,03 

Рівняння регресії 28,098,54 ty   03,021,175 ty   

Найбільш ймовірний прогноз 

Коефіцієнт регресії a   63,23 200,78 

Коефіцієнт регресії b  0,35 0,27 

Рівняння регресії 35,023,63 ty   27,078,200 ty   

Песимістичний прогноз 

Коефіцієнт регресії a   72,71 230,09 

Коефіцієнт регресії b  0,41 0,34 

Рівняння регресії 41,071,72 ty   34,009,230 ty   

Джерело: власні дослідження. 
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Результати прогнозування навантаження тракторів і зернозбиральних 

комбайнів у сільськогосподарських підприємствах України із точністю 95 % 

на наступі п’ять років представлено на рис. 2.7.  

Як зазначалось, не зважаючи на схожий характер динаміки 

навантаження, площа ріллі у розрахунку на 1 трактор підвищується 

стрімкіше. Зокрема за щорічне прискорення виявленої тенденції до зростання 

для тракторів складає приблизно 0,35 га, тоді як для навантаження на 

1 зернозбиральний комбайн коефіцієнт прискорення на 23 % менший і 

становить 0,27 га. 

Підсумовуючи результати проведеного аналізу, можна стверджувати, 

що найгірше технічно забезпеченими є малі сільськогосподарські 

підприємства із площею ріллі до 100 га, на які припадає лише 9 % наявної у 

аграріїв техніки. Встановлено, що чим більший фізичний розмір 

підприємства, тим вище навантаження тракторів. Наведене призводить до 

швидшого зношення техніки, невиконання агротехнічних операцій у строк 

та, як наслідок, до нижчого за потенційно можливий рівень урожайності.  

Протилежною є обернена залежність між площею зернових і 

зернобобових культур у розрахунку на 1 зернозбиральний комбайн та 

розміром підприємства, що свідчить про недостатню забезпеченість цим 

видом сільськогосподарської техніки невеликих товаровиробників. У цілому 

ж рівень навантаження технічних засобів, який має стійку тенденцію до 

зростання, у вітчизняних підприємствах суттєво вищий за європейський і це 

дає підстави зробити висновок про необхідність розробки системи заходів 

щодо розширення машинно-тракторного парку абсолютно всіх 

сільськогосподарських підприємств незалежно від організаційно-правової 

форми господарювання та розмірів. 
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а) навантаження тракторів 

 

б) навантаження зернозбиральних комбайнів  

 

Рис. 2.7. Прогнозування навантаження тракторів та зернозбиральних 

комбайнів у сільськогосподарських підприємствах України 

Джерело: власні дослідження. 

 

Водночас, проведене аналітичне дослідження рівня технічного 

забезпечення вітчизняних сільськогосподарських підприємств є неповним 

без вивчення ефективності використання техніки. Такий аналіз аналогічно 

вже проведеному має враховувати форму підприємництва господарюючого 
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суб’єкта та його розміри, що дасть можливість диференціювати існуючі 

проблеми у сфері забезпеченості технічними засобами різних груп 

товаровиробників та розробити систему заходів подолання цих проблем для 

кожної з таких груп. Крім того, важливо дослідити сучасну потребу 

залучення техніко-технологічних потужностей сільськогосподарськими 

підприємствами ззовні. 

 

 

2.3. Аналіз ефективності використання технічних засобів  

в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області 

 

Аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств технікою не 

є повним без дослідження ефективності їх використання. Це пояснюється 

тим, що інколи навіть відсутність сучасних технічних засобів не 

перешкоджає сільськогосподарським товаровиробникам отримувати 

прибуток і, навпаки, суб’єкти агробізнесу із достатнім технічним 

забезпеченням можуть недоотримувати економічний ефект. Дослідження 

ефективності використання сільськогосподарської техніки на мікрорівні 

проведено на прикладі Житомирської області, де у 2016 р. було 

зареєстровано 1103 сільськогосподарських підприємств, з яких: господарські 

товариства – 354, приватні підприємства – 132, виробничі кооперативи – 13, 

фермерські господарства – 586, державні підприємства – 4, та інші – 14 

підприємств. За допомогою методики обчислення необхідної кількості 

досліджуваних сільськогосподарських підприємств регіону визначено обсяг 

репрезентативної вибіркової сукупності з довірчою імовірністю р = 0,9545 і 

граничною похибкою і = 2. Середній розмір сільськогосподарських 

підприємств Житомирщини становить   =550 га, а розмір генеральної 

сукупності N=537 (сільськогосподарські підприємства, які звітували до 

Головного управління статистики у Житомирській області за даними форм 
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статистичної звітності 50-с/г та 10-мех). Оскільки вибірка є безповторною 

(гранична похибка репрезентативності складає    ), то для визначення 

обсягу вибіркової сукупності використано формулу [20, с. 56]: 

  
     

       
  

           

           
   .     (2.1) 

Це означає, що дослідження діяльності 54-х підприємств (вибіркової 

сукупності) із ймовірністю 0,95 описуватимуть господарський процес усіх 

1103 підприємств. Для забезпечення порівнянності показників та 

статистичної однорідності обстеженої сукупності, із переліку 537 

господарюючих суб’єктів для подальшого аналізу відібрано 197 

сільськогосподарських підприємств (тобто більше, ніж мінімально 

репрезентативна вибірка). Враховано пропорційність відповідно до 

організаційно-правових форм власності, а саме: господарських товариств – 

124 (61 % досліджуваної сукупності), приватні підприємства – 63 (32 %), 

кооперативи – 2 (1 %), фермерські господарства – 10 (5 %), державні 

підприємства – 2 (3 % вибіркової сукупності). 

Для формування системного уявлення про стан та ефективність 

технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств виділено два 

етапи аналізу ефективності використання сільськогосподарської техніки: 

1) визначення результативних показників, на які впливають рівень 

забезпеченості технічними засобами та здатність ефективно їх 

використовувати; 2) розрахунок показників ефективності використання 

техніки. З огляду на значні відмінності у рівні технічного забезпечення 

підприємств різних організаційно-правових форм, аналіз слід проводити у 

розрізі різних форм підприємництва.  

Основним результатом покращення технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств є збільшення рівня урожайності та 

продуктивності сільськогосподарських тварин, а також зменшення 

собівартості виготовленої продукції. Враховуючи специфіку діяльності 
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об’єктів вибіркової сукупності, дослідження проведено у межах виробництва 

зернових і зернобобових культур, які вирощують всі досліджувані 

товаровиробники (табл. 2.21). Найвищим рівень урожайності був у 

фермерських господарствах (63 ц/га), тоді як найменша – у господарських 

товариствах (418 грн/ц). Слід відмітити, що у господарських товариствах 

недостатній рівень урожайності супроводжувався найнижчою виробничою 

собівартістю. Це свідчить про неефективне управління витратами у 

підприємствах зазначеної організаційно-правової форми господарювання, 

оскільки зменшення собівартості не повинне йти всупереч якісним та/або 

кількісним характеристикам урожаю. Найвища собівартість 1 ц зернових і 

зернобобових характерна для державних підприємств – 698 грн/ц. Щодо 

сільськогосподарських виробничих кооперативів, то слід відмітити, що при 

високій урожайності зернових (44 ц/га) у них спостерігається порівняно 

низька собівартість (504,7 грн/га) та високий рівень рентабельності 23,7 %.  

Найбільший валовий прибуток отримують приватні підприємства 

(майже 4 млн грн у розрахунку на одне підприємство), тоді як найменший 

припадає на виробничі кооперативи (223 тис. грн) та державні підприємства 

(235 тис. грн). Важливою складовою аналізу ефективності виробничо-

господарської діяльності аграрних підприємств є дослідження рівня 

рентабельності їх діяльності, який відображає скільки прибутку отримує 

підприємство у розрахунку на 1 грн інвестованих у господарську діяльність 

коштів. З результатів проведеного дослідження видно що найбільший рівень 

рентабельності як в галузі рослинництва, так і в тваринництві забезпечується 

у приватних підприємствах (57,9 % та 19 %, відповідно), тоді як найменший 

– у державних (-30 % і -52 %, відповідно) (табл. 2.21). 

До узагальнюючих показників результативності використання 

основних засобів виробництва належать показники ефективності 

використання основних фондів, які включають фондовіддачу та 

фондомісткість. Показник фондовіддачі відображає обсяг продукції, що 
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припадає на 1 грн вартості основних виробничих засобів. Найбільший рівень 

фондовіддачі у 2016 р. характерний для господарських товариств (1,7 грн), а 

найменша – для державних підприємствах (0,91 грн). Фондомісткість – це 

величина, обернена до фондовіддачі, яка характеризує вартість основних 

фондів, яка припадає на 1 грн вартості продукції. Тобто, вартість основних 

фондів, які потрібні для виготовлення 1 грн валової продукції, є найменшою 

у господарських товариствах (0,59 грн), а найбільшою – в державних 

підприємствах (1,1 грн). У цілому з результати дослідження засвідчили, що у 

кожній організаційно-правовій є як прибуткові, так і збиткові підприємства.  

Таблиця 2. 21 

Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 

Житомирської області у 2016 р. 

Показники 

Організаційно-економічні форми 
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Валовий прибуток, тис. грн у 

розрахунку на підприємство, 

тис. грн 

877 3825 223 2042 235 

Площа ріллі, га 16244 10211 3393 18396 5772 

Рівень рентабельності, % 

рослинництво 34,2 57,9 23,7 26,9 -30 

тваринництво 19,2 6,8 - 12,1 -52 

Фондовіддача, тис. грн 1,7 1,24 1,43 1,01 0,91 

Фондомісткість, тис. грн 0,59 0,81 0,7 0,99 1,09 

Рівень урожайності зернових  

і зернобобових, ц/га 
37,8 58,9 43,7 63 39,6 

Собівартість 1 ц зернових  

і зернобобових, грн/ц 
417,9 513,9 504,7 546,9 697,9 

Частка підприємств, які отримали, 

% 

прибуток 78 86 57 71 0 

збиток 22 14 43 29 100 

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики в 

Житомирській області. 
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Прибуток підприємства залежить від двох вагомих факторів: рівень цін 

на ринку та рівень витрат на виробництво продукції. Тому однією з 

передумов функціонування ефективного сільськогосподарського 

підприємства є управління витратами підприємства. Як зазначалось, 

вдосконалення технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва 

слід розглядати як однин із основних напрямів зниження собівартості 

продукції. Як видно з даних табл. 2.22, структура виробничої собівартості в 

досліджуваних підприємствах Житомирської області у розрізі організаційно-

правових форм господарювання різниться.  

Таблиця 2.22 

Структура виробничої собівартості досліджуваних 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області у 2016 р., % 
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Виробнича собівартість, в т. ч.: 100 100 100 100 100 

прямі витрати на оплату праці 2 5 6 10 15 

інші прямі витрати 23 20 24 21 16 

прямі матеріальні витрати, в т. ч.: 75 75 70 69 69 

насіння та посадковий матеріал 16 19 23 25 11 

мінеральні добрива 25 34 21 34 19 

пальне і мастильні матеріали 11 16 20 20 20 

оплата послуг 34 12 19 5 24 

інші 14 19 17 17 25 

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики в 

Житомирській області. 

 

Найбільша питома вага витрат на оплату праці у загальній собівартості 

зафіксовано в державних підприємствах (15 %), тоді як найменша – в 

господарських товариствах (2 %). У приватних підприємствах цей показник 

склав 5 %, у виробничих кооперативах – 6 % і у фермерських господарствах 

– 10 %. Найбільша частка інших прямих витрат, які включають амортизацію 

та відрахування на соціальні заходи, спостерігались у господарських 
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товариствах і виробничих кооперативах – 23 та 24 %, відповідно, а найменші 

– у державних підприємствах (16 %). Наведене свідчить про те, що у 

господарських товариствах суттєва питома вага витрат припадає на технічне 

забезпечення, яке сприяє збільшенню рівня механізації виробничого процесу 

та, як наслідок, – зменшенню розміру фонду заробітної плати за рахунок 

вивільнення працівників. 

Найвагомішим елементом виробничої собівартості є прямі матеріальні 

витрати, які у досліджуваних підприємствах варіювали від 69 (фермерські 

господарства та державні підприємства) до 75 % (господарські товариства та 

приватні підприємства) (табл. 2.22). Для аналізу витрат технічного 

забезпечення сільськогосподарського виробництва проведено дослідження 

витрат на пальне і мастильні матеріали (ПММ), а також витрат на оплату 

послуг, основна частка яких припадає на оплату послуг з виконання 

агротехнічних операцій сторонніми організаціями. У 2016 р. найменшою 

питомою вагою витрат на ПММ характеризувались господарські товариства 

(11 %), тоді як частка витрати на оплату послуг у них найбільша – 34 %. 

Деякою мірою це пояснюється тим, що наявний машинно-тракторний парк 

не в змозі забезпечити повноцінне виконання всіх агротехнічних операцій і 

тому господарські товариства змушені наймати сторонні організації для їх 

часткового виконання.  

Функціонування у вітчизняному сільському господарстві різних 

організаційно-правових форм господарювання внесло суттєві корективи і в 

структуру наявних тракторів відповідно до їх потужності. Потрібно 

відмітити, що потужність тракторів у сільськогосподарських підприємствах 

залежить, передусім, від їх розмірів та виробничої спеціалізації, рівня 

технологічного розвитку і форми організації механізованих робіт. Малі 

підприємства (здебільшого невеликі фермерські господарства та приватні 

підприємства), які становлять переважну більшість у загальній сукупності 

господарств, оснащені тракторами малої потужності (до 60 кВт) у зв’язку з 
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можливістю їх використання не лише в процесі виконання агротехнічних 

операцій, але й на транспортних роботах. Високопотужні трактори (із 

потужністю понад 100 кВт), обладнані сучасними науково-технічними 

девайсами (точний висів, GPS-технології, бортові комп’ютери) 

використовують, як правило, великі підприємства і лише під час виконання 

весняно-польових робіт. 

У результаті аналізу структури наявних тракторів у суб’єктах 

агробізнесу Житомирської області встановлено, що у 2016 р. в 

розпорядженні 70 % сільськогосподарських підприємств були трактори 

потужністю до 100 кВт, і лише 20–30 % мало техніку із високою потужністю 

(табл. 2.23). Це свідчить про універсальний характер тракторів , оскільки їх 

більшість використовується як на польових, так і на транспортних роботах. 

Крім того, у переважній більшості досліджуваних підприємств трактори 

використовуються як на польових, так і на транспортних роботах Потрібно 

відмітити, що така структура є передумовою формування потужного 

сегменту аграрного ринку – агротехнічне обслуговування (оранка, 

дискування, посів тощо).  

Таблиця 2.23 

Структура сільськогосподарських підприємствах Житомирської області 

залежно від потужності тракторів у 2016 р., % 
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Всього тракторів, у т. ч.: 100 100 100 100 100 

менше 40 кВт 5,8 1,1 0,0 1,8 6,7 

від 40 до 60 кВт 39,0 20,5 46,7 41,3 76,7 

від 60 до 100 кВт 33,1 46,6 26,7 27,5 3,3 

понад 100 кВт 22,1 31,8 26,7 29,4 13,3 

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики в 

Житомирській області 
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Для детальнішого дослідження техніко-технологічного оснащення 

виробничого процесу в сільськогосподарських підприємствах Житомирської 

області проведено порівняльний аналіз навантаження ріллі (сінокосів, площі 

зернових культур) на одиницю основних видів техніки. Високе навантаження 

спричинене нестачею обігових коштів, необхідних для придбання необхідних 

видів техніки. Це зумовлює швидкі темпи зносу наявного машинно-

тракторного парку. Основними чинниками зростання навантаження на 

одиницю техніки можуть бути або фізичне зношення та вибуття одиниць 

техніки, або непропорційне збільшення площ обробітку. У першому варіанті 

можлива втрата підприємством техніко-технологічної незалежності. У 

другому випадку подовжується тривалість періоду виконання агротехнічних 

операцій підприємства, а отже – зростають його виробничі витрати. 

Вантажними та вантажопасажирськими автомобілями найгірше 

укомплектовані фермерські господарства, у яких основні транспортні 

операції виконуються тракторами потужністю до 60 кВт (табл. 2.24).  

Таблиця 2.24 

Навантаження ріллі на основні види технічних засобів у досліджуваних 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області у 2016 р. 
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Вантажні та 

вантажнопасажирьскі 

автомобілі 

158 176 189 267 120 

Плуги 280 262 226 375 577 

Сівалки 220 262 242 334 577 

Машини для захисту 

рослин  
1624 785 566 1150 5772 

Сінокосарки* 58 79 42 74 115 

Прес-підбирачі** 125 146 68 123 144 

Примітка: * враховувалась лише площа сіножатей; ** враховувалась площа 

зернових та сіножатей. 

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики в 

Житомирській області. 
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У державних підприємствах незадовільна ситуація склалась із 

забезпеченням плугами, сівалками та машинами для захисту рослин. 

Навантаження перелічених видів сільськогосподарської техніки у 

підприємствах державної форми власності вдвічі перевищує навантаження у 

сільськогосподарських підприємств інших організаційно-правових форм. 

Ситуація з наявністю сінокосарок і прес-підбирачів є оптимальною у 

підприємствах Житомирської області всіх форм підприємництва. 

Невід’ємною складовою технічного забезпечення 

сільськогосподарських товаровиробників є сільськогосподарські комбайни. 

Найкритичніша ситуація із зернозбиральними комбайнами склалась у 

фермерських господарствах, державних підприємствах і у виробничих 

кооперативах. В 2016 р. навантаження (площа зернових та зернобобових 

культур, що припадає на 1 комбайн) становило, відповідно, 282, 210 та 327 га 

зернових і зернобобових при оптимальному навантаженні 90 га (табл. 2.25).  

Таблиця 2.25 

Навантаження комбайнів у сільськогосподарських підприємствах 

Житомирської області у 2016 р., га 

Тип комбайну  
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Зернозбиральні 96 142 327 282 210 

Кукурудзозбиральні 235 340 0 244 140 

Льонозбиральні 17 40 0 120 0 

Картоплезбиральні 13 24 0 24 20 

Бурякозбиральні 60 0 40 12 20 

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики в 

Житомирській області. 

 

Понаднормативним є навантаження кукурудзозбиральних комбайнів у 

досліджуваних підприємствах всіх організаційно-правових форм 

(враховувались зернозбиральні комбайни із відповідними жатками). У 

2016 р. великий попит на зерно кукурудзи, спричинений високими 
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ринковими цінами, сприяв значному збільшенню посівної площі під 

кукурудзу на зерно. Водночас, необхідна для вирощування та збирання 

сільськогосподарської культури техніка практично не поповнювалась, що 

зумовило її дефіцит та подовження тривалості періоду збирання. І хоча 

агротехнічна характеристика процесу вирощування кукурудзи на зерно 

дозволяє проводити збиральні роботи протягом максимум 3 місяців 

(жовтень, листопад, грудень), така тривалість цієї операції (3 місяці) впливає 

на якість зерна та зумовлює додаткові витрати в процесі його зберігання 

(зокрема висушування, протруєння тощо). Що ж до льонозбиральних, 

картоплезбиральних та бурякозбиральних комбайнів, то незначне 

навантаження на них пов’язане передусім із невеликими площами посіву під 

відповідними культурами в Житомирській області. 

Одним із фінансово-економічних показників ефективності 

використання основних засобів виробництва є розмір доходу у розрахунку на 

одиницю техніки. Аналіз цього показника проведено у рамках вивчення 

ефективності використання тракторів, які застосовуються у процесі 

вирощування переважної більшості сільськогосподарських культур. З даних 

табл. 2.26 видно, що найбільший чистий дохід у розрахунку на 1 фізичний 

трактор у 2016 р. отримали приватні підприємства (1,24 млн грн), а 

найменший – фермерські господарства (153 тис. грн). Наведене є свідченням 

інтенсивного використання тракторів у приватних підприємствах і 

дбайливого ставлення у фермерських господарствах до застарілих, 

високозатратних тракторів. Зазначене підтверджується результатами аналізу 

витрат на ПММ у розрахунку на 1 фізичний трактор.  

Як видно з даних табл. 2.26, найбільші витрати на ПММ були у 

фермерських господарствах і приватних підприємствах. Зокрема у 2016 р. у 

фермерських господарствах витрати на ПММ у розрахунку на 1 трактор 

склали 210 тис. грн, а на 1 га ріллі – 1,2 тис. грн. Високий рівень цих 
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показників у даному випадку пояснюється застарілим і зношеним станом 

технічних засобів.  

Таблиця 2.26 

Показники використання технічних засобів у сільськогосподарських 

підприємств Житомирської області в 2016 р. 
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Чистий дохід на 1 трактор, тис. грн 356,4 1237,5 401,2 153,4 229,9 

Витрати палива та мастильних матеріалів  

на 1 трактор, тис. грн 
83,2 184,1 64,4 209,5 54,5 

Витрати палива на 1 га ріллі, тис. грн 0,9 1,6 0,6 1,2 0,3 

Вироблено зернових та зернобобових  

на 1 трактор, т 19,5 50,0 26,7 43,1 13,9 

Вироблено зернових та зернобобових  

на 1 комбайн, т 66,9 22,0 133,7 162,2 83,3 

Витрати на запасні частини та ремонтні 

матеріали розрахунку на, тис. грн: 

на 1 трактор 45 146 40 225 38 

на 1 га ріллі 0,48 1,26 0,35 1,33 0,20 

Амортизаційні відрахування на 1 трактор 

тис. грн 
46,5 32,4 101,3 164,9 41,9 

Джерело: складено автором за даними Головного управління статистики в 

Житомирській області. 

 

У приватних підприємствах високі витрати ПММ (у розрахунку на 1 

трактор –184 тис. грн, на 1 га ріллі – 1,6 тис. грн) пов’язані з високою 

інтенсивністю їх використання тракторів. Найменші витрати палива були у 

державних підприємствах (55 тис. грн на 1 трактор та 0,3 тис грн на 1 га 

ріллі), що є свідченням неповного виконання ними агротехнічних операцій, і 

як результат – найнижчої урожайності зернових та зернобобових.  

В якості показника продуктивності сільськогосподарської техніки у 

дослідженні використано обсяг вирощених зернових і зернобобових у 

розрахунку на 1 фізичний трактор та комбайн. Як видно з даних табл. 2.25, 

максимально продуктивними є приватні підприємства та фермерські 

господарства, у яких в розрахунку на 1 фізичний трактор вироблено 50 та 
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43 т, відповідно. Що ж стосується витрат у галузі рослинництва на запасні 

частини та ремонтні матеріали, то їх найбільший розмір характерний для 

приватних підприємств – 146 тис. грн на 1 трактор та 1,3 тис. грн на 1 га 

ріллі, а також для фермерських господарств – 225 тис. грн у розрахунку на 1 

трактор та 1,3 тис грн на 1 га ріллі. 

Для визначення та аналізу впливу факторів на рівень рентабельності в 

галузі рослинництва (Y) проведено кореляційно-регресійний аналіз цього 

показника. До факторних ознак включено витрати на ПММ (x1), витрати на 

запасні частини та ремонт (x2), амортизація (x3), загальна кількість тракторів 

(x4), кількість тракторів потужністю до 40 кВт (x5), кількість тракторів 

потужністю від 40 до 60 кВт (x6), кількість тракторів потужністю від 60 до 

100 кВт (x7), кількість тракторів потужністю понад 100 кВт (x8), кількість 

зернозбиральних комбайнів (x9) (Додаток А). Для проведення кореляційного 

аналізу використано мову програмування R і програмне середовище для 

статистичних обчислень, аналізу та зображення даних RStudio. До вибіркової 

сукупності включено 197 сільськогосподарських підприємств Житомирської 

області. Дані аналізу отримано в результаті опрацювання статистичних звітів 

про основні економічні показники роботи сільськогосподарських 

підприємств (звіт № Ф-50 сг) та про наявність сільськогосподарської техніки 

в сільськогосподарських підприємствах (звіт № Ф-10 мех). 

Тісноту взаємозв’язку оцінено на базі аналізу парних коефіцієнтів 

кореляції для кожного з обраних факторів, у результаті чого встановлено, що 

амортизація (x3), кількість тракторів потужністю до 40 кВт (x5), кількість 

тракторів потужністю від 40 до 60 кВт (x6) не впливають на рентабельність 

діяльності сільськогосподарських підприємств у галузі рослинництва (рис. 

2.8, графа 1). Тому з подальшого аналізу ці факторні ознаки слід виключити.  
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Рис. 2.8. Вплив факторів на рентабельність в галузі рослинництва 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області у 2016 рр. 

Примітка: R – рівень рентабельності, Pr – витрати на ПММ, Rep – витрати на 

запасні частини та ремонт, Am – амортизація, Tr – кількість усіх тракторів, <40 кількість 

тракторів менше 40 кВт, 40-60 – кількість тракторів від 40 до 60 кВт, 60-100 – кількість 

тракторів від 60-100 кВт , 100< кількість тракторів більше 100 кВт, K – кількість 

комбайнів. 

Джерело: розраховано автором за на основі даних Головного управління 

статистики в Житомирській області (форми статистичних звітів Ф-50 сг та Ф-10 мех). 

 

Для подальшого аналізу вибіркову сукупність розділено на дві групи:  

1. Підприємства, які користувалися виключно власним машинно-

тракторним парком без залучення послуг сторонніх організацій. У 

Житомирській області в 2016 р. налічувалось близько 75 таких підприємств 

(38 % від первинної вибірки). Після детальнішого аналізу даних з метою 

вилучення підприємств, в яких відсутні трактори та комбайни, а також які не 

мали витрат на ПММ, обсяг вибіркової сукупності скоротився до 

62 підприємства. 

2. Підприємства, що не мали власного машинно-тракторного парку і 

користувались послугами сторонніх організацій для виконання всіх або 
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певної частини агротехнічних робіт. Кількість таких підприємств становить 

122 (62 % від первинної вибірки). 

Попереднє вивчення форми залежності між факторними ознаками, що 

залишись після виключення несуттєвих чинників показало, що зв’язок може 

бути виражений за допомогою лінійного рівняння регресії (Додатки Б та В): 

для першої групи: 

987421 6,55,41,45,301,001,09,25 xxxxxxy  ; 

для другої групи:  

987421 1,35,95,74,808,009,05,76 xxxxxxy  . 

Друге рівняння регресії недоцільно використовувати для подальших 

досліджень через незначущість коефіцієнта детермінації, тоді як значення 

коефіцієнта детермінації для першої регресійної моделі дає підстави зробити 

висновок про те, що варіація рівня рентабельності вирощування та реалізації 

продукції рослинництва у підприємства Житомирської області на 30,18 % 

зумовлена коливаннями включених до аналізу факторів. У результаті 

розкладання коефіцієнта детермінації встановлено, що 9,1 % загального 

коливання рентабельності в галузі рослинництва пояснюється варіацією 

кількості всіх тракторів, 21,8 % – кількості тракторів потужністю від 60 до 

100 кВт, 13,6% – кількості тракторів потужністю від 100 кВт, 14,8 % – 

кількості зернозбиральних комбайнів, 34,3 % – витрат на паливно-мастильні 

матеріали і 5,4 % – витрат на запасні частини та ремонт. 

Подальший регресійний аналіз пов’язаний з перевіркою значущості 

коефіцієнтів регресії. Для цього табличне значення t-критерію (для обсягу 

вибірки понад 30) необхідно порівняти із його фактичними рівнями. 

Табличне значення t-критерію при заданому рівні довірчої імовірності α = 

0,95 становитиме tтабл=1,96. Фактичні значення t-критеріїв для виділених 

факторних ознак вищі табличного значення. Тому побудована регресійна 

модель та результати її дослідження є адекватними і придатними 

використати для подальшого аналізу. 
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Враховуючи значення коефіцієнтів регресії, можна стверджувати, що 

збільшення кількості тракторів на одиницю забезпечить зростання рівня 

рентабельність приблизно на 3,5 %; збільшення кількість тракторів 

потужністю від 60 до 100 кВт на 1 кВт – зменшення рентабельності на 4,1 %; 

збільшення кількості тракторів потужністю від 100 кВт– зменшення 

результативної ознаки на 4,5 % (трактори такого класу є нерентабельними 

для невеликих площ; до того ж у більшості підприємств ще наявні зразки 

радянського виробництва, які не використовують із через високі 

експлуатаційні витрати (наприклад, Т-150К, ДТ-75, К-700). Внаслідок 

підвищення розміру витрат на ПММ на 1 тис. грн можна очікувати на 

зростання рівня рентабельності діяльності сільськогосподарських 

підприємств на 0,01 %. Збільшення ж витрат на запасні частини та ремонт на 

1 тис. грн може сприяти зменшенню рентабельності на 0,01 %. Згідно з 

результатами аналізу β-коефіцієнтів Встановлено, що найбільші резерви 

підвищення ефективності діяльності підприємств, що виготовляють 

продукцію рослинництва, закладено у збільшенні загальної кількості 

тракторів. 

Ефективність використання певного виду ресурсу передбачає 

обчислення відношення розміру загального результату (валової продукції, 

валового прибутку, чистого прибутку тощо) до витрат, пов’язаних саме із 

цим видом ресурсу. В якості витрат, пов’язаних із технічним забезпеченням 

сільськогосподарських підприємств, використано експлуатаційні витрати на 

формування та експлуатацію машинно-тракторного парку (як вартісний 

вираз використаної техніки). У цілому коефіцієнт ефективності використання 

технічних засобів у сільськогосподарському підприємстві відображатиме 

розмір чистого прибутку, що припадає на 1 грн витрат обслуговування 

техніки: 

EV

P
Et   

(2.2) 
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де Еt – коефіцієнт ефективності використання МТП;  

EV  – експлуатаційні витрати на 1 га ріллі; 

P – прибуток на 1 га ріллі. 

 

Аналіз ефективності проведено на прикладі 197 сільськогосподарських 

підприємств Житомирської області різної форми власності. У результаті 

групування досліджуваних господарюючих суб’єктів за коефіцієнтом 

ефективності використання машинно-тракторного парку на три групи 

(низький рівень – до 0), середній рівень (0,1–5) і високий рівень (понад 5,1), 

встановлено, що 57 % підприємств мають середній рівень ефективності 

використання технічних засобів, 24 % – низький, а 11 % – високий рівень. 

Але у процесі аналітичного дослідження, встановлено, що досліджувану 

вибіркову сукупність господарюючих суб’єктів для подальшого аналізу 

необхідно розподілити на дві групи: 1) підприємства, які повністю 

забезпечені технічними засобами і не використовують послуги сторонніх 

організацій; 2) підприємства з недостатнім технічним забезпеченням, що 

використовують послуги сторонніх організацій (до них належать 

75 виробників із 197 досліджуваних сільськогосподарських підприємств).  

Дані табл. 2.27 підтверджують обґрунтованість використання 

запропонованого коефіцієнта ефективності використання машинно-

тракторного парку (МТП), оскільки він корелює з основними показниками 

ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, а 

саме з урожайністю зернових і зернобобових та рівнем рентабельності 

продукції рослинництва. У групі сільськогосподарських підприємств з 

низьким рівнем рентабельності продукції рослинництва середня урожайність 

становить 30,4 ц/га, з середнім рівнем рентабельності – 50,3 ц/га, з високим 

рівнем рентабельності – 58,6 ц/га.  
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Таблиця 2.27 

Групування сільськогосподарських підприємств відповідно  

коефіцієнта ефективності використання МТП 

Коефіцієнт ефективності 

використання МТП 

Кількість 

підприємств у 

групі 

Урожайність 

зернових та 

зернобобових, 

ц/га 

Рентабельність 

продукції 

рослинництва, % 

Площа 

ріллі, га 

Низький 

рівень  

(до 0,1) 

не використо-

вували послуги 

сторонніх 

організацій 

22 19,3 -3,4 632 

використовували 

послуги 

сторонніх 

організацій 

25 28,7 -6,6 1365,3 

всього 47 30,4 -7,5 1186,6 

Середній 

рівень 

(0,1–5) 

не використо-

вували послуги 

сторонніх 

організацій 

43 44,0 53,0 1415,0 

використовували 

послуги 

сторонніх 

організацій 

85 53,2 48,8 1814,0 

всього 128 50,3 50,2 1680,0 

Високий 

рівень 

(понад 5) 

не використо-

вували послуги 

сторонніх 

організацій 

10 54,4 92,5 3030,6 

використовували 

послуги 

сторонніх 

організацій 

12 62,0 103,6 4545,2 

всього 22 58,6 98,5 3856,7 

Всього 197 × × × 

Джерело: розраховано автором за на основі даних Головного управління статистики в 

Житомирській області (Ф-50 сг та Ф-10мех). 
 

Подібним є взаємозв’язок між ефективністю використання техніки та 

рівнем рентабельності продукції рослинництва. Зокрема в групі 

сільськогосподарських підприємств з низькою ефективністю використання 

технічних засобів рівень рентабельності продукції рослинництва склав -

7,5 %, із середнім рівнем енфектиності – 50,2 % і з високим рівнем 

ефективності – 98,5 %. В рамках даного дисертаційного дослідження 

важливим є виявлення особливостей процесу формування ефективності 
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використання технічних засобів залежно від організаційно-правової форми 

господарювання сільськогосподарських товаровиробників.  

Встановлено, що послуги сторонніх організацій використовувала 

переважна більшість підприємств, а саме 121, з них 68 % – господарські 

товариства, 27 % – приватні підприємства та виробничі кооперативи, 5 % – 

фермерські господарства (табл. 2.28).  

Таблиця 2.28 

Групування сільськогосподарських підприємств за коефіцієнтом 

ефективності використання техніки 

Рівні  

коефіцієнту 

ефективності 

використання МТП 

Господар-

ські 

товариства 

Приватні 

підприєм-

ства 

Виробничі 

кооперативи 

Фермерські 

господар-

ства 

Державні 

підприєм-

ства 

Всього 

од. % од. % од. % од. % од. % од. % 

Не використовували послуги сторонніх організацій 

Низький  16 39 6 18 0 0 0 0 0 0 22 29 

Середній  21 51 20 63 1 100 2 100 0 0 44 58 

Високий  4 10 6 19 0 0 0 0 0 0 10 13 

Всього по групі 41 100 32 100 1 100 2 100 0 100 76 100 

Використовували послуги сторонніх організацій 

Низький  20 24 13 6 1 100 0 0 0 0 25 21 

Середній  50 61 87 42 0 0 6 100 1 100 84 69 

Високий  12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 

Всього по групі 82 100 31 100 1 100 6 100 1 100 121 62 

Всього по сукупності 123 × 63 × 2 × 8 × 1 100 197 100 

Джерело: розраховано автором за на основі даних Головного управління статистики в 

Житомирській області (статистичні звіти Ф-50 сг та Ф-10мех). 
 

Серед 76 підприємств, що не використовували послуги сторонніх 

організацій, найбільш ефективними за запропонованим коефіцієнтом були 

визнані приватні підприємства. Зокрема у 82 % приватних підприємств 

коефіцієнт ефективності використання машинно-тракторних парків був 

середнім і високим. З-поміж досліджуваних господарських товариств у 39 % 

коефіцієнт ефективності був низьким. Фермерські господарства 

характеризуються здебільшого середнім рівнем ефективності використання 

МТП. Серед підприємств які використовували послуги сторонніх організацій 
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лише у групі господарських товариств 15 % підприємств ефективно 

використовували МТП. Наведене дає підстави стверджувати, що 

найефективніше сільськогосподарську техніку використовують господарські 

товариства та приватні сільськогосподарські підприємства. 

Підсумовуючи результати проведеного аналітичного дослідження 

можна стверджувати, що технічне оснащення вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств є недостатнім для утримання стійких 

конкурентних позицій у боротьбі із зарубіжними товаровиробниками. 

Критичним є високий рівень навантаження на сільськогосподарську техніку. 

Така ситуація засвідчує об’єктивну необхідність додаткового залучення 

потужнішої та продуктивнішої техніки, що для малого та середнього бізнесу 

є проблематичним через нестачу інвестиційного капіталу. Наведене 

підтверджує гіпотезу про обґрунтованість організації придбання і 

використання сільськогосподарської техніки на базі асоціаційної взаємодії 

сільськогосподарських підприємств. Додатковим підтвердженням 

зазначеного є вища ефективність використання технічних засобів 

підприємствами, які користуються послугами сторонніх організацій, що у 

переважній більшості передбачають додаткове технічне обслуговувати 

виробничих процесів.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується 

проблемою недостатнього технічного забезпечення діяльності суб’єктів 

агробізнесу. Зокрема навантаження на сільськогосподарську техніку в 

Україні, яке має тенденцію до поступового збільшення, у кілька разів 

перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу, що призводить 

до її швидкого зношення та недоотримання урожаю. Особливої актуальності 
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ця проблема набуває у зв’язку із несприятливою динамікою кількості наявної 

сільськогосподарської техніки. Встановлено, що кількість тракторів всіх 

марок протягом 2000–2016 рр. скоротилася на 10 % (із щорічним 

скороченням у середньому на 3,8 тис. од.), а зернозбиральних комбайнів – 

майже на 37 % (із зменшення на 1,3 тис. од. протягом року). Крім того, темпи 

оновлення сільськогосподарської техніки характеризуються поступовим 

уповільненням. Передусім це стосується наповнення машинно-тракторних 

парків сільськогосподарських підприємств комбайнами та вантажними і 

вантажно-пасажирськими автомобілями. 

2. Однією із причин існуючої тенденції до погіршення рівня технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств є зростання цін на 

сільськогосподарську техніку. Швидке зношення машинно-тракторного 

парку, з одного боку, та висока вартість його відтворення, – з іншого, 

зумовлюють неспроможність представників агробізнесу (передусім, малого 

та середнього) купувати потужні технічні засоби. Як результат, 

сільськогосподарські товаровиробники все частіше використовують послуги 

сторонніх організацій з технічного обслуговування виробничого процесу, а 

обсяг наданих аграріям агротехнічних послуг з кожним роком зростає. 

Вартість всіх агротехнічних послуг за останні 5 років збільшилась майже 

вдвічі, а найдорожчою операцією був збір врожаю сільськогосподарських 

культур. 

3. Найбільша питома вага всіх видів сільськогосподарської техніки 

зосереджена у сільськогосподарських виробників із площею 

сільськогосподарських угідь від 1000 до 3000 га. Встановлено, що лише у 

підприємствах із невеликими фізичними розмірами навантаження на 

1 трактор відповідає нормативному, тоді як зі збільшенням площі 

сільськогосподарських угідь цей показник зростає. Натомість, залежність між 

навантаженням на 1 зернозбиральний комбайн та наявними земельними 

ресурсами у вітчизняних товаровиробників кардинально протилежна: у 
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малих підприємствах цей показник майже вдвічі перевищує 

середньоєвропейський рівень, тоді як у великих – аналогічний рівню у 

американських фермерів. Найбільше навантаження на 1 трактор і на 

1 зернозбиральний комбайн характерне для господарських товариств. Однак, 

у цілому незалежно від організаційно-правової форми господарювання цей 

показник є значно вищий за нормативний рівень та має стійку тенденцію до 

зростання. Наведене дає підстави стверджувати, що наразі об’єктивно 

необхідним стає пошук механізмів не лише розширення машинно-

тракторного парку сільськогосподарських підприємств незалежно від їх 

розміру та форми підприємництва, але і його оптимального використання. 

4. У розрізі організаційно-правових форм господарювання найменш 

ефективними та технічно оснащеними у Житомирській області є фермерські 

господарства, які характеризуються недостатнім розміром чистого доходу у 

розрахунку на 1 фізичний трактор (153 тис. грн проти 1,2 млн у приватних 

підприємствах), високими витратами пально-мастильних матеріалів, 

зумовленими зношеністю техніки та високою інтенсивністю її використання, 

значним навантаженням на 1 зернозбиральний комбайн. Крім того, саме 

фермери найгірше укомплектовані вантажними та вантажопасажирськими 

автомобілями. Це свідчить про те,, що саме фермерські господарства, значна 

частина яких належить до малого і середнього бізнесу, потребують пошуку і 

використання альтернативних механізмів покращення технічного 

забезпечення виробничих процесів. 

5. В якості показника ефективності використання 

сільськогосподарської техніки застосовано коефіцієнт, що відображає розмір 

чистого прибутку, який припадає на 1 грн витрат обслуговування техніки, та 

розподілений на три інтервали: низький (до 0,1), середній (0,1–5) та високий 

(понад 5). Лише 11 % сільськогосподарських підприємств характеризуються 

високим рівнем використання техніки, тоді як низьким – майже 39 %. Як 

наслідок, однією із характерних рис вітчизняних сільськогосподарських 
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підприємств стає широке залучення у їх господарські процеси сторонніх 

організацій, більшість з яких надають послуги з технічного обслуговування 

виробничої діяльності. Зокрема 62 % підприємств Житомирської області 

використовують послуги сторонніх організацій, серед яких найбільше їх 

залучають фермерські господарства (76 %), господарські товариства (60 %) 

та приватні підприємства (50 %). Обґрунтовано, що незалежно від 

організаційно-правової форми господарювання у підприємств, що залучають 

послуги сторонніх організацій коефіцієнт ефективності використання 

технічних засобів вищий.  

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 2, 

опубліковано в роботах: [9, 153, 15, 157, 161]. 

 

В Розділі 2 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [1, 20, 23, 26, 27, 3, 42, 44, 54, 58, 71–

75, 80–85, 86, 89, 92, 97, 99, 101, 110–114, 119–122, 126, 128, 130, 131–136, 

138, 139, 143, 145, 150, 172, 176]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ АСОЦІАЦІЙНОГО  

ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ  

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ 

 

3.1. Стратегічне управління техніко-технологічним забезпеченням 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств 

 

Недостатнє матеріально-технічне та технологічне забезпечення є 

однією з найгостріших проблем вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств. Отже, результати оцінки рівня забезпеченості 

сільськогосподарських підприємств технікою та ефективності її 

використання мають лежати в основі стратегічного планування процесу 

техніко-технологічного забезпечення сільськогоспо-дарського виробництва. 

В якості бази відповідного аналізу доцільно використати такі показники як 

кількість тракторів, що припадає на одне сільськогосподарське підприємство 

та площа ріллі у розрахунку на 1 трактор. Аналіз характеру динаміки 

одночасно обох зазначених показників дасть можливість співставити темпи 

оновлення тракторного парку та зміни навантаження на один трактор 

(табл. 3.1). Для цього доцільно застосовувати матричні методи, за допомогою 

яких сільськогосподарські підприємства розподіляються залежно від 

сценаріїв техніко-технічного розвитку. У цілому виділено чотири сценарії (С-

1, С-2, С-3, С-4). З огляду на суттєві відмінності між господарюючими 

суб’єктами різних груп, цілком логічним вбачається використання ними 

різних стратегічних напрямів техніко-технологічного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва: 

1. С-1 – сценарій який демонструє занепад технічної бази підприємства 

та згортання виробничої діяльності. Для виживання таким підприємствам 

необхідний перерозподіл ресурсів (матеріальних, фінансових, технічних 
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тощо) в напрямку виробництва найефективнішого (найприбутковішого) 

товару. Якщо сукупність антикризових заходів не забезпечать бажаного 

ефекту, то необхідно розпочинати процедуру банкрутства. 

Таблиця 3.1 

Матриця співвідношення зміни показників «Кількість фізичних 

тракторів» та «Навантаження ріллі на 1 трактор» 

Характер зміни показника Кількість фізичних тракторів  

зменшення збільшення 

Припадає 

ріллі на 

1 фізичний 

трактор 

зменшення  
– 

– 
С-1 

+ 

– 
С-2 

збільшення 
– 

+ 
С-3 

+ 

+ 
С-4 

Примітка: «+» – збільшення показника; «–» – зменшення показника. 

Джерело: власні дослідження. 

 

2. С-2 – сценарій, який пов’язаний із негативними тенденціями 

функціонування суб’єктів господарювання. Підприємства цієї стратегічної 

групи не мають фінансової спроможності забезпечити просте відтворення 

матеріально-технічної бази. Динаміка їх посівних площ характеризується або 

сталістю або тенденцією до зростання, тоді як на місце списаної техніки нова 

не закуповується. Для подальшого ведення господарської діяльності 

підприємству необхідна підтримка ззовні (фінансова та/або матеріально-

технічна). Фінансово-технічна підтримка передбачає залучення кредитів на 

оновлення машинно-тракторних парків або техніко-технологічне 

забезпечення для виробництва певних видів сільськогосподарської продукції 

(льнарство, буряківництво, ягідництво тощо). Одним із способів залучення 

такої підтримки є сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, зокрема з 

метою асоціаційного використання техніки. Необхідність кооперації для 

підприємств цієї групи пояснюється двома причинами. По-перше, 

кооперування дасть можливість раціональніше використовувати матеріальні, 
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технічні та технологічні ресурси та/або знизити потребу в них, що 

забезпечить вищу фондовіддачу. По-друге, обслуговуюча кооперація є 

способом зміцнення конкурентних позицій у боротьбі з агрохолдинговими 

структурами, які є значно більш технологічно оснащені.  

3. С-3 – характерний для сільськогосподарських підприємств, які 

неперервно нарощують парк тракторів, але купують трактори однієї й тієї ж 

марки і потужності та/або збільшують площі ріллі. Якщо темпи зростання 

площі ріллі у розрахунку на один трактор перевищують темпи зростання 

наявних у підприємства фізичних тракторів, то це свідчить про негативні 

тенденції розвитку підприємства. У більшості випадків техніка у таких 

підприємствах є високозатратною як у процесі виконання агротехнічних 

операцій, так і в ремонті. Цей сценарій розвитку є ефективним лише у 

короткостроковому періоді (до 5 років) та вигідний для швидкого 

покращення фінансового стану підприємства або виведення його зі стану 

занепаду. 

4. С-4 – підприємства цієї групи перебувають на стадії розвитку і 

потребують значних фінансових ресурсів для підтримки позитивних 

тенденцій. Відтворення технічної складової виробництва відбувається у 

межах розширеного відтворення, тобто списана техніка замінюється на 

потужнішу та продуктивнішу. Для збереження технічного потенціалу ці 

сільськогосподарські підприємства можуть скорочувати площі ріллі, 

переводячи її під вирощування багаторічних трав.  

Результати стратегічного аналізу динаміки забезпеченості вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області тракторами 

відображено у табл. 3.2. Однак, слід враховувати, що стратегії техніко-

технологічного забезпечення діяльності підприємств, що різняться за 

розміром, наявним ресурсним та інвестиційним потенціалом і ефективністю 

діяльності, також мають бути різними. З огляду на це, перед безпосередньо 

обґрунтуванням особливостей технічного забезпечення господарюючого 
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суб’єкта, необхідно згрупувати підприємства за ознаками, що є 

вирішальними у прийнятті відповідних стратегічних рішень. До 

класифікаційних ознак слід віднести згадані раніше площу ріллі, що 

припадає на 1 фізичний трактор, і кількість фізичних тракторів у розрахунку 

на 1 підприємство (враховують рівень технічного забезпечення); площу ріллі 

та повну собівартість сільськогосподарської продукції (враховують наявний 

ресурсний потенціал); рівень рентабельності сільськогосподарського 

виробництва (відображає ефективність господарської діяльності).  

Таблиця 3.2 

Результати матричного аналізу розвитку технічного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області, 2015 р. 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Зміна наявної кількості 

фізичних тракторів, % 

Зміна площі ріллі у 

розрахунку на 

1 фізичний трактор, % 

Сценарій 

Господарські товариства 102,7 103,1 С-3 

Приватні підприємства 113,7 112,2 С-3 

Кооперативи 102,2 152 С-3 

Фермерські господарства 122,2 91,1 С-4 

Державні підприємства 81,1 144,9 С-2 

Підприємства інших 

організаційних форм 
66,7 283,3 С-3 

Джерело: власні дослідження. 

 

Оскільки у відповідному групуванні враховуються кілька 

класифікаційних ознак, в основу відповідного аналізу необхідно покласти 

методи багатофакторного групування. До них належать методи кластерного 

аналізу [77; 165; 129; 60; 179; 167; 45; 15]. У цілому ж доцільною є 

двовекторна класифікація, яка охоплюватиме: 1) багатофакторну 

класифікацію за такими показниками як загальна площа ріллі та площа ріллі 

на 1 трактор, кількість фізичних тракторів, повна собівартість с.-г. продукції; 

2) розподіл за сценаріями розвитку технічного забезпечення, що враховує 

характер змін кількості тракторів та площі, що припадає на 1 трактор. Для 

багатофакторної класифікації рекомендується використовувати методи 
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кластерного аналізу (зокрема агломеративний метод та метод k-середніх), а 

для сценарного аналізу – матричний метод. На рис. 3.1 відображено 

узагальнену схему методики стратегічного аналізу та планування технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств.  

 

Рис. 3.1. Методика стратегічного аналізу та планування техніко-

технологічного забезпечення сільськогосподарських підприємств 

Джерело: власні дослідження. 

 

Кластерний аналіз проведено на прикладі 219 сільськогосподарських 

підприємств Житомирської області. На першому етапі з класифікації 

виключено 11 господарюючих суб’єктів, які характеризуються нетиповими 

для переважної більшості значення одного або кількох виділених показників 

та їх співвідношеннями. Для цього на базі агломеративного методу 

побудовано дендрограму подібності методом об’єктів вибіркової сукупності. 

Подальший аналіз методом k-середніх проведено для 208 підприємств.  

Кластерний аналіз сільськогосподарських підприємств за площею ріллі, повною 

собівартістю, рівнем рентабельності діяльності 

Кластерізація за агломеративним 

методом (з метою виключення 

монокластерів та визначення 

оптимальної кількості груп) 

Кластерізація за методом k-середніх  

(з метою виключення незначущих факторів 

та обчислення усереднених значень 

показників у межах побудованих груп) 

Аналіз динаміки показників, яку включено до класифікаційний ознак  

с.-г. підприємств залежно від рвя їх технічного забезпечення 

Визначення сценарію техніко-технологічного розвитку сільськогосподарського 

підприємства матричними методами 

Обґрунтування стратегічних напрямів покращення техніко-технологічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств у межах кожного кластера  

та кожного сценарію техніко-технологічного розвитку  

сільськогосподарського підприємства 

Перевірка зазначених чинників на доцільність їх включення у процес класифікації. 

Це здійснюється на базі аналізу t-критеріїв Стьюдента 
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Після розподілу сільськогосподарських підприємств на 5 груп на базі 

результатів дисперсійного аналізу встановлено, що рівень рентабельності 

доцільно виключити із подальшого групування. Це пояснюється високим 

значенням показника значущості t-критерію Стьюдента. Зокрема, t-критерію 

для ефективності становить 0,41, тоді як максимально прийнятне – 0,05. Такі 

результати пов’язані з тим, що підприємства будь-якого розміру можуть бути 

як високорентабельними, так і збитковими.  

Усереднені значення чотирьох показників (площа ріллі на 1 фізичний 

трактор, кількість фізичних тракторів у розрахунку на 1 підприємство, 

загальна площа ріллі, повна собівартість сільськогосподарської продукції) 

відображено у табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Результати кластеризації сільськогосподарських підприємств 

Житомирської області 

Показник 
Усереднені значення  

кластер 1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 

Площа ріллі на 1 фізичний 

трактор, га 
597,7 228,1 282,8 315,0 141,2 

Кількість фізичних тракторів у 

розрахунку на 1 підприємство, 

од. 

16 25 11 8 5 

Площа ріллі, га 3902,4 4579,6 2421,5 1579,3 596,0 

Повна собівартість  

с.-г. продукції, тис. грн 
46437,89 70126,80 28350,62 13765,29 3148,50 

Джерело: розрахована на основі даних Головного управління статистики в 

Житомирській області. 

Для виділення характеристик суб’єктів господарювання кожного 

окремого кластера побудовано шкали за класифікаційними ознаками, що 

включають низький, середній та високий рівні відповідних показників: 

1) площа ріллі на 1 фізичний трактор: низька – до 300 га, середня – 301–

600 га, висока – понад 600 га; 2) кількість фізичних тракторів у розрахунку на 

1 підприємство: низька – до 13 од., середня – 14–24 од., висока – понад 

24 од.; 3) площа ріллі: низька – до 800 га, середня – 801–3500 га, висока – 

понад 3500 га; 4) повна собівартість сільськогосподарської продукції: низька 
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– до 25900 тис. грн, середня – 25901–50000 тис. грн, висока – понад 

50000 тис. грн. Узагальнена характеристика кластерів та стратегічних груп 

розвитку техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств відображена у табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Характерні риси сільськогосподарських підприємств різних 

кластерів та сценаріїв розвитку технічної бази 

Тип сценарію / 

номер кластеру 
Особливості технічного забезпечення 

Сценарій розвитку технічної бази 

Стійка 

стагнація (С-1) 

Занепад технічної бази підприємства та згортання виробничої 

діяльності. 

Деградація  

(С-2) 

Підприємства фінансово неспроможні забезпечити просте відтворення 

матеріально-технічної бази. Динаміка їх посівних площ 

характеризується або сталістю, або тенденцією до збільшення, що 

призводить до збільшення навантаження ріллі на 1 трактор; на місце 

списаної техніки нова не закуповується. 

Просте 

відтворення  

(С-3) 

Підприємства неперервно нарощують парк тракторів, але купують 

трактори однієї й тієї ж марки і потужності та/або збільшують площі 

ріллі. Техніка здебільшого є морально застарілою і високозатратною як 

у процесі виконання агротехнічних операцій, так і при її обслуговуванні. 

Розширене 

відтворення 

(С-4) 

Підприємства перебувають на стадії розвитку і потребують значних 

інвестицій для підтримки позитивних тенденцій. Зміни технічної 

складової господарського процесу відбуваються у межах розширеного 

відтворення, тобто списана техніка замінюється потужнішою та 

продуктивнішою. 

Кластер підприємства за наявною технікою та ресурсним потенціалом 

Кластер 1 

Велика площа ріллі, середні розміри капіталу та кількість фізичних 

тракторів у розрахунку на 1 га ріллі, високе навантаження ріллі на 

1 трактор. 

Кластер 2 

Велика площа ріллі, значні розмір капіталу та кількість фізичних 

тракторів у розрахунку на 1 га ріллі, незначне навантаження ріллі на 

1 трактор. 

Кластер 3 
Середня площа ріллі, відносно невисоке навантаження ріллі на 

1 трактор, середні інвестиційні можливості. 

Кластер 4 

Середня площа ріллі (як загальної, так і у розрахунку на 1 фізичний 

трактор), невелика кількість тракторів, невеликий розмір інвестованого 

у виробництво капіталу. 

Кластер 5 
Невелика площа ріллі, у т. ч. у розрахунку на 1 фізичний трактор, низькі 

інвестиційні можливості та невелика кількість наявних тракторів. 

Джерело: власні дослідження. 
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Визначені характеристики сільськогосподарських підприємств, їх 

потенціал та проблеми, які перешкоджають максимально ефективному 

технічному забезпеченню господарських процесів, мають враховуватись при 

виборі напрямів формування та оновлення їх техніко-технологічної бази. 

Іншими словами, завдання стратегічного управління техніко-технологічним 

забезпеченням сільськогосподарських підприємств полягає в обґрунтуванні 

напрямів поступового переходу до розширеного відтворення техніко-

технологічної бази або збереження такого сценарію із урахуванням 

особливостей господарюючих суб’єктів кожного із виділених кластерів. 

Стратегічні напрями техніко-технологічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств відображають оптимальні джерела 

фінансування та способи залучення інвестиційних ресурсів, потенційних 

партнерів для інтеграції, типи технічних засобів та технологій. Для 

товаровиробників, які характеризують розширеним відтворенням техніко-

технологічної бази, слід орієнтуватись на освоєння сучасних 

ресурсозберігаючих технологій (передусім обробітку ґрунту) та 

геоінформаційних технологій, які слід фінансувати за рахунок чистого 

прибутку або кредитних ресурсів (табл. 3.5). Що стосується типів техніки, то 

великим підприємствам (кластер 2) доцільно орієнтуватись на придбання 

універсальних технічних засобів іноземного походження (наприклад, 

трактори John Deere 8-10 покоління), тоді як товаровиробникам третього та 

четвертого кластерів рекомендується залучати вітчизняну техніку. 

На відміну від підприємств, що характеризуються розширеним 

відтворення техніки, товаровиробникам зі зростаючою кількістю технічних 

засобів, але їх сталою потужністю та нарощенням завантаженості, 

поповнювати тракторний парк рекомендується здебільшого за рахунок 

зовнішніх джерел (табл. 3.6). Що стосується інвестиційних ресурсів, то 
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залучити їх середні підприємства з невеликою кількістю тракторів зможуть у 

разі поглинання. Потужну техніку іноземного походження доцільно 

використовувати лише господарюючим суб’єктам першого та другого 

кластерів.  

Таблиця 3.5 

Особливості техніко-технологічної бази  

підприємств з розширеним відтворенням технічної бази (С-4) 

Напрями 
Група підприємств (кластер) 

1 2 3 4 5 

Джерело 

фінансу-

вання 

Самофінан-

сування, 

лізинг 

Самофінан-

сування, лізинг 

Лізинг Кредит Кредит 

Спосіб 

залучення 

інвестицій 

Державні, 

регіональні 

програми 

підтримки 

Державні, 

регіональні 

програми 

підтримки 

Розпродаж 

частини 

нерухомих 

активів 

– – 

Потенційні 

партнери 

для 

інтеграції 

Менші 

підприємства 

Подібні 

підприємства 

Більші 

підприємства 

Сусідська 

взаємодопо-

мога  

– 

Типи 

технічних 

засобів 

Трактори 

середньої 

потужності 

Потужні 

високопродук-

тивні трактори з 

універсальними 

ґрунтооброб-

ними засобами 

Комбінація 

універсальних 

тракторів з 

унверсальни-

ми ґрунто-

обробними 

засобами 

Виключно 

універсальні 

трактори в 

комбінації з 

окремими 

ґрунтооб-

робними 

засобами 

Незначна 

кількість 

універсаль-

них тракто-

рів з окреми-

ми ґрунтооб-

робними 

засобами 

Технологія Технології 

обробітку 

ґрунту No-

till, strip-till у 

комбінації з 

геоінформа-

ційними 

технологіями 

Технології 

обробітку 

ґрунту No-till, 

strip-till у 

комбінації з 

геоінформацій-

ними 

технологіями 

Технології 

обробітку 

ґрунту No-till, 

strip-till у 

комбінації з 

традиційними 

технологіями 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Джерело: власні дослідження. 

 

Ключовою відмінністю напрямів зміцнення техніко-технологічної бази 

підприємств, які фінансово неспроможні забезпечити просте відтворення 

техніки (сценарій С-2), є доцільність придбання технічних засобів лише 
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вітчизняного виробництва. Крім того, для товаровиробників, що входять до 

кластерів 3 (середня площа ріллі, відносно невисоке навантаження ріллі на 

1 трактор) та 5 (невелика площа ріллі, у т. ч. у розрахунку на 1 фізичний 

трактор, незначна кількість наявних тракторів) і характеризуються 

недостатніми інвестиційними можливостями доцільно використовувати чужу 

техніку на засадах групової взаємодії (табл. 3.7). 

Таблиця 3.6 

Особливості техніко-технологічної бази підприємств з простим 

відтворення технічної бази (С-3) 

Напрями 
Група підприємств (кластер) 

1 2 3 4 5 

Джерело 

фінансу-

вання  

Самофінан-

сування, 

лізинг 

Лізинг Лізинг Кредит – 

Спосіб 

залучення 

інвестицій 

Залучення 

зовнішніх 

інвестицій 

Державні, 

регіональні 

програми 

підтримки 

Розпродаж 

частини 

нерухомих 

активів 

Продаж 

корпоратив-

них прав 

 

– 

Потенційні 

партнери 

для 

інтеграції 

Менші або 

подібні 

підприємства 

Більші 

підприємства  

Поглинання 

аграрними 

інвестиційни-

ми 

компаніями 

– – 

Типи 

технічних 

засобів 

Потужні 

операційні 

високопро-

дуктивні 

трактори з 

універсаль-

ними ґрунто-

обробними 

засобами  

Комбінація 

універсальних 

високопродукти

вних тракторів з 

універсальними 

ґрунто-

обробними 

засобами  

Виключно 

універсальні 

трактори в 

комбінації з 

окремими 

грунтооброб-

ними 

засобами 

Незначна 

кількість 

універсаль-

них 

тракторів з 

окремими 

грунтооб-

робними 

засобами  

Незначна 

кількість 

універсаль-

них 

тракторів з 

окремими 

грунтооб-

робними 

засобами 

Технологія Технології 

обробітку 

ґрунту No-

till, strip-till у 

комбінації з 

геоінформа-

ційними 

технологіями 

Технології 

обробітку 

ґрунту No-till, 

strip-till у 

комбінації з 

традиційними 

технологіями 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Джерело: власні дослідження. 

Особливості техніко-технологічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств, технічна база яких перебуває у стані 
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стійкої стагнації (сценарій С-1), залежать від їх фінансово-економічного 

стану. У разі одночасно занепаду у сфері технічного забезпечення та 

критичного фінансово-економічного стану доцільним є отримання кредитних 

коштів (за умови наявності значної площі ріллі) (табл. 3.8).  

Таблиця 3.7 

Особливості техніко-технологічної бази підприємств, що 

характеризуються деградацією технічної бази (С-2) 

Напрями 
Група підприємств (кластер) 

1 2 3 4 5 

Джерело 

фінансу-

вання  

Самофінан-

сування, 

лізинг 

Лізинг Лізинг Кредит – 

Спосіб 

залучення 

інвестицій 

Залучення 

зовнішніх 

інвестицій 

Державні, 

регіональні 

програми 

підтримки 

Розпродаж 

частини 

нерухомих 

активів 

Продаж 

корпоратив-

них прав 

 

– 

Потенційні 

партнери 

для 

інтеграції 

Менші або 

подібні 

підприємства 

Більші 

підприємства  

Поглинання 

аграрними 

інвестицій-

ними 

компаніями 

– – 

Типи 

технічних 

засобів 

Комбінація 

універсаль-

них тракто-

рів з універ-

сальними 

ґрунтооб-

робними 

засобами  

Виключно 

універсальні 

трактори в 

комбінації з 

окремими 

ґрунтооброб-

ними засобами  

Незначна кіль-

кість універ-

сальних трак-

торів з окре-

мими ґрунто-

обробними 

засобами 

Незначна 

кількість 

універсаль-

них тракто-

рів з окреми-

ми ґрунто-

обробними 

засобами  

Незначна 

кількість 

універсаль-

них трак-

торів з окре-

мими ґрунто-

обробними 

засобами  

Технологія Технології 

обробітку 

ґрунту No-

till, strip-till у 

комбінації з 

геоінформа-

ційними 

технологіями 

Технології 

обробітку 

ґрунту No-till, 

strip-till у 

комбінації з 

традиційними 

технологіями 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Джерело: власні дослідження. 

 

Іншим варіантом є поглинання підприємства великою корпоративною 

структурою, яка здатна забезпечити товаровиробника необхідними технікою 

та технологіями. Однак це стосується здебільшого великих та середніх 
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підприємств. Якщо зазначені варіанти залучення технічних засобів 

неможливі (передусім, через низьку платоспроможність, ліквідність та 

ефективність бізнесу), то слід оголошувати процедуру банкрутства. 

Таблиця 3.8 

Особливості техніко-технологічної бази підприємств, що 

характеризуються стагнацією технічної бази (С-1) 

Напрями 
Група підприємств (кластер) 

1 2 3 4 5 

Джерело 

фінансу-

вання  

Кредит – – – – 

Спосіб 

залучення 

інвестицій 

Залучення 

зовнішніх 

інвестицій 

Продаж 

корпоративних 

прав 

Продаж 

корпоратив-

них прав 

– – 

Потенційні 

партнери 

для 

інтеграції 

Більші 

підприємства  

Поглинання 

аграрними 

інвестиційними 

компаніями 

– – – 

Типи 

технічних 

засобів 

Виключно 

універсальні 

трактори в 

комбінації з 

окремими 

ґрунтооброб-

ними 

засобами 

Незначна кіль-

кість універ-

сальних трак-

торів з окре-

мими ґрунто-

обробними 

засобами  

Незначна кіль-

кість універ-

сальних трак-

торів з окре-

мими ґрунто-

обробними 

засобами  

Незначна 

кількість 

універсаль-

них тракто-

рів з окреми-

ми ґрунто-

обробними 

засобами 

– 

Технологія Технології 

обробітку 

ґрунту No-

till, strip-till у 

комбінації з 

традиційни-

ми технолог-

гіями 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Традиційні 

технології 

обробітку 

ґрунту 

Джерело: власні дослідження. 

 

Реалізація рекомендованих у табл. 3.5–3.8 заходів техніко-

технологічного забезпечення можуть мати суттєво вищу ефективність у разі 

групової взаємодії сільськогосподарських підприємств. Однак, 

обґрунтування напрямів співпраці суб’єктів агробізнесу має бути методично 
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підкріпленим відповідним математичним апаратом. Для цього необхідно 

виділити систему критеріїв, за якими сільськогосподарському підприємству 

буде рекомендована та чи інша форма асоціаційної взаємодії з іншими 

товаровиробниками. До таких критеріїв у даному дослідженні віднесено:  

– фінансовий (враховує здатність до самофінансування, наявність 

заставного майна необхідної вартості); 

– економічний (враховує площу ріллі сільськогосподарського 

підприємства, поточну ефективність господарської діяльності); 

– технічний (враховує задоволеність потреби підприємства у техніці, 

рівень завантаженості технічних засобів, здатність їх самостійно 

обслуговувати); 

– ринковий (враховує здатність формувати необхідні партії однорідної 

продукції та завантажувати власні переробні потужності).  

Площу ріллі в економічному критерії слід враховувати для прийняття 

рішення щодо доцільності об’єднання сільськогосподарських підприємств з 

метою спільних закупівель паливно-мастильних матеріалів і запчастин тощо 

(табл. 3.9). Отримані бальні оцінки за кожним із виділених індикаторів 

необхідно перевести у безрозмірні величини шляхом їх нормування. Для 

цього присвоєний за кожним конкретним індикатором бал слід поділити на 

максимально можливу за цим же індикатором кількість балів. Наступним 

етапом оцінювання має стати усереднення (середнє арифметичне) 

нормованих значень у розрізі окремо фінансового, економічного, ринкового 

та технічного критеріїв: 





m

j j

ij

i
b

b

m
n

1
max

1
, (3.1) 

де in  – усереднене значення критерію і-го виду; 
ijb  – бальна оцінка j-го 

індикатора у межах критерію і-го виду; max

jb  – максимальна кількість 

балів для оцінки j-го індикатора; т – кількість індикаторів у межах і-го 

критерію. 
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Таблиця 3.9 

Шкала бальних оцінок індикаторів фінансово-економічного та 

технічного стану сільськогосподарського підприємства  

Індикатор 
Шкала бальних оцінок індикаторів 

низький середній високий дуже високий 

Задоволення 

потреби у техніці 

1 бал (потреба 

задоволена 

менш як на 

25 %) 

2 бали (потреба 

задоволена на 

25-75 %) 

3 бали (потреба 

задоволена на 

75-100 %) 

4 бали (наявні 

потужності 

перевищують 

потребу у них) 

Рівень 

завантаженості 

техніки (наявної, 

або тієї, що має 

купуватись) 

1 бал (в пікові 

періоди техніка 

не встигає 

виконати весь 

осяг робіт) 

2 бали (в пікові 

періоди техніка 

встигає вико-

нати весь обсяг 

робіт, але деякі 

технічні 

одиниці 

простоюють) 

3 бали (в пікові 

періоди техніка 

встигає викона-

ти весь обсяг 

робіт і 

половина 

технічних засо-

бів 

простоюють) 

4 бали (в пікові 

періоди техніка 

простоює) 

Спроможність до 

самофінансування 

1бал 

(спроможність 

профінансувати 

до 25 % 

вартості) 

2 бали 

(спроможність 

профінансувати 

25-75 % 

вартості) 

3 бали 

(спроможність 

профінансувати 

75-100 % 

вартості) 

4 бали 

(спроможність 

повністю 

профінансувати 

техніку) 

Наявність 

заставного майна 

необхідної 

вартості  

1 бал (майном 

можна покрити 

до 25 % 

необхідної 

заставної 

вартості) 

2 бали (майном 

можна покрити 

25-75 % 

необхідної 

заставної 

застави) 

3 бали (майном 

можна покрити 

75-100 % 

необхідної 

заставної 

застави) 

4 бали (вартість 

заставного 

майна переви-

щує вартість 

застови) 

Спроможність 

самостійно обслу-

говувати техніку  

0 бал (ні) 1 бали (так) – – 

Поточний рівень 

рентабельності 

1 бал (до 5 %) 2 бали (5-25 %) 3 бали (25-

70 %) 

4 бали  

(понад 70 %) 

Площа ріллі  1 бал (до 

100 га) 

2 бали (100-

500 га) 

3 бали (500-

3500 га) 

4 бали (понад 

3500 га) 

Здатність 

завантажувати 

переробні 

потужності  

0 балів (пере-

робні потуж-

ності відсутні і 

їх не 

планується 

купувати) 

1 бал (наявні 

або потенційні 

потужності 

завантажені 

неповністю) 

2 бали (повне 

завантаження 

потужностей) 

– 

Здатність 

формувати 

необхідні партії 

1 бал 

(нездатне) 

2 бали (здатне) – – 

Джерело: власні дослідження. 
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Враховуючи рівень кожного із критеріїв, сільськогосподарське 

підприємство має визначитись із пріоритетними напрямами асоціаційної 

взаємодії у сфері створення, оновлення, поповнення та використання 

машинно-тракторного парку, а також у сферах, пов’язаних із цими 

процесами (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Напрями асоціаційної взаємодії сільськогосподарських підприємств 

Критерій  

Напрями асоціаційної взаємодії 

низький рівень  

(до 0,33) 

середній рівень  

(0,34–0,66) 

високий рівень  

(понад 0,66) 

Фінансовий  Кооперація коштів для 

придбання техніки з 

метою спільного її 

використання. 

Кооперація коштів для 

придбання техніки і 

технологій з метою 

спільного її 

використання; 

залучен-ня фінансових 

ресурсів кредитних 

спілок. 

Участь у забезпеченні 

потреб у техніці 

недостатньо плато-

спроможних підпри-

ємств; кооперація 

коштів для придбання 

техніки і технологій; 

участь у створенні 

кредитних спілок. 

Технічний  Використання 

переважної більшості 

(всієї) техніки за 

домов-леністю; 

користування 

механізованими пос-

лугами та послугами з 

обслуговування та 

ремонту техніки. 

Асоціаційне 

використання спільно 

придбаної техніки; 

часткове користування 

послугами з 

обслуговування та 

ремонту техніки. 

Надання техніки в 

оренду машинно-

тракторному коопера-

тиву; участь технікою 

у створенні 

кооперативу; надання 

послуг з ремонту та 

обслугову-вання 

техніки. 

Економічний  Постачання паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин на кооперативних засадах. 

Матеріальне забезпе-

чення учасників. 

Ринковий  Збут та/або переробка 

с.-г. продукції на 

кооперативних 

засадах. 

Ініціювання збуту 

та/або переробки с.-г. 

продукції на 

кооперативних засадах 

– 

Джерело: власні дослідження. 

 

Низький рівень фінансового критерію означає, що підприємство може 

придбати технічні засоби лише на засадах кооперативної взаємодії. Це 

здійснюється шляхом об’єднання власних машинно-тракторних (МТП) 

парків, створення нових МТП або операційних МТП (для виконання 

конкретних агротехнічних (оранка, посів, комбайнування тощо) або 

забезпечувальних (риття траншей, ремонтні установки тощо) операцій. 
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Господарюючі суб’єкти із середнім рівнем фінансового критерію здатні 

приймати фінансову участь у спільному придбанні як техніки, так і сучасних 

технологій. Високий рівень відповідного критерію дає можливість приймати 

участь у технічному забезпеченні неплатоспроможних учасників об’єднання.  

Господарюючим суб’єктам із низьким рівнем технічного критерію 

рекомендується залучення переважної більшості необхідної техніки ззовні. 

Це доцільно здійснювати у межах формальних (передусім, 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів) та неформальних 

(сусідська взаємодопомога за усною домовленістю) інститутів. Підприємства 

із високим рівнем технічного критерію характеризуються достатньою 

кількістю техніки та здатністю самостійно її обслуговувати. Вони можуть 

надавати власну техніку в оренду, вносити технічні засоби у вигляді 

вступного внеску при створенні сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, надавати послуги з ремонту та обслуговування, а також 

механізовані послуги.  

Що стосується економічного критерію, то він враховує поточну 

ефективність сільськогосподарських підприємств. Для аграріїв із низьким та 

середнім рівнем цього критерію доцільно забезпечувати постачання паливно-

мастильних матеріалів, запчастин, інших матеріальних засобів на засадах 

кооперації. Підприємства з високим рівнем економічного критерію можуть 

здійснювати матеріальне забезпечення менш ефективних учасників 

об’єднання на умовах кредитування (наприклад, із використанням аграрних 

розписок або товарного кредиту). Значення ринкового критерію визначає 

доцільність участі у маркетингових і переробних кооперативах.  

Загалом, економічно ефективним (у т. ч. великим) 

сільськогосподарським підприємствам доцільно об’єднуватись у разі: 

1) простоїв наявної техніки; 2) неспроможності формувати достатні партії 

сільськогосподарської сировини; 3) недостатнього завантаження власних 

переробних потужностей. Тоді кінцевою метою групової взаємодії 
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господарюючих суб’єктів із високими рівнями фінансового, технічного й 

економічного критеріїв має бути формування великих партій 

сільськогосподарської продукції та їх збут, завантаження власних або спільно 

придбаних переробних потужностей. Важливо, що технічні засоби, які 

підприємство залучатиме і використовуватиме на засадах групової взаємодії, 

мають відповідати характеристикам та параметрам, що визначені на 

попередньому етапі із урахуванням сценаріїв розвитку технічної бази та 

номера кластера суб’єкта агробізнесу (табл. 3.5–3.8). Розроблений механізм 

стратегічного управління техніко-технологічним забезпеченням 

сільськогосподарських товаровиробників перевірено на прикладі чотирьох 

підприємств Житомирської області: ДП НДГ «Україна» (Черняхівський 

район), СТОВ «Ліщинське» (Житомирський район), СФГ «Перець» 

(Черняхівський район), СТОВ «Озадівське» (Бердичівський район) 

(табл. 3.11).  

Враховуючи результати бальної оцінки індикаторів фінансово-

економічного та технічного стану та пропозиції, відображені у табл. 3.9, 

можна зробити наступні висновки: 

1. Для ДП НДГ «Україна» (спеціалізується на вирощуванні елітного 

насіння зернових) обґрунтованими є кооперація коштів для придбання 

техніки з метою спільного її використання, часткове користування послугами 

з обслуговування техніки, кооперація задля спільної закупівлі паливно-

мастильних матеріалів, запчастин. 

2. СТОВ «Ліщинське» (спеціалізується на зерно-молочному напрямі) 

рекомендується пайова участь технікою в кооперативному об’єднанні і 

надання послуг з ремонту та обслуговування техніки як окремих 

товаровиробників, так і обслуговуючого кооперативу. 

3. СФГ «Перець» (вирощує картоплю) доцільно кооперуватись з метою 

спільного придбання та подальшого використання техніки, залучати послуги 
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з ремонту та обслуговування технічних засобів від інших учасників 

взаємодії, закупати паливно-мастильні матеріалів на кооперативній основі. 

Таблиця 3.11 

Індикатори фінансово-економічного та технічного стану 

сільськогосподарської підприємств Житомирської області 

Індикатор 

Бальна оцінка індикаторів, балів 

ДП НДГ 

«Україна» 

СТОВ 

«Ліщинське» 

СФГ 

«Перець» 

СТОВ 

«Озадівське» 

Спроможність до самофінансування 2 4 1 3 

Наявність заставного майна 

необхідної вартості 
1 4 2 2 

Усереднене значення фінансового 

критерію 
0,38 1,00 0,38 0,63 

Площа ріллі  4 4 2 2 

Поточний рівень рентабельності 1 4 3 3 

Усереднене значення 

економічного критерію 
0,63 1,00 0,63 0,63 

Задоволення потреби у техніці 1 4 3 2 

Рівень завантаженості техніки 1 3 3 4 

Спроможність самостійно 

обслуговувати техніку 
0 1 0 1 

Усереднене значення технічного 

критерію 
0,17 0,92 0,50 0,83 

Здатність завантажувати переробні 

потужності  
0 2 0 1 

Здатність формувати необхідні 

партії 
1 2 1 2 

Усереднене значення ринкового 

критерію 
0,25 1,00 0,25 0,75 

Примітка: складено на основі даних табл. 3.9 та 3.10 і фактичних умов та 

результатів господарювання с.-г. підприємств. 

Джерело: власні дослідження. 

 

4. СТОВ «Озадівське» (вирощує зернові та технічні культури) може 

приймати фінансову участь у спільних закупівлях та асоціаційному 

використанні техніки. 

Таким чином, прийняття рішень щодо напрямів групової взаємодії у 

сфері формування та використання машинно-тракторного парку 

сільськогосподарських підприємств має ґрунтуватись на результатах 

стратегічного аналізу поточного рівня та тенденцій змін показників їх 

технічного забезпечення. Це здійснюється у кілька етапів: 1) визначення 
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сценарію розвитку технічної бази господарюючого суб’єкта (матричні 

методи); 2) багатофакторне групування за наявною технікою і ресурсним 

потенціалом; 3) визначення потенційних джерел фінансування та способів 

залучення необхідних коштів, пріоритетних партнерів і видів техніки та 

технологій; 4) оцінка поточного стану підприємства за фінансовим, 

технічним, економічним та ринковим критеріями; 5) обґрунтування напрямів 

групової взаємодії підприємства, що має на меті залучення необхідних 

технічних засобів і технологій. Наступним кроком у визначенні напрямів 

оптимізації процесів взаємодії сільськогосподарських підприємств у сфері їх 

техніко-технологічного забезпечення є оптимізація структури машинно-

тракторного парку із врахуванням наявних технічних засобів і потреби у них. 

 

 

3.2. Моделювання процесів асоціаційного використання техніки 

сільськогосподарськими підприємствами 

 

Через відсутність прийнятних умов для впровадження та ефективного 

використання сучасної прогресивної техніки і новітніх технологій виникає 

потреба у підтримці доступу сільськогосподарських товаровиробників до 

високопродуктивноі  техніки та створення можливості зменшувати 

індивідуальні витрати на закупівлю технічних засобів через спеціалізовані 

об’єднання. Поточною проблемою оптимізації діяльності об’єднань 

сільськогосподарських товаровиробників у сфері спільного придбання, 

використання та обслуговування технічних засобів є обґрунтування 

оптимальної комплектації машин та агрегатів, яка забезпечать, по-перше, 

своєчасне виконання агротехнічних робіт, по-друге, мінімальні інвестиційні 

витрати та, по-третє, прийнятні рівні продуктивності техніки і економічної 

ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Ці та низку 

інших питань можна вирішити шляхом адаптації сучасних методів 
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моделювання процесів функціонування економічних систем до особливостей 

групової взаємодії сільськогосподарських товаровиробників.  

Одним із найважливіших питань, що виникає при оптимізації процесів 

спільного використання техніки, є дотримання термінів виконання 

агротехнічних робіт. Для цього необхідно визначити операції, на виконання 

яких у підприємства не вистачає власної техніки або вона взагалі відсутня. 

Вихідними даними для цією процедури є календарні терміни виконання робіт 

(на їх основі визначаються максимальні строки їх виконання у днях), наявні 

машини та агрегати, їх змінна продуктивність та кількість змін у добі. Після 

цього обчислюються строки виконання кожного виду роботи за умови 

використання лише техніки, що є у наявності підприємства. Різниця між 

максимальним строком виконання роботи та періодом, якого потребує для 

цього підприємство при наявній у нього техніці, визначає потребу у часі 

кожного підприємства у технічному забезпеченні. У цілому процедура 

визначення потреби у техніці сільськогосподарських підприємств, що мають 

намір спільно використовувати агротехнічні засоби, включає такі етапи: 

1. Обчислення максимального строку виконання агротехнічної 

операції: 

iii EBT max , (3.2) 

де max
iT  – максимальний строк виконання і-ї агротехнічної роботи, дн; 

iB , iE  – дати, відповідно, початку та закінчення і-ї агротехнічної 

роботи.  

 

2. Визначення обсягу робіт, який можна виконати за зміну із залучення 

лише наявної на підприємстві техніки: 

ij
s

ij
f

ij QPP  , (3.3) 

де f
ijP  – обсяг робіт і-го виду, який можна виконати за зміну із залучення 

лише наявної у j-го підприємства техніки, га; 
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s

ijP  – змінна продуктивність технічних засобів, залучених у виконання 

і-ї агротехнічної роботи на j-му підприємства техніки, га/зміну; 

ijQ  – наявна на j-му підприємства кількість технічних засобів, 

залучених у виконання і-ї агротехнічної роботи, од. 

 

3. Визначення загального обсягу необхідних робіт, виходячи із площі 

посіву сільськогосподарських культур ( ijS  – площа, яка необхідно обробити 

під час виконання і-ї агротехнічної роботи на j-му підприємства техніки, га). 

4. Розрахунок часу, який необхідний для виконання всього обсягу 

агротехнічних робіт: 

s
i

f
ij

ij

t
ij

Q

P

S

D















 , 
(3.4) 

де t
ijD  – потреба у часі, який потрібен для виконання і-ї агротехнічної 

роботи j-им підприємством, дн; 

s
iQ  – кількість змін у добі у розрізі і-ї агротехнічної роботи, змін. 

5. Обчислення різниці між часом необхідним для виконання всього 

обсягу агротехнічних робіт та максимальним строком виконання 

агротехнічної роботи: 

max
i

t
ij

d
i TDT  , (3.5) 

де d
iT  – різниця між часом необхідним для виконання всього обсягу 

агротехнічних робіт та максимальним строком виконання агротехнічної 

роботи, дн. 

 

Якщо різниця між часом необхідним для виконання всього обсягу 

агротехнічних робіт та максимальним строком виконання агротехнічної 

роботи менше 0 ( 0d
iT ), то у підприємства немає потреби у залучення 
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додаткових одиниць техніки для виконання і-ї агротехнічної роботи. Крім 

того, воно може надати свою техніку у користування інших учасникам 

об’єднання. Якщо 0d
iT , то наявна техніка забезпечує виконання робіт у 

максимально встановлений термін, що свідчить про відсутність запасу часу у 

разі виникнення форс мажорних обставин (передусім, несприятливих 

погодних умов). Якщо ж 0d
iT , то у підприємства не вистачає технічних 

засобів. 

Для підприємств, у яких технічні засоби для виконання роботи відсутні 

показник d
iT  пропонується прирівняти до максимального строку виконання 

роботи ( max
iT ). 

6. Визначення загального часу, якого не вистачає всім 

сільськогосподарським підприємствам, що мають намір використовувати 

техніку на асоціаційних засадах: 





n

i

d
ii TT

1

, (3.6) 

де iT  – загальний час, якого не вистачає всім сільськогосподарським 

підприємствам, що мають намір використовувати техніку на 

асоціаційних засадах, дн; 

п – кількість сільськогосподарських підприємств, що мають намір 

використовувати техніку на асоціаційних засадах. 

 

У разі, якщо значення показника iT  більше 0 ( 0iT ), то 

новоствореному об’єднанню необхідно додатково залучати технічні засоби. 

Вихідними даними для визначення вищезазначених показників є площа 

посіву та потужність наявної у всіх підприємств техніки. Розглянемо 

методику визначення потреби у техніці на прикладі трьох 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області, які вирощують 

озиму пшеницю, ріпак та конюшину. У табл. 3.12 відображено відповідні 

показники у розрізі основних агротехнічних робіт, які включають 
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культивацію, внесення добрив, передпосівну культивацію, сівбу з внесенням 

добрив, весняне підживлення посівів, обробіток страховим гербіцидом, 

обробіток інсектицидами, комбайнування.  

Таблиця 3.12 

Вихідні дані для побудови графів використання технічних  

засобів на засадах групової взаємодії 

Показник  
Підприємство  Всього 

1 2 3 

Площа посіву, га: 

– пшениця 
300 100 400 

800 

– ріпак 120 180 200 500 

– конюшина  180 120 200 500 

Потенційний обсяг виконання агротехнічних робіт за наявної у 

підприємства техніки, га*: 

– культивація 600 400 800 1800 

– внесення мін. добрив 600 400 800 1800 

– передпосівна культивація 600 400 800 1800 

– сівба з внесенням мінеральних добрив 600 400 800 1800 

– весняне підживлення посівів 420 480 600 1500 

– обробіток гербіцидом 420 480 600 1500 

– обробіток інсектицидами 120 180 200 500 

– обробіток пестицидами 300 200 400 900 

– скошування 300 400 0 700 

– комбайнування із валків 300 0 0 300 

Джерело: узагальнено на базі [140, 141]. 

 

Показники max
iT  та t

ijD  у розрізі агротехнічних операцій, необхідних 

для вирощування озимої пшениці, ріпаку та конюшини досліджуваними 

підприємствами Житомирщини обчислено у табл. 3.13. Отже, для 

ефективного здійснення господарської діяльності трьох 

сільськогосподарських підприємств у визначені строки, їм рекомендується 

технічно підсилити забезпечення підживлення, боронування, скошування, 

пресування, внесення гербіцидів, оранка та комбайнування. Купувати 

необхідні агротехнічні агрегати доцільно на засадах спільного інвестування. 
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Таблиця 3.13 

Аналіз наявних технічних потужностей сільськогосподарських 

підприємств  

№ 

з/п

, і 

Агротехнічна робота 

Потреба у часі для виконання 

кожної роботи, дн, d
iT  

Час, якого не 

вистачає для 

повного 

виконання всіх 

робіт, дн 

підпри-

ємство 1 

підпри-

ємство 2 

підпри-

ємство 3 

1 
Внесення мін. добрив 

(пшениця, ріпак) 
4 1 9 14 

2 Боронування (пшениця, ріпак) 3 -3 -2 -2 

3 Боронування (ріпак) -5 -5 -6 -17 

4 Внесення гербіцидів (ріпак) -4 -2 -2 -8 

5 
Підживлення (конюшина, 

ріпак) 
-4 -4 -1 -8 

6 Боронування (конюшина) -5 -4 -1 -10 

7 Внесення гербіцидів (ріпак) -4 -2 -2 -8 

8 
Обробка інсектицидами країв 

полів 
-4 -2 -2 -8 

9 Внесення гербіцидів (пшениця) -9 -14 -7 -30 

10 
Внесення мін. добрив 

(конюшина) 
-1 -2 0 -3 

11 Боронування (конюшина) -1 -3 -3 -7 

12 Обробка інсектицидами (ріпак) -4 -2 -2 -8 

13 Внесення гербіцидів (пшениця) 2 -3 4 10 

14 Скошування (конюшина) -3 -4 11 4 

15 Пресування (конюшина) 1 -2 -8 7 

16 Комбайнування (пшениця) 1 -7 3 -4 

17 Комбайнування (ріпак) -4 -7 -2 -13 

18 Дискування (пшениця) -12 -12 1 -24 

19 Оранка (пшениця, ріпак) 3 -1 8 9 

20 Скошування (конюшина) 1 0 -7 8 

21 Культивація (пшениця) -7 -11 -8 -26 

22 
Сівба, внесення мін. добрив 

(ріпак) 
-9 -4 -4 -17 

23 
Прикотковування (пшениця, 

ріпак) 
-10 -12 0 -22 

24 
Сівба, внесення мін. добрив 

(пшениця) 
-15 -16 -6 -37 

25 Внесення добрив (пшениця) 3 -2 6 8 

26 Внесення гербіцидів (ріпак) -3 -1 -1 -5 

27 Внесення гербіцидів (пшениця) 2 -3 4 3 

Примітка: жирним шрифтом виділено роботи, за яким не вистачає техніки; 

курсивом виділено роботи із критично малим резервом часу. 

Джерело: власні дослідження. 
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У сучасних умовах суттєвий вплив на ефективність використання 

сільськогосподарської техніки відіграють фактори як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища, які характеризуються високим рівнем 

невизначеності. Тому, у процесі обґрунтування агротехнічних засобів, які 

доцільно спільно придбати сільськогосподарським підприємства, важливо 

враховувати дію підприємницьких ризиків (передусім, природо-кліматичного 

та виробничого). Для цього часто використовують методи стохастичного 

моделювання. У задачі оптимізації машинно-тракторного парку 

сільськогосподарських товаровиробників стохастична модель може бути 

використана для уточнення переліку та кількості технічних засобів, які слід 

докуповувати.  

Цільова функція стохастичної моделі оптимізації машинно-тракторного 

парку має звучати так: максимальна ймовірність того, що сумарна вартість 

придбаних технічних засобів буде не більшою за доступний членам 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу грошовий капітал: 

max

1















 



VxvpF
n

j
jj , (3.7) 

де jx  – оптимальна кількість машинно-тракторних агрегатів j-го виду, які 

необхідно придбати. Під машинно-тракторним агрегатом розуміється 

комбінація силової та робочої машини;  

jv  – вартість придбання машинно-тракторного агрегату j-го виду; 

V  – загальний обсяг доступних членами сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу грошових коштів; 












Vxvp
n

j

jj

1

 – ймовірність того, що сумарна вартість придбаних 

машинно-тракторних агрегатів буде не більшою за доступний 

грошовий капітал. 
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Обмеження: 

1. Необхідність своєчасного виконання агротехнічних операцій для 

забезпечення неперервності технологічного процесу всіх членів 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: 

l

m

i
iil

n

j
jjl Pxpxp 

 11

, 

lililljljl tdptdp  , , 

(3.8) 

де ix  – кількість машинно-тракторних агрегатів і-го виду, що може бути 

передана на баланс кооперативу у вигляді пайового внеску членів; 

jlp  – продуктивність машинно-тракторного агрегату j-го виду, який 

планується придбати, у розрізі виконання робіт l-го виду;  

ilp  – продуктивність і-го машинно-тракторного агрегату, який є у 

розпорядженні членів кооперативу, у розрізі виконання агротехнічних 

робіт l-го виду; 

lP  – розмір сумарних агротехнічних робіт l-го виду, які необхідно 

виконати для забезпечення неперервності технологічного процесу всіх 

членів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу; 

jld  – змінна продуктивність j-го виду машинно-тракторного агрегату 

при виконанні роботи l-го виду; 

ild  – змінна продуктивність і-го виду переданого на баланс кооперативу 

машинно-тракторного агрегату при виконанні роботи l-го виду у 

вигляді пайового внеску членів; 

lt  – кількість можливих змін, відведених під виконання l-ої роботи. 

Визначається множенням кількості змін за добу на кількість днів, 

протягом яких має бути виконана робота. 

2. Витрати на виконання всіх агротехнічних робіт у розрахунку на 1 га 

не мають перевищувати поточні витрати: 
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Exbxb
m

i
ii

n

j
jj 

 11

, (3.9) 

де jb  – витрати на виконання агротехнічних робіт придбаним машинно-

тракторним агрегатом j-го виду у розрахунку на 1 га; 

ib  – на виконання агротехнічних робіт машинно-тракторним агрегатом 

і-го виду, переданим на баланс кооперативу у розрахунку на 1 га;  

E  – поточний розмір витрат на виконання агротехнічних робіт у 

розрахунку на 1 га. 

3. Агротехнічні роботи будуть виконані у відповідні агротехнічні 

періоди, має бути не вищою за мінімально встановлену межу: 

ll

iiljjl

l Dt
xpxp

P



, (3.10) 

де lD  – кількість днів, протягом яких має бути виконана l-а робота; 

4. Обмеження по машинно-тракторним агрегатам, які є в наявності у 

членів кооперативу: 






q

k

kii tx

1

, (3.11) 

де kit  – наявна у k-го товаровиробника кількість машинно-тракторних 

агрегатів і-го виду.  

 

5. Нижня межа невідомих змінних: 

0ix ,      0ix ,     ціліxi  . (3.12) 

Вхідна інформація для проведення оптимізації структури машинно-

тракторного парку кооперативу зі спільного використання техніки трьома 

сільськогосподарськими підприємствами зведено у табл. 3.14 (розширена 

інформація представлена в Додатках Д та Ж).  
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Таблиця 3.14 

Вихідні дані для оптимізації структури машинно-тракторного парку 

кооперативу зі спільного використання техніки  

Агротехнічна 

робота 

Наявна техніка, яку можна 

передати на баланс 

кооперативу 

Техніка, яку доцільно докупити 

марка 

трактора 

с.-г. 

машина 

змінна, 

xi 

марка 

трактора 
с.-г. машина 

необхідний 

обсяг робіт, 

га, lP  

Внесення мін. 

добрив 

МТЗ-

80/82 

МВСУ-

06АГ 
х1 

– Bogballe х1 

– РУМ-6 х2 

Боронування Т-150К БЗТС-1 х2 – ЗБР-24 х3 

МТЗ-82 
БЗТС-1 х3 – БЗСС-1 х4 

БИГ-3 х4 – БИГ-3 х5 

Внесення 

гербіцидів 
МТЗ-

80/82 

ОП-

2000-2-

01 

х5 

– AMAZONE 

UG 3000 PC 
х6 

– BBG S-320 х7 

– AMAZONE 

US 1205 
х8 

Скошування  

МТЗ-

80/82 
КПР-3,1 х6 

– 
Corto-300 х9 

ЮМЗ-

6АЛ 
КН-2,1 х7 

– 

КПР-3,1 
х10 

Пресування  
МТЗ-

80/82 
ППР-110 х8 

– 
К-420 х11 

Оранка  

МТЗ-

80/82 

ПЛН-2-

35 
х9 

МТЗ-

80/82 
DC-100 PS х12 

Т-150К 
ПНН-4 

х10 
МТЗ-

80/82 ПЛН-3-35 
х13 

Комбайну-

вання 
Дон-1500А х11 

КЗС-7 «Полісся» х14 

John Deere 940 х15 

Lexion-460 «Claas» х16 

Джерело: власні дослідження. 

 

Для кожної агротехнічної роботи запропоновано кілька варіантів 

сільськогосподарських машин та агрегатів, які доцільно було б спільно 

закупити та у подальшому використовувати на засадах асоціаційної 

взаємодії. У результаті розв’язання задачі оптимізації визначено перелік та 

кількість машин та агрегатів, які рекомендується придбати досліджуваним 

сільськогосподарським підприємствам (табл. 3.15). Крім того, доцільним є 

використання вже наявної у них техніки на асоціаційних засадах. Щодо форм 
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такої взаємодії, то частина техніки може бути передана на баланс 

кооперативу, а частина використовуватиметься на засадах формальної 

взаємодії. 

Таблиця 3.15 

Наявна та рекомендована для придбання  

сільськогосподарська техніка 

Агротехнічна робота 
Наявна техніка 

Техніка, яку доцільно 

докупити 

марка 

трактора 
с.-г. машина марка с.-г. машини од. 

Внесення мін. добрив МТЗ-80/82 МВСУ-06АГ Bogballe 2 

Боронування Т-150К БЗТС-1 

БГО-12 1 
МТЗ-82 

БЗТС-1 

БИГ-3 

Внесення гербіцидів 
МТЗ-80/82 

ОП-2000-2-

01 

AMAZONE UG 3000 

PC 
1 

Скошування  
МТЗ-80/82 КПР-3,1 

Corto-300 2 
ЮМЗ-6АЛ КН-2,1 

Пресування  МТЗ-80/82 ППР-110 К-420 2 

Оранка  
МТЗ-80/82 ПЛН-2-35 

DC-100 PS 2 
МТЗ-80/82 ЮМЗ 

Комбайнування 
Дон-1500А 

КЗС-7 «Полісся» 1 
Дон-1500Б 

Джерело: власні дослідження. 

 

Виходячи зі змінної продуктивності рекомендованої для купівлі 

сільськогосподарської техніки, проводиться аналіз її потенційної 

спроможності забезпечити вчасне виконання всіх необхідних агротехнічних 

робіт. Відповідні розрахунки доцільно здійснювати за такою схемою: 

1. Обчислення потенційного обсягу робіт, який можна виконати 

наявною у всіх підприємств технікою: 

max

i

s

iij

s

ijij TQQPL  , (3.13) 

де ijL  – потенційний обсяг і-ї агротехнічної роботи, який можна виконати 

наявною у j-го підприємства технікою, га;  

s

ijP  – змінна продуктивність технічних засобів, залучених у виконання 

і-ї агротехнічної роботи на j-му підприємства техніки, га/зміну; 
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ijQ  – наявна на j-му підприємства кількість технічних засобів, 

залучених у виконання і-ї агротехнічної роботи, од.; 

s

iQ  – кількість змін у добі у розрізі і-ї агротехнічної роботи, змін.; 

max

iT  – максимальний строк виконання і-ї агротехнічної роботи, дн. 

2. Розрахунок потреби у виконаних роботах, виходячи із посівної площі 

сільськогосподарських культур: 





n

i

iji SS

1

, (3.14) 

де iS  – потреба в і-ій агротехнічній роботі, виходячи із посівної площі  

ijS  – площа, яка необхідно обробити під час виконання і-ї агротехнічної 

роботи на j-му підприємства техніки, га. 

3. Визначення обсягу робіт, який може бути виконаний із залученням 

техніки, яку рекомендується придбати: 

max

i

s

i

p

i

p

i

p

i TQQPL  , (3.15) 

де p

iL  – потенційний обсяг і-ї агротехнічної роботи, який можна виконати 

рекомендованою до придбання технікою, га;  

p

iP  – змінна продуктивність рекомендованих до придбання технічних 

засобів, залучених у виконання і-ї агротехнічної роботи, га/зміну; 

p

iQ  – кількість технічних засобів, залучених у виконання і-ї 

агротехнічної роботи, яку планується придбати, од. 

4. Обчислення різниці (надлишку) між потенційним обсягом робіт, 

який можна виконати наявною та запланованою до придбання технікою, а 

також потребою у виконаних роботах: 

i

n

j

ij

p

ii SLLN  
1

. (3.16) 

 

Результати відповідних розрахунків для досліджуваних 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області відображено у 
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табл. 3.16. З даних таблиці видно, що за всіма роботами в останньому 

стовпчику є надлишок. Передусім, це свідчить про наявність запасу часу, 

оскільки розрахунки проведені для критичного строку виконання робіт не 

враховують ризики несприятливих погодних умов.  

Таблиця 3.16 

Потенційні обсяги агротехнічних робіт при закупівлі та використанні 

техніки за асоціаційних засадах 

№ 

з/п 

і 

Агротехнічна робота 

Обсяг виконаних 

робіт наявною 

технікою, га 

М
о
ж

л
и

в
и

й
 о

б
ся

г 

р
о
б

іт
 

р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

о
ї 

те
х
н

ік
и

, 
га

  

Н
ео

б
х
ід

н
и

й
 

о
б

ся
г 

р
о
б

о
ти

, 
га

 

Н
ад

л
и

ш
о
к
 р

о
б

іт
, 

га
 

п
ід

п
р
и

-

єм
ст

в
о
 1

 

п
ід

п
р
и

-

єм
ст

в
о
 2

 

п
ід

п
р
и

-

єм
ст

в
о
 3

 

1 
Внесення мін. добрив (пшениця, 

ріпак) 
242 242 242 720 1300 145 

2 Боронування (пшениця, ріпак) 305 462 872 525 1300 863 

3 Боронування (ріпак) 348 528 996 600 500 1972 

4 Внесення гербіцидів (ріпак) 273 273 273 462 500 781 

5 Підживлення (конюшина, ріпак) 443 443 443 1320 1000 1650 

6 Боронування (конюшина) 747 396 261 450 500 1354 

7 Внесення гербіцидів (ріпак) 273 273 273 462 500 781 

8 Обробка інсектицидами країв полів 273 273 273 0 500 319 

9 Внесення гербіцидів (пшениця) 663 663 663 1122 800 2311 

10 Внесення мін. добрив (конюшина) 202 202 202 600 500 705 

11 Боронування (конюшина) 218 330 623 375 500 1045 

12 Обробка інсектицидами (ріпак) 273 273 273 0 500 319 

13 Внесення гербіцидів (пшениця) 234 234 234 396 800 298 

14 Скошування (конюшина) 241 188 0 416 500 345 

15 Пресування (конюшина) 162 162 0 317 500 140 

16 Комбайнування (пшениця) 278 0 294 264 800 36 

17 Комбайнування (ріпак) 278 0 294 264 500 336 

18 Дискування (пшениця) 
140

9 
572 774 0 1200 1554 

19 Оранка (пшениця, ріпак) 324 324 324 594 1300 266 

20 Скошування (конюшина) 153 120 0 265 500 38 

21 Культивація (пшениця) 616 616 1061 0 800 1493 

22 Сівба, внесення мін. добрив (ріпак) 830 320 312 0 500 962 

23 Прикотковування (пшениця, ріпак) 808 744 600 0 1300 852 

24 
Сівба, внесення мін. добрив 

(пшениця) 

157

7 
608 593 0 800 1978 

25 Внесення добрив (пшениця) 161 161 161 480 800 164 

26 Внесення гербіцидів (ріпак) 234 234 234 396 500 598 

27 Внесення гербіцидів (пшениця) 234 234 234 396 800 298 

Джерело: власні дослідження. 
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За роботами, за якими існує суттєвий надлишок (наприклад, 

боронування площ під однією культурою, підживлення та внесення 

гербіцидів, сівба з внесенням мінеральних добрив), доцільним є надання 

відповідної сільськогосподарської техніки в оренду інших 

сільськогосподарських товаровиробникам. 

Як зазначалось вище, чи не найбільш важливим при оптимізації 

процесів спільного використання техніки є дотримання термінів виконання 

агротехнічних робіт. Для таких задач в економіці використовується метод 

мережевого планування, особливості практичного застосування якого 

широко висвітлені у наукових працях [43; 13; 52; 163; 50, с. 265–266]. 

На рис. 3.2 відображено методику планування асоціаційного 

використання техніки підприємствами.  

 

Рис. 3.2. Методика планування асоціаційного використання техніки 

сільськогосподарськими підприємствами 

Джерело: власні дослідження. 

 

Етап 1. Побудова графів виконання агротехнічних робіт. Кожен граф 

відображатиме можливий варіант послідовності виконання робіт. Кількість 

варіантів пов’язана із кількістю с.-г. товаровиробників, які використовують техніку. 

Враховувати також слід фіктивні роботи, які відображають час, що має минути від 

кінця попередньої роботи до початку наступної. 

Етап 2. Обчислення термінів завершення кожної роботи та строку її виконання. 

Початок роботи на підприємстві визначається моментом, коли ця робота закінчена 

на попередньому підприємстві. Власники техніки мають першочергове право 

використання своїх технічних засобів. 

Етап 3. Обчислення часткових резервів часу за кожною роботою. Визначення 

напруженості у межах кожного виду агротехнічних робіт. 

Етап 4. Визначення критичного шляху, який відображає максимальний термін 

виконання всіх агротехнічних робіт. 

Етап 5. Вибір графу із мінімальний критичним шляхом та ступенем напруженості 

терміну виконання робіт. 
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Основними питаннями, на які можна отримати обґрунтовані відповіді, 

застосовуючи математичний апарат мережевого планування будуть такі:  

1) у якій послідовності мають використовувати техніку учасники 

об’єднання; 

2) у які строки будуть виконані агротехнічні роботи на конкретному 

підприємстві. Зокрема обчислюються ранні та пізні строки виконання 

кожного окремої роботи на кожному підприємстві; 

3) яким є резерв часу і якщо він суттєвий, як спланувати надання 

технічних засобів в оренду товаровиробникам, які не входять до складу 

учасників об’єднання. 

Окреслені задачі належать до класу детермінованих задач і 

непередбачувані умови враховуються за рахунок визначення ранній 

(оптимістичних) та пізніх (песимістичних) строків виконання агротехнічних 

робіт. Натомість, випадковість погодних умов та виробничих процесів можна 

врахувати застосовуючи стохастичні моделі мережевого планування. 

Передусім, до них належить метод PERT. Він орієнтований на визначення 

ймовірностей тривалості виконання робіт, в основі чого лежить найбільш 

ймовірний, ранній та пізній терміни виконання роботи.  

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що прийняття 

рішень щодо спільного придбання та використання сільськогосподарської 

техніки доцільно здійснювати на основі результатів моделювання. До 

головних питань, які мають вирішуватись у процесі застосування методів 

моделювання процесів асоціаційного використання техніки, належать такі: 

1) якої техніки не вистачає для своєчасного виконання всіх агротехнічних 

операцій; 2) яку техніку слід закупити та у якій кількості; 3) якою має бути 

черговість використання технічних засобів сільськогосподарськими 

підприємствами. Для вирішення перших двох питань рекомендується 

застосовувати стандартні нормативні та порівняльні методи разом із методом 

стохастичного програмування. Оптимізацію часу проведення агротехнічних 
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робіт на кожному окремому підприємстві слід проводити на базі мережевого 

планування. 

 

 

3.3.  Перехід на геоінформаційні системи та технології у спільному 

використанні сільськогосподарської техніки   

 

Сучасні реалії ведення аграрного бізнесу в жорстких умовах 

конкуренції вимагають від господарюючих суб’єктів максимально 

задовольняти існуючі потреби із мінімальними витратами та, відповідно, 

собівартістю. Це неможливо забезпечити без оновлення виробничих процесів 

на інноваційній основі, основним ефектом чого має стати зниження витрат 

ресурсів на одиницю виготовленої продукції. Серед пріоритетних напрямів 

зниження собівартості слід виділити такі: 1) підвищення рівня фондовіддачі 

як відношення виготовленої продукції до вартості технічних засобів 

(передусім, за рахунок збільшення валової продукції, а не зниження вартості 

основних засобів виробництва); 2) зменшення ресурсомісткості (шляхом 

зменшення витрат на паливно-мастильні матеріали, насіння, добрива, засоби 

захисту рослин, кормів, електроенергії тощо на одиницю виготовленої 

продукції). Забезпечення наведеного на базі освоєння та впровадження 

сучасних агротехнологій передбачає використання у виробничому процесі 

геоінформаційних систем.  

В основі функціонування геоінформаційних систем в сільському 

господарстві лежить: 1) інформаційне забезпечення підприємства про стан 

об’єкта управління (полів, техніки) з метою максимально ефективного 

управління ним; 2) підтримка процесу прийняття рішень. За результатами 

аналізу сучасних геоінформаційних систем в сільському господарстві [12; 53; 

30; 4; 116; 2; 31] напрями їх застосування можна узагальнити у три групи 

(рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Особливості застосування геоінформаційних систем  

у сільському господарстві 
Джерело: власні дослідження. 
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По-перше, це техніко-інформаційне забезпечення процесів 

використання технологій точного землеробства. Таке забезпечення 

відбувається на базі системи автоматизованого та паралельного керування, 

моніторингу стану полів. По-друге, геоінформаційні системи є основою 

автопілотування самохідної сільськогосподарської техніки, паралельного 

керування, а також навігації агротехнічних засобів і сільськогосподарських 

машин. По-третє, геоінформаційні системи використовуються у процесі 

управління підприємствами (передусім, результати моніторингу полів, 

виконання плану агротехнічних операцій, прогнозування продуктивності 

посівів).  

Іншим критерієм класифікації геоінформаційних систем є вид 

агротехнічної операції, під час виконання якої вони застосовуються. 

Здебільшого геонформаційні системи використовуються у процесах 

обробітку ґрунту (рис. 3.4), камбайнування (рис. 3.5), внесенні засобів 

захисту рослин і сівбі (рис. 3.6), догляді за посівами (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.4. Геоінформаційні системи та необхідні параметри техніки  

при виконанні ґрунтообробних операцій 

Джерело: власні дослідження. 
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Перехід на геоінформаційні технології потребує спеціального 

оснащення агротехнічних комплексів. Зокрема система паралельного 

керування передбачає онлайн передачу даних геолокації 

сільськогосподарського агрегату та його робочих органів через пристрій 

GPS-навігаці, а її ціна залежить від швидкості передачі даних. Натомість ціна 

автоматизованої системи паралельного керування включає в себе як пристрій 

GPS-навігаці, так і систему підрулювання, що допомагає трактористу 

швидше реагувати на нерівності поля та колій і, як результат, зменшує 

кількість огріхів («чубів», «залисин») при виконанні агротехнічних операцій. 

 

Рис. 3.5. Геоінформаційні системи та необхідні параметри  

техніки при комбайнуванні 

Джерело: власні дослідження. 
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передбачено встановлення системи автопілота); 2) комплект для техніки 

підготовленої для автопілота.  

Вартість додаткового оснащення суттєво варіює (наприклад, вартість 

комплекту техніки підготовлення автопілота коливається від 120 до 

320 тис. грн, а пристрою підрулювання – від 55 до 120 тис. грн). Така варіація 

пов’язана із рівнем оснащеності та пристосовуваності до використання 

геоінформаційних систем вже наявного на підприємстві 

сільськогосподарської техніки. Зокрема, для переоснащення тарктору МТЗ 

необхідно близько 650 тис. грн, тоді як нового трактора марки John Deer – 

120 тис. грн.  

 

Рис. 3.6. Геоінформаційні системи та необхідні параметри  

техніки при внесенні засобів захисту рослин та сівбі (точний висів) 

Джерело: власні дослідження. 
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демонструють під час сівби, а також внесення мінеральних добрив. 

Позитивний ефект забезпечується за рахунок точного висіву посівного 

матеріалу та внесення добрив в необхідне місце і в необхідній кількості 

відповідно до карти врожаю (карта, на якій географічно зафіксовано 

врожайність культур). 

 

Рис. 3.7. Геоінформаційні системи та необхідні параметри  

техніки у догляді за посівами 

Джерело: власні дослідження. 
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матеріалах, заробітній платі, витратах на ремонт, втратах, спричинених 

простоями або неробочим станом техніки тощо. 

Іншим практичним питанням є вибір геоінформаційних систем, які 

однозначно забезпечать зниження витрат та скорочення собівартості 

сільськогосподарської продукції, в умовах обмеженого доступу до 

інвестиційного капіталу. У цьому випадку необхідним вбачається глибокий 

аналіз як проблем, які вирішуватимуться в результаті впровадження кожної 

окремої системи, так і потенційних ефектів від їх впровадження. Важливо, 

що для порівняння має використовуватись один тип ефекту. Це пояснюється 

неможливістю порівняння ефектів від систем, орієнтованих та систем, що 

забезпечують збільшення рівня урожайності та на зниження витрат. Тому, на 

нашу думку, всі ефекти слід узагальнювати у вигляді прибутку.  

Причиною низького рівня використання геоінформаційних технологій, 

не зважаючи на їх однозначну вигоду та ефективність, є відсутність 

необхідного капіталу. Слід враховувати, що значних фінансових витрат 

потребує не лише придбання таких систем, але й висока вартість 

сільськогосподарських машин та агрегатів, оснащених необхідним 

обладнанням. Однак, з огляду на високу продуктивність таких технічних 

засобів, перспективним та економічно доцільним вбачається їх спільне 

придбання та подальше використання на асоціаційних засадах. Важливо 

підкреслити, що для деяких товаровиробників залучення геоінформаційних 

технологій у виробничий процес можливе лише на таких умовах. Форми 

асоціаційної взаємодії сільськогосподарських підприємств щодо придбання 

та використання відповідних систем та агротехнічних комплексів залежать 

від фізичного розміру господарюючого суб’єкта.  

Процес переходу сільськогосподарських підприємств на 

геоінформаційні технології із можливістю їх використання на засадах 

асоціаційної взаємодії має включати такі етапи: 
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1) визначення геоінформаційних систем, які доцільно було б 

впровадити на сільськогосподарському підприємстві, враховуючи площу 

ріллі; 

2) обчислення потенційного ефекту від впровадження цих систем. 

Ранжирування геоінформаційних систем за визначеними ефектами; 

3) оцінка можливості самостійного фінансування впровадження 

пріоритетних геоінформаційних систем разом із необхідним для цього 

технічним забезпеченням; 

4) якщо самостійне впровадження геоінформаційних технологій та 

придбання та/або додаткове оснащення техніки неможливе, пошук партнерів 

для їх купівлі та використання на засадах асоціаційної взаємодії; 

5) обґрунтування оптимальної форми асоціаційного використання 

геоінформаційних систем і необхідних агротехнічних засобів. 

На основі результатів аналітичного дослідження, проведеного у 

Розділі 2, встановлено, що за площею ріллі сільськогосподарські 

підприємства доцільно розподіляти на три групи, а саме: 1) до 500 га; 3) 500–

3500 га; 3) понад 3500 га. Аналогічні групи пропонується покласти в основу 

диференціації геоінформаційних систем та форм асоціаційної взаємодії 

суб’єктів агробізнесу. Такий підхід є обґрунтованим через суттєві відмінності 

між у рівнях забезпеченості технікою та її потужності в підприємствах 

виділених груп. Для невеликих підприємств із площею ріллі до 500 га 

найвигіднішими формами асоціаційного використання техніки є 

неформальна допомога і спеціалізовані сільськогосподарські кооперативи. 

Що стосується геоінформаційних технологій, які їм доцільно впроваджувати, 

то відсутність достатнього інвестиційного капіталу ускладнює перехід на 

автоматизовані системі керування під час виконання ґрунтообробних 

операцій, на відміну від середніх та великих за фізичним розміром 

товаровиробників (табл. 3.17). Саме у останніх економічний ефект буде 

таким, що може забезпечити швидку окупність інвестиційних витрат. 
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Таблиця 3.17 

Форми асоціаційної взаємодії сільськогосподарських підприємств  

та потенційно ефективні і доступні геоінформаційні системи 

Агротехнічна робота 
Площа ріллі 

до 500 га 500–3500 га понад 3500 га 

Форма асоціаційної взаємодії 

Неформальна 

допомога, 

спеціалізовані 

кооперативи 

Машинні кола, 

товариства 

співвласників 

техніки  

Товариства 

співвласників 

техніки 

Необхідні геоінформаційні системи  

Ґрунтообробні операції 

Система 

паралельного 

керування 

Автоматизована 

система 

паралельного 

керування 

Автоматизована 

система 

керування 

(автопілот) 

Внесення мінеральних добрив Автоматизована 

система 

паралельного 

керування 

Автоматизована 

система 

паралельного 

керування 

Автоматизована 

система 

керування 

(автопілот) 

Сівба з внесенням мінеральних 

добрив 

Весняне підживлення посівів 

Обробіток гербіцидами 

Обробіток інсектицидами 

Обробіток пестицидами 

Скошування 

Автоматизована 

система 

паралельного 

керування 

Автоматизована 

система 

паралельного 

керування 

Автоматизована 

система 

паралельного 

керування 

Комбайнування  – 

Автоматизована 

система 

паралельного 

керування 

Автоматизована 

система 

керування 

(автопілот) 

Догляд за посівами* Cropio Cropio MyJohnDeere 

Примітка: * – геоінформаційна аналітична система. 

Джерело: власні дослідження. 

 

Аналогічно недостатньо економічно вигідним для 

сільськогосподарських підприємств із площею ріллі до 500 га є 

геоінформатизація процесів комбайнування. Передусім, це пояснюється 

тривалим терміном окупності таких інвестицій, що є суттєвою проблемою в 

умовах дефіциту оборотного капіталу. На засадах неформальної 

взаємодопомоги доцільно здійснювати моніторинг стану та 

місцезнаходження техніки, а також врожаю з урахування географічних 

координат. Що ж стосується великих підприємств, то, у разі їх 

неспроможності до самофінансування геоінформаційних технологій, їм 
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доцільно об’єднуватись та створювати товариства співвласників техніки. У 

такі об’єднання асоціаційного типу можуть входити і товаровиробники з 

меншою площею ріллі. Однак, у цьому випадку необхідно забезпечувати 

виконання принципу відповідності пайового внеску учасників взаємодії та 

обсягу робіт (послуг), які вони потребують.  

Суттєвою є і різниця між геоінформаційними аналітичними системами, 

які рекомендується використовувати на асоціаційних засадах. У дослідженні 

розглянуто дві аналітичні системи: Cropio (вигідно використовувати малим 

та середнім підприємствам) та MyJohnDeere (рекомендується для 

впровадження великими підприємствами), в основі яких лежить повний збір 

інформації (супутникові мультиспектральні знімки, системи датчиків та 

програмне забезпечення для обробки та подання необхідної інформації) про 

процес та об’єкт виробництва. Відмінність між цими система полягає у тому, 

що система MyJohnDeere передбачає замкнутий цикл управління 

сільськогосподарським підприємством. На відміну від системи Cropio, яка є 

виключно додатковим джерелом інформації для прийняття виробничих 

рішень, MyJohnDeere – це універсальний командний центр, призначений для 

зручного управління даними за всіма операціями і онлайн-підтримки 

клієнтів. Концепція MyJohnDeere полягає у формуванні єдиної (міжнародної) 

інформаційної платформи для збору, зберігання і комплексного управління 

сільськогосподарськими роботами, виробничими даними і технічною 

інформацією. Ця система обслуговує сільськогосподарського 

товаровиробника в наступних сферах: 1) неперервний моніторинг стану 

технічних засобів, що дозволяє подовжити строк експлуатації техніки від 15 

до 30 %; 2) моніторинг стану виконання робіт і переміщення техніки; 3) збір 

та аналіз інформації про ефективність використання сільськогосподарської 

техніки і ефективність процесу виробництва; 4) можливе об’єднання даної 

аналітичної системи з бухгалтерським програмним забезпеченням (1-С, 

Медок). 
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У табл. 3.18 узагальнено дані, отримання яких доцільне для різних 

форм асоціаційного використання сільськогосподарської техніки.  

Таблиця 3.18 

Інформаційне забезпечення сільськогосподарської діяльності  

із використанням геоінформаційних технологій 

Тип інформації 

Форма асоціаційної взаємодії 

неформальна 

допомога 

спеціалізовані 

кооперативи 
машинні кола 

товариства 

співвласників 

техніки 

Дані (GPS-навігація) + + + + 
Дані (геолокація) + + + + 
Вологість повітря – + + – 
Вологість ґрунту  

до 1,5 м 
– + + – 

Оперативна 

інформація  

врожай у бункері  – + + + 

витрати пального  – + + + 
стан тракториста  – + + + 
прив’язка врожаю 

до географічних 

координат 
+ + + + 

Спектральна 

інформація: 

– (структура ґрунту, 

тип ґрунту, 

родючість ґрунту, 

стан розвитку 

культури) – + – + 
– інформація про 

процес вегетації 

рослин (індекс 

NDVI, SAVI, UAV) 

– + – + 

Джерело: власні дослідження. 

 

Відносно невисока вартість та пристосовуваність до використання на 

базі більшості типів і видів наявних на підприємствах технічних засобів дає 

можливість використовувати дані GPS-навігації та геолокації, а також 

оперативну інформацію з прив’язкою врожаю до географічних координат 

всіма виділеними формами об’єднань асоціаційного типу. Машинним колам, 

на відміну від спеціалізованих кооперативів і товариств співвласників 
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техніки, недоцільно використовувати дані спектрального аналізу. По-перше, 

інформація, отримана за допомогою спектрального аналізу, є дорогою, а її 

окупність потребує значних площ посіву, що не характерно для учасників 

машинних кіл. По-друге, функціонування машинних кіл пов’язане із 

технічною взаємодопомогою учасників об’єднання у виконанні конкретної 

агротехнічної операції. Важливо, що така взаємодопомога здійснюється у 

рамках запитів учасників.  

Наприклад, члени машинного кола можуть надавати технічні засоби 

один одному з метою виконання певних агротехнічних робіт у межах 

вирощування окремого виду сільськогосподарської культури (картоплі, 

зернових, цукрові буряки, льону тощо). Така форма взаємодії не передбачає 

проведення моніторингу посівів та ґрунту (у т. ч. на основі спектрального 

аналізу та інформації про процес вегетації рослин), а лише взаєморозрахунок 

шляхом залучення у виробничий процес техніки інших учасників та надання 

власних технічних засобів партнерам. Вищесказане стосується і учасників 

такої форми асоціаційного використання сільськогосподарської техніки як 

неформальна взаємодопомога.  

Натомість, залучення спектральної інформації вигідне для крупніших 

товаровиробників, які є потенційними учасниками спеціалізованих 

сільськогосподарських кооперативів та товариств співвласників техніки. 

Висока вартість у даному випадку може окупитися за рахунок ефекту 

масштабу та економії на постійних витратах. Інформація, отримана за 

допомогою мультиспектрального аналізу (включаючи індекси NDVI, SAVI, 

UAV), використовується для обґрунтування рішень розрізі типів агротехнічних 

операцій, зокрема: 1) визначення глибини закладання насіння, дорив, вибір типу 

гібриду (у рамках культури) та виду сільськогосподарської культури; 

2) визначення норми внесення мінеральних та органічних добрив у конкретний 

період часу на базі аналізу хімічного складу рослини; 3) обґрунтування норм 

внесення пестицидів, інсектицидів і фунгіцидів в конкретний момент з 
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локалізацією місця із урахуванням даних про рівень пошкодження культури 

бур’янами, шкідниками та хворобами, відповідно; 4) щодо укладання 

ф’ючерсних біржових контрактів за даними про якість урожаю; 5) екологічний 

контроль екологічної безпечності продукції та екологічних параметрів ґрунту. 

Потенційні ефекти від використання даних спектрального аналізу та аналізу 

процесів вегетації рослин пов’язані зі зростанням рівня урожайності 

сільськогосподарських культур, зниженням собівартості, покращенням якісних 

характеристик сільськогосподарської продукції та рівня її безпеки.  

У табл. 3.19 представлено приклад визначення потенційного ефекту від 

використання всіх видів геоінформаційних технологій у процесі вирощування 

пшениці. Аналіз проведено у розрізі сільськогосподарських підприємств із 

різною площею ріллі. Окрім наведеного у таблиці переліку послуг 

безкоштовним є формування виробничих звітів та звітів про розвиток рослин. 

Розмір інвестиційних витрат визначено на рівні плати за отримання результатів 

аналізу інформації на базі системи Cropio.  

Таблиця 3.19 

Витрати на інформаційне забезпечення, тис. грн 

Показник Площа посіву, га 

500 700 1000 2000 4000 7000 

Доступ до системи (з розрахунку 1 дол. США за 

1 га) 
65 91 130 260 520 910 

Телематика (геолокація) (з розрахунку 100 

дол. США за одиницю техніки) 
12,5 17,5 25 50 100 175 

Система датчиків (з розрахунку 80 дол. США на 

1 трактор або комбайн) 
10 14 20 40 80 140 

Всього  87,5 122,5 175 350 700 1225 

 

Основними факторами, які забезпечують підвищення рівня ефективності 

господарської діяльності у результаті впровадження геоінформаційних 

технологій, є підвищення рівня урожайності пшениці та зниження її виробничої 

собівартості. В основу методики визначення ефекту від геоінформатизації 

покладено відхилення потенційно можливих рівнів урожайності, собівартості та 

розмірів прибутку від фактичних. Фактичну урожайність пшениці визначено на 
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основі групування сільськогосподарських підприємств Житомирської області за 

посівною площею цієї сільськогосподарської культури.  

Потенційне зростання рівня урожайності у разі впровадження 

геоінформаційних технологій зумовлене її наближенням до генетичного 

потенціалу культури (близько 70 ц/га). Найбільший ефект у формі зростання 

урожайності отримають товаровиробники із низькими рівнями урожайності 

пшениці. Оскільки за результатами групування встановлено, що 

товаровиробники із значними посівними площами пшениці (понад 3 тис. га) 

характеризуються відносно високою урожайністю (55–65 ц/га) ефект для них 

буде не таким суттєвим як для малих і середніх підприємств. З іншого боку, за 

рахунок масштабу саме великі товаровиробники можуть суттєво зменшити 

виробничу собівартість вирощування пшениці. Використовуючи результати 

розрахунків російських економістів Н. В. Бишов, Д. Н. Бишов, А. Н. Бачурин, 

Д. О. Олейник, Ю. В. Якунін визначено, що залучення геоінформаційних 

технологій в операційний процес дасть можливість на 1 га заощадити 2100 грн 

(посівні площі 500 га), 2175 грн (700 га), 2250 грн (1000 га) та 2550 грн (площа 

посіву понад 1000 га) [11].  

З даних табл. 3.20 видно, що впровадження всього переліку 

інформаційних послуг у виробництво забезпечить максимальне зростання 

потенційного прибутку у розрахунку на 1 га для виробників із найменшими 

посівними площами. Наведене стосується як абсолютного, так і відносного 

приросту потенційного прибутку по відношенню фактично досягнутого. Це 

пов’язано, передусім, із і тим, що у невеликих сільськогосподарських 

підприємствах фактичний рівень урожайності суттєво менший за генетичний 

потенціал продуктивності культури.  
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Таблиця 3.20 

Ефективність впровадження геоінформаційних систем  

у сільськогосподарське виробництво (на прикладі  

вирощування пшениці) 

Показник 
Площа посіву, га 

500 700 1000 2000 4000 7000 

Фактично досягнуті рівні 

економічних показників: 

рівень урожайності, ц/га 39,6 37,8 58,9 43,7 63 68,4 

виробнича собівартість, 

грн/ц 
221,4 221,4 221,4 221,4 221,4 221,4 

виручка від реалізації, 

тис. грн/га 
13020,48 12428,6 19366,3 14368,6 20714,4 22489,9 

прибуток, тис. грн/га 4253,04 4059,72 6325,86 4693,38 6766,2 7346,16 

Потенційні рівні економічних 

показників: 

рівень урожайності, ц/га  70 70 70 70 70 70 

виробнича собівартість, 

грн/ц 
191,4 190,3 189,3 185,0 185,0 185,0 

виручка від реалізації, 

тис. грн/га 
23016 23016 23016 23016 23016 23016 

прибуток, тис. грн/га 9618 9693 9768 10068 10068 10068 

Потенційний ефект у 

розрахунку на 1 га (відхилення 

потенційного прибутку від 

фактичного): 

абсолютне відхилення, 

тис. грн 5364,96 5633,28 3442,14 5374,62 3301,80 2721,84 

відносне відхилення, разів 2,26 2,39 1,54 2,15 1,49 1,37 

Джерело: розраховано за даними [122, с. 127]; вартість інормаційного забезпечення 

на базі системи Cropio, станом на початок 2016 р. 

 

Натомість, як зазначалось вище, великі сільськогосподарські 

товаровиробники матимуть суттєвий результат від скорочення собівартості. 

Зокрема 1 грн, інвестована в інформаційне забезпечення, забезпечить 

отримання 14,2 грн додаткового прибутку, що у 2 рази більше, ніж у 

підприємств із посівною площею 500 га (табл. 3.21).  

Однак, загальний ефект, як обґрунтовано раніше, найбільший у 

сільськогосподарських підприємствах із найменшою посівною площею (у 

1,7 разів більший, ніж у товаровиробників із площею 7000 га). Приклад з 
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геоінформатизацією сільського господарства свідчить про те, що доступ до 

інформаційних технологій швидше і дешевше може бути забезпечено 

завдяки участі сільськогосподарських товаровиробників у відповідних 

організаційних структурах корпоративного типу, у даному випадку – 

пов’язаних з асоціаційним використанням сільськогосподарської техніки. 

Таблиця 3.21 

Вплив впровадження геоінформаційних систем на прибутковість 

виробництва озимої пшениці 

Показник 
Площа посіву, га 

500 700 1000 2000 4000 7000 

Приріст урожайності, ц/га 30,4 32,2 11,1 26,3 7,0 1,6 

Приріст валового збору всього, 

ц 
15200 22540 11100 52600 28000 11200 

Приріст прибутку за рахунок 

зростання урожайності всього, 

тис. грн 

1632 2421 1192 5649 3007 1203 

Приріст прибутку від зростання 

урожайності у розрахунку на 

1 грн інвестиційних витрат, грн 

18,7 19,8 6,8 16,1 4,3 1,0 

Зміна виробничої собівартості 

всього, тис. грн 
-1050,0 -1522,5 -2250,0 -5100,0 -10200,0 -17850,0 

Зміна собівартості 1 ц, грн/ц -30,0 -31,1 -32,1 -36,4 -36,4 -36,4 

Приріст прибутку за рахунок 

зменшення собівартості всього, 

тис. грн 

594,0 822,2 1893,2 3183,9 9180,0 17442,0 

Приріст прибутку від 

зменшення витрат у розрахунку 

на 1 грн інвестиційних витрат, 

грн 

6,8 6,7 10,8 9,1 13,1 14,2 

Загальний приріст прибутку 

(разом від зростання 

урожайності та зменшення 

витрат) на 1 грн інвестиційних 

витрат, грн 

25,4 26,5 17,6 25,2 17,4 15,2 

Джерело: власні дослідження. 

 

Таким чином, впровадження геоінформаційних систем і технологій у 

діяльність сільськогосподарських підприємств може забезпечити суттєве 

підвищення економічного ефекту (передусім, за рахунок збільшення рівнів 

урожайності та зниження собівартості). Потенційні об’єкти інформатизації 

включають всі сільськогосподарські операції (ґрунтообробні операції, 
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внесення добрив та засобів захисту рослин, збір врожаю, менеджмент тощо). 

Однією із вимог впровадження геоінформаційних систем і технологій є 

наявність адаптованою сільськогосподарської техніки або її модернізація, що 

потребує значних фінансових інвестицій. В умовах дефіциту капітальних 

ресурсів геоінформатизація сільськогосподарського виробництва можлива на 

базі асоціаційної взаємодії сільськогосподарських підприємств. Вибір як 

типів геоінформаційних систем, так і форм асоціаційного використання 

технічних засобів залежить від площі ріллі сільськогосподарського 

підприємства. Водночас, форма групової взаємодії визначає тип інформації, 

яку слід замовляти. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. В основу аналізу рівня технічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств, результати якого мають бути підґрунтям 

стратегічного планування їх техніко-технологічної бази, доцільно покласти 

двоетапну класифікацію суб’єктів агробізнесу. На першому етапі 

здійснюватиметься динамічний аналіз тенденцій таких показників як 

кількість тракторів у розрахунку на підприємство та навантаження на 1 

трактор. У дослідженні виділено чотири типи сценаріїв розвитку технічного 

забезпечення: занепад технічної бази та згортання виробничої діяльності, 

негативні тенденції до поступового скорочення, нарощення парку тракторів 

за рахунок його поповнення однаковими марками технічних агрегатів, 

розвиток технічної бази. Другий етап оцінювання пов’язаний із розподілом 

підприємств залежно від їх фізичного розміру, наявного ресурсного 

потенціалу та ефективності діяльності на базі методу кластерного аналізу. 

Заходи з покращення техніко-технологічного забезпечення 

сільськогосподарських підприємств суттєво різняться у рамках кожного 

окремого типу стратегії розвитку технічної бази та кластера. Застосування 
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запропонованого методичного підходу дає можливість обґрунтувати 

стратегічні напрями сільськогосподарського виробника, враховуючи 

існуючий машинно-тракторний парк, динаміку його розвитку, особливості та 

умови здійснення господарської діяльності. 

2. Реалізація заходів техніко-технологічного забезпечення можуть мати 

суттєво вищу ефективність у разі групової взаємодії сільськогосподарських 

підприємств. У дослідженні розроблено методику обґрунтування 

оптимальної форми асоціаційної взаємодії суб’єктів агробізнесу у сфері 

створення, оновлення, поповнення та використання машинно-тракторного за 

фінансовим, технічним і ринковим критеріями. В основу авторського підходу 

покладено метод інтегрального оцінювання, який дає змогу об’єднати 

показники в узагальнюючий синтетичний коефіцієнт у рамках визначених 

вище критеріїв. Важливо, щоб технічні засоби, які підприємство залучатиме і 

використовуватиме на засадах групової взаємодії, відповідали 

рекомендаціям, розробленим на основі викладеного у попередньому пункті 

двофакторного групування.  

3. Основною задачею планування придбання та використання 

сільськогосподарської техніки на асоціаційних засадах є обґрунтування 

оптимальної комплектації машин та агрегатів, яка забезпечать, по-перше, 

своєчасне виконання агротехнічних робіт кожного учасника, по-друге, 

мінімальні інвестиційні витрати та, по-третє, прийнятні рівні продуктивності 

техніки і економічної ефективності діяльності сільськогосподарських 

підприємств. Для цього рекомендується використовувати багатоетапну 

процедуру оптимізації машинно-тракторного парку об’єднання із 

урахуванням термінів виконання агротехнічних робіт і дефіциту або 

надлишку технічних потужностей кожного його члена. Результатом 

застосування запропонованого підходу буде визначення кількості машин і 

агрегатів та їх марок у розрізі кожної окремої агротехнічної операції.  
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4. З метою врахування ризиків навколишнього середовища, пов’язаних 

із непередбаченими затримками строків виконання агротехнічних операцій, 

при оптимізації машинно-тракторного парку учасників 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу доцільно застосовувати 

метод стохастичного моделювання. Цільовою функцією відповідної задачі 

оптимізації має бути максимальна ймовірність того, що сумарна вартість 

придбаних технічних засобів буде не більшою за доступний членам 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу грошовий капітал. 

Практична реалізація моделі дає змогу обґрунтувати оптимальну кількість 

сільськогосподарських агрегатів, яку доцільно придбати кооперативному 

об’єднанню, із урахуванням 1) витрат на виконання виробничих процесів; 

2) вже наявної у членів кооперативу техніки; 3) умови своєчасного виконання 

агротехнічних операцій. Крім того, за результатами моделювання можливо 

визначити перелік агрегатів, які доцільно надавати в оренду. 

5. Ефективне технічне забезпечення діяльності сільськогосподарських 

підприємств у сучасних умовах неможливе без використання сучасних 

технологій, основними з яких є геоінформаційні системи. В умовах дефіциту 

інвестиційного капіталу процедуру геоінформатизації у сільському 

господарстві доцільно провадити у кілька етапів, що включають визначення 

доцільних для освоєння геоінформаційних систем, їх ранжирування за 

розміром потенційного ефекту, визначення можливості самостійного 

впровадження у господарську діяльність, пошук партнерів для їх придбання 

та використання на засадах асоціаційної взаємодії, обґрунтування 

оптимальної форми асоціаційного використання геоінформаційних систем і 

необхідних агротехнічних засобів. Виділено потенційно ефективні види 

геоінформаційних систем у розрізі різних площ ріллі (до 500 га, 500–3500 га, 

понад 3500 га) та видів агротехнічних робіт. Визначено типи інформаційних 

потоків, яких потребують сільськогосподарські товаровиробники у складі 

різних форм асоціаційної взаємодії (неформальної допомоги, спеціалізованих 
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кооперативів, машинних кіл та товариств співвласників техніки). Для 

обґрунтування розробленої методики розроблено калькуляцію витрат на 

інформаційне забезпечення виробників пшениці на базі аналітичної системи 

Cropio, а також спрогнозовано потенційні економічні ефекти 

сільськогосподарських товаровиробників за рахунок збільшення рівня 

урожайності та зменшення собівартості виготовленої продукції. Відповідні 

розрахунки проведено у розрізі різних посівних площі від 500 до 7000 га. 

Відповідний аналіз засвідчив, що зростання потенційного ефекту у виробників 

із найменшими посівними площами забезпечується зростанням рівня 

урожайності, тоді як великі сільськогосподарські підприємства матимуть 

суттєвий результат від скорочення собівартості. У цілому ж загальний ефект 

у формі потенційного збільшення прибутку в розрахунку на 1 га найбільший 

у сільськогосподарських підприємствах із найменшою посівною площею (у 

1,7 разів більший, ніж у товаровиробників із площею 7000 га). 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 2, 

опубліковано в роботах: [93, 152, 154, 158–160]. 

 

В Розділі 3 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури: [2, 4, 11–13, 15, 30, 31, 43, 45, 50, 52, 

53, 60, 77, 116, 122, 129, 140, 141, 163, 165, 167, 179]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отримані у результаті проведення дослідження теоретичні 

узагальнення щодо процесу асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки стали підґрунтям для розробки методичних 

принципів і положень, а також практичних рекомендацій щодо покращення 

технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств, а саме: 

1. Реалізація аграрного потенціалу нашої країни вимагає інноваційного 

оновлення та модернізації сільського господарства. За сучасних умов 

перспективною та прийнятною для теперішнього етапу структурних 

трансформацій аграрного сектора слід вважати асоціаційну організаційну 

модель спільного використання сільськогосподарської техніки. Вона 

базується на корпоративній формі приватної власності, що не вимагає 

фізичного об’єднання господарств учасників і обмежує їх матеріальну 

відповідальність лише індивідуальною часткою в об’єднаному капіталі. 

Асоціаційні форми взаємодії товаровиробників стають на перешкоді 

поширенню спекулятивно-посередницьких формувань, знеособленому та 

невмотивованому використанню сільськогосподарської техніки, «тінізації» 

аграрного сектора. 

2. Як свідчить узагальнення зарубіжного досвіду, асоціаційне 

використання сільськогосподарської техніки може відбуватися в кількох 

формах – у вигляді неформальної взаємодопомоги, товариств співвласників 

техніки, машинних кіл та спеціалізованих обслуговуючих кооперативів. 

Кожна із форм відповідає конкретній ситуації і має як позитивні риси, так й 

проблемні моменти. Проте на вибір самої форми вливають певні чинники, які 

об’єднано у три групи: фінансово-економічні, організаційно-управлінські та 

соціально-психологічні. Для забезпечення успіху у взаємодії 

сільськогосподарських товаровиробників щодо використання техніки слід 
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мати стратегічну орієнтацію щодо можливостей подолання негативної дії 

зазначених чинників. 

3. Ключовою проблемою технічного забезпечення вітчизняних 

сільськогосподарських підприємств є високий рівень та поступове зростання 

навантаження на сільгосптехніку. Це зумовлено сталістю площі ріллі із 

одночасним зменшення наявних у виробників технічних засобів. На цьому 

тлі, з одного боку, спостерігається швидке зношення техніки, що 

супроводжується фінансовою неспроможністю підприємств забезпечити 

навіть її просте відтворення, а з іншого – має місце недоотримання урожаю. 

До однієї з причин існуючої тенденції погіршення рівня технічного 

забезпечення господарюючих суб’єктів належить зростання цін на 

сільгосптехніку. Встановлено, що найменш ефективними та технічно 

оснащеними є фермерські господарства. Для них характерні недостатні 

розміри чистого доходу у розрахунку на 1 фізичний трактор (153 тис. грн 

проти 1,2 млн у приватних підприємствах), високі витрати пально-мастильних 

матеріалів, зумовлені зношеністю техніки та високою інтенсивністю її 

використання, значне навантаження на 1 зернозбиральний комбайн. Для 

вирішення проблеми технічного забезпечення виробничих процесів 

сільгосппідприємства все частіше залучають сторонні організації, вартість 

послуг яких за останні 5 років зросла майже удвічі.  

4. В основу оцінювання ефективності використання машинно-

тракторного парку сільськогосподарських підприємств доцільно покласти 

коефіцієнт, що дає можливість визначити розмір чистого прибутку, який 

припадає на 1 грн витрат з обслуговування техніки. Застосування 

запропонованого коефіцієнта передбачає відокремлення підприємств, які не 

користуються послугами сторонніх організацій, від тих, що неповною мірою 

забезпечені технічними засобами і змушені отримувати відповідні послуги 

ззовні. За результатами аналізу коефіцієнта ефективності 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області встановлено, що, з 
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підвищенням ефективності використання сільгосптехніки, зростає рівень 

урожайності сільськогосподарських культур. Серед підприємств, які 

зверталися до послуг сторонніх організацій, лише 15 не% ефективно 

використовували свій наявний машинно-тракторний парк. 

5. Для вибору моделі взаємодії сільськогосподарських підприємств на 

асоціаційних засадах необхідно враховувати фактичний рівень та динаміку їх 

технічного забезпечення, розміру та фінансово-економічного стану. Для 

цього розроблено методику обґрунтування оптимальної форми асоціаційного 

використання технічних засобів, що включає чотири етапи. Спочатку 

проводиться динамічний аналіз таких показників, як кількість тракторів у 

розрахунку на підприємство та навантаження на 1 трактор. Після цього 

здійснюється багатофакторне групування (кластеризація) досліджуваних 

підприємств за їх фізичним розміром, наявним ресурсним потенціалом та 

ефективністю діяльності. На третьому етапі визначається тип сценарію, 

якому відповідає динаміка розвитку технічного забезпечення 

господарюючого суб’єкта, визначаються оптимальні для підприємства 

джерела фінансування, спосіб залучення інвестицій, потенційні партнери та 

перелік технологій, які доцільно залучати. На останньому етапі проводиться 

інтегральне оцінювання діяльності підприємства за індикаторами його 

фінансово-економічного і технічного стану, а також вибір найвигіднішої 

конфігурації взаємодії з іншими суб’єктами агробізнесу. Це дає підставу 

визначити оптимальну для сільгосппідприємства форму асоціаційного 

використання техніки. 

6. Оптимізація машинно-тракторного парку об’єднання 

сільськогосподарських підприємств на асоціаційних засадах має враховувати 

перелік та терміни виконання агротехнічних робіт, наявні технічні 

потужності та мінімально необхідний рівень ефективності використання 

техніки кожного члена об’єднання. Для задоволення перелічених вимог 

розроблено методику обґрунтування оптимальної комплектації машин та 
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агрегатів, що ґрунтується на використанні методів мережевого планування та 

стохастичного програмування. В якості цільової функції обрано максимум 

ймовірності того, що сумарна вартість придбаних технічних засобів буде не 

більшою за доступний членам об’єднання грошовий капітал. Практична 

реалізація моделі дасть змогу обрати оптимальну кількість 

сільськогосподарських агрегатів із урахуванням максимально можливих 

витрат на виконання агротехнічних операцій, вже наявної техніки, 

необхідності своєчасного виконання всіх виробничих процесів, а також 

визначити перелік машин та агрегатів, які доцільно надавати в оренду. 

7. Технічне забезпечення діяльності сільськогосподарських 

підприємств в умовах посилення конкуренції на аграрних ринках передбачає 

врахування технологічної складової, зокрема використовуваних 

геоінформаційних систем та технологій. За умов дефіциту інвестиційного 

капіталу процедуру геоінформатизації доцільно провадити у кілька етапів, 

зокрема: 1) визначення геоінформаційних систем, перспективних для 

освоєння; 2) їх ранжирування за розміром потенційного ефекту; 

3) визначення можливості самостійного впровадження геоінформаційних 

систем у господарську діяльність підприємства; 4) у разі необхідності, пошук 

партнерів для організації спільного придбання та використання 

геоінформаційних систем; 5) обґрунтування оптимальної форми 

асоціаційного використання геоінформаційних систем і для цього необхідних 

агротехнічних засобів. У процесі реалізації розробленої методики здійснено 

прогноз потенційних економічних ефектів за рахунок зростання урожайності 

та зменшення собівартості виготовленої продукції. Встановлено, що 

зростання потенційного ефекту у виробників із найменшими посівними 

площами забезпечується підвищенням урожайності, тоді як великі 

підприємства матимуть суттєвий результат від скорочення собівартості.  
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Додаток А 

Вхідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу впливу показників використання технічних 

засобів на результативність галузі рослинництва в сільськогосподарських підприємствах  

Житомирської області у 2016 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 1 106 7 0 5 0 2 2 1 667 163,1 187 

№ 2 123 1 0 1 0 0 1 1 24,2 9,3 384 

№ 3 191 10 0 3 4 3 3 2 1078 109 4337 

№ 4 134 12 0 5 3 4 1 1 1036 806,6 0 

№ 5 119 11 0 3 6 2 4 2 490,1 4825 7 

№ 6 132 5 0 4 1 0 3 2 256 25,7 5,2 

№ 7 155 4 0 0 1 3 1 1 1362,9 745 1204,9 

№ 8 121 24 1 16 2 5 2 1 2645 2980,5 1202 

№ 9 172 15 3 10 0 2 5 2 437,5 545,7 9,5 

№ 10 101 3 0 2 0 1 2 2 69 5055 227 

№ 11 318 0 0 0 0 0 0 1 412,8 9,1 0 

№ 12 188 3 0 1 1 1 0 2 620 2032 205 

№ 13 101 1 0 1 0 0 0 1 807,2 5774 49 

№ 14 115 3 0 2 0 1 2 2 157,2 158,6 212,7 

№ 15 103 10 0 0 8 2 2 2 891,3 474,1 383,2 

№ 16 105 1 0 0 1 0 0 1 23 151,4 229,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 17 110 10 1 7 2 0 2 1 268 2315,3 4751,6 

№ 18 115 2 0 0 2 0 0 1 554,5 874,7 0,4 

№ 19 155 8 1 6 0 1 3 2 468,1 39,8 20 

№ 20 131 8 1 6 1 0 3 2 45,8 104,8 4066 

№ 21 112 2 2 0 0 0 0 2 32,3 222,3 1,6 

№ 22 146 15 0 0 4 11 2 2 473,3 206 188,5 

№ 23 127 17 1 14 0 2 5 2 31,3 795 157 

№ 24 82 12 1 0 9 2 2 2 164 2148,2 44,4 

№ 25 164 10 1 0 5 4 1 2 840 48,3 4 

№ 26 141 9 0 0 5 4 0 1 190,1 31,7 3984,3 

№ 27 145 11 1 3 2 5 2 1 1631 391 1341 

№ 28 163 13 0 2 7 4 2 1 1536,3 6611 395 

№ 29 146 25 0 8 8 9 3 2 1874 2333,1 12785,4 

№ 30 168 34 2 8 9 15 5 2 3127,8 0 153 

№ 31 159 41 2 1 17 21 6 1 7521 101,1 20 

№ 32 190 23 0 0 13 10 5 1 3766 120,9 2363,8 

№ 33 117 11 0 0 9 2 3 2 58,8 96,2 4,1 

№ 34 181 14 1 8 2 3 4 2 829 402,4 1196,1 

№ 35 122 6 0 4 1 1 3 1 534,2 722,5 12,9 

№ 36 202 11 0 0 2 9 3 1 3335,8 24 223 

№ 37 206 15 0 8 3 4 7 2 2878 1131 2583,6 

№ 38 294 4 0 0 4 0 0 1 13,3 870,8 2745,2 

№ 39 120 24 5 10 2 7 7 2 2480 8004 3073,4 

№ 40 219 8 0 3 1 4 0 1 1981,6 968 82,4 

№ 41 139 19 0 2 2 15 11 2 1462 2365 120 

№ 42 125 28 0 0 13 15 0 1 5367 1 148 

№ 43 52 12 0 8 0 4 5 2 107 491 459,6 

№ 44 211 11 0 2 7 2 3 2 928,7 578 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 45 152 1 0 0 0 1 0 1 855 894 51 

№ 46 204 11 0 4 4 3 2 1 3782,4 498,8 47,3 

№ 47 120 10 0 0 10 0 2 2 565,3 250,2 52,4 

№ 48 128 7 2 3 1 1 3 2 132,3 38,7 316 

№ 49 108 12 0 8 1 3 6 1 720 215,4 17180 

№ 50 176 8 0 5 1 2 6 2 1204,4 300 4209 

№ 51 134 9 0 0 5 4 4 2 340,9 1045,6 14,3 

№ 52 149 10 2 7 0 1 3 2 270,4 65 9042,6 

№ 53 104 23 2 17 0 4 3 1 2752 98,5 4218 

№ 54 166 63 0 33 8 22 16 2 12110 223 112 

№ 55 146 30 1 19 2 8 7 2 1895 2953 380 

№ 56 104 10 0 3 4 3 3 1 598 0 149 

№ 57 132 5 0 1 2 2 3 1 786 320,3 1 

№ 58 132 17 1 8 3 5 4 1 616 727 67 

№ 59 349 21 0 5 3 13 3 2 9998 301,6 5 

№ 60 128 3 0 2 0 1 1 2 1005,2 5579,5 59,4 

№ 61 127 17 0 3 2 12 2 2 3910 200,3 694 

№ 62 176 7 0 0 0 7 0 1 687 148,7 5299 

№ 63 119 5 0 0 2 3 1 1 1864,2 1460,6 3355,6 

№ 64 155 16 0 7 1 8 6 1 6577 376 1834,5 

№ 65 188 0 0 0 0 0 0 1 60 1534,8 18,1 

№ 66 169 14 1 2 5 6 4 2 355 1098 7 

№ 67 106 22 0 0 13 9 5 1 6479,4 4730,2 401 

№ 68 138 3 0 0 2 1 1 1 98 143,2 505,7 

№ 69 152 11 0 0 9 2 2 2 1399,6 109,9 71 

№ 70 169 5 0 0 0 5 1 1 1370 739,5 110 

№ 71 96 7 1 0 5 1 1 2 252 99 1897,3 

№ 72 108 2 0 0 2 0 2 2 187 692 264 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 73 134 14 0 6 4 4 2 1 2745,4 150,5 1409,1 

№ 74 170 17 2 7 2 6 3 1 3911 2821,6 3749 

№ 75 95 17 0 7 4 6 8 1 2759,8 488 140,8 

№ 76 173 21 0 14 3 4 6 2 4760 501 4 

№ 77 78 5 0 0 5 0 2 2 158 30 1390,3 

№ 78 106 28 2 20 0 6 5 1 292 0 58,1 

№ 79 142 4 0 0 4 0 1 2 212 1809 196 

№ 80 147 14 0 1 3 10 1 2 1881,5 194,9 18,6 

№ 81 146 19 3 13 0 3 10 1 805 24,8 199,4 

№ 82 159 0 0 0 0 0 0 2 606,2 7971,1 154,1 

№ 83 259 16 0 8 4 4 7 1 1485,9 153,3 76,6 

№ 84 111 16 0 8 3 5 5 1 2033 1046 3,1 

№ 85 145 14 4 0 8 2 3 1 249,2 2579,3 2937 

№ 86 90 13 1 6 0 6 2 2 821 195,6 1099,7 

№ 87 104 13 0 8 2 3 6 1 2600 174 273,4 

№ 88 188 23 1 0 15 7 6 2 1450 289 38 

№ 89 120 5 0 0 2 3 0 1 1034,8 2084,6 15671 

№ 90 130 0 0 0 0 0 0 1 180,6 24,5 0,2 

№ 91 147 9 0 0 1 8 1 1 3063,8 0 2,7 

№ 92 211 10 0 4 3 3 5 2 1301,2 201 3 

№ 93 94 4 0 0 2 2 1 2 391,6 7280 99,2 

№ 94 151 28 3 17 2 6 3 2 6004,7 206,8 60 

№ 95 140 3 0 0 3 0 0 2 173,1 437,5 957,1 

№ 96 129 6 0 2 4 0 0 2 138,5 25 0 

№ 97 126 10 0 0 4 6 0 1 1928,3 25 372,5 

№ 98 159 8 0 3 2 3 3 2 2702 1244,6 98 

№ 99 126 2 0 1 1 0 0 1 276,8 800 336,6 

№ 100 129 7 0 2 4 1 4 1 1927,8 135,7 8,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ 101 101 4 0 2 2 0 2 2 164,4 29,4 201,6 

№ 102 180 15 0 10 0 5 4 1 1800 1055 879,3 

№ 103 173 8 0 5 0 3 1 1 2240,3 1200 142 

№ 104 121 8 0 1 5 2 0 1 1308 3 449 

№ 105 120 31 0 17 4 10 4 1 4586,2 24,2 10,8 

№ 106 159 11 0 3 4 4 0 1 4650 1090 1,6 

№ 107 143 1 0 0 1 0 0 1 1562 1,8 223,2 

№ 108 103 7 0 0 4 3 1 2 1920 6598,2 55,5 

№ 109 120 9 0 4 0 5 1 1 3038 0 22 

№ 110 138 20 2 11 6 1 4 1 1933,8 294 33 

№ 111 130 2 1 0 1 0 0 2 193 260 2,9 

№ 112 145 3 0 1 0 2 1 1 1441,6 38,3 910 

№ 113 122 1 1 0 0 0 0 2 62 329,4 21 

№ 114 91 6 0 4 2 0 0 2 98 5864 2169 

№ 115 174 18 0 0 9 9 5 1 5702 10,1 0 

№ 116 154 2 0 0 0 2 7 1 1911,8 123,9 32,7 

№ 117 126 1 0 1 0 0 0 1 1837 91,1 45,5 

№ 118 123 5 0 3 0 2 1 1 987 97 3387 

№ 119 167 19 0 16 0 3 2 1 89,5 0 10760,5 

№ 120 46 3 0 0 1 2 1 2 114 131,9 18 

№ 121 139 17 0 6 2 9 4 1 9060 1370,7 9,7 

№ 122 114 10 0 3 5 2 4 2 1814,6 4210 322 

№ 123 191 16 0 3 10 3 8 1 1814 940,2 8,7 

№ 124 85 3 0 0 0 3 0 1 658,2 250,1 0 

№ 125 238 0 0 0 0 0 0 1 1434,3 5163,6 38,4 

№ 126 220 8 0 7 1 0 0 1 268,4 525 314,7 

№ 127 92 22 0 0 6 16 5 1 4267 3086,3 7,5 
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№ 128 134 10 1 4 0 5 0 1 1174,8 0 4996,7 

№ 129 139 6 0 2 0 4 0 2 628,5 1125,7 402,2 

№ 130 79 2 0 0 2 0 0 1 322,6 0 13,1 

№ 131 124 4 0 0 4 0 2 1 608,6 0 8150 

№ 132 96 6 1 2 2 1 1 2 209,6 64 189,7 

№ 133 115 21 0 0 14 7 2 2 4220 1473 24,6 

№ 134 189 10 0 1 8 1 2 1 158,2 1886,9 360 

№ 135 105 12 0 6 2 4 2 1 965,2 260,7 120 

№ 136 168 5 0 0 5 0 2 2 511,6 2602 537,7 

№ 137 151 11 0 0 2 9 3 1 4435,4 0 0 

№ 138 104 3 0 0 0 3 0 2 22,4 0 360 

№ 139 87 1 0 1 0 0 1 1 204,4 42,7 262 

№ 140 129 22 5 1 15 1 4 2 1996 5005 113,2 

№ 141 164 7 0 2 4 1 1 2 147,5 41 47,6 

№ 142 65 0 0 0 0 0 0 1 48,6 4590 145,7 

№ 143 152 3 0 0 2 1 2 2 2809,4 1187,4 7,9 

№ 144 161 10 1 4 2 3 2 1 2673 18 32,6 

№ 145 102 8 0 0 1 7 1 1 1381,3 24 431,2 

№ 146 108 3 0 0 2 1 0 1 820 3341 1238,3 

№ 147 160 0 0 0 0 0 0 2 471,6 321 573,6 

№ 148 110 4 1 3 0 0 0 1 448,6 108,1 987 

№ 149 102 4 0 3 1 0 2 1 327,9 82,1 776 

№ 150 145 3 0 0 2 1 0 2 753,2 1489,5 1051 

№ 151 113 9 0 0 4 5 0 1 10707,5 5064 2809,2 

№ 152 49 0 0 0 0 0 0 1 5 0 246,1 

№ 153 113 0 0 0 0 0 1 1 2976,5 269 90,5 

№ 154 118 7 0 2 2 3 0 1 3629,5 0 49,2 

№ 155 126 10 0 0 4 6 2 2 3673,3 291,1 56 
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№ 156 238 4 0 0 0 4 2 2 2476,3 601,3 0 

№ 157 73 0 0 0 0 0 0 1 830,2 1973,9 352,9 

№ 158 140 3 0 0 2 1 1 2 2610,2 578,4 647 

№ 159 100 1 0 0 0 1 0 1 6143 265,6 202,4 

№ 160 143 0 0 0 0 0 0 1 2540,8 0 16 

№ 161 161 1 0 0 1 0 0 1 820,4 4572 419,4 

№ 162 41 0 0 0 0 0 0 2 1177,2 260 168,9 

№ 163 144 2 0 0 1 1 0 1 572 1993,1 99 

№ 164 60 0 0 0 0 0 0 1 719,9 4504 0 

№ 165 57 6 0 0 0 6 10 1 3411 1120,7 400 

№ 166 163 5 0 1 2 2 1 1 462,4 184,6 21 

№ 167 112 5 0 3 1 1 1 1 189 90 501,1 

№ 168 121 11 0 1 4 6 0 1 2346 48 220,3 

№ 169 38 5 2 0 1 2 0 1 95,4 112,6 33 

№ 170 94 11 0 4 1 6 0 1 5119 32,6 8122 

№ 171 165 3 0 0 3 0 0 1 1202 402 854 

№ 172 141 2 0 0 2 0 0 1 1061,7 2470,7 378 

№ 173 259 11 0 0 7 4 2 2 3400,7 314,9 100 

№ 174 289 1 0 0 0 1 1 1 400,6 1710,5 779,9 

№ 175 145 0 0 0 0 0 0 1 660,2 77,5 15,7 

№ 176 99 0 0 0 0 0 0 1 922,3 211,1 2817,7 

№ 177 208 23 1 3 16 3 7 2 1800 2118,8 69,2 

№ 178 88 5 1 1 1 2 1 2 106 26,8 1552 

№ 179 111 4 0 2 1 1 0 1 1837,8 6952 399,5 

№ 180 180 0 0 0 0 0 0 1 5464,9 111 1162,1 

№ 181 100 0 0 0 0 0 0 2 272 1785 893 

№ 182 338 4 0 0 2 2 3 1 1456,3 3674 86,3 

№ 183 88 0 0 0 0 0 0 1 2949,4 332,9 409,7 
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№ 184 100 1 0 0 0 1 0 2 125,4 232 715,7 

№ 185 80 0 0 0 0 0 0 1 37 0 30 

№ 186 173 48 0 10 17 21 4 1 36684,8 0 57,6 

№ 187 142 12 0 8 3 1 0 1 239,7 457,3 36,4 

№ 188 97 4 0 4 0 0 0 1 219,4 7503,5 34 

№ 189 226 0 0 0 0 0 0 1 384,5 18,1 139 

№ 190 140 0 0 0 0 0 0 1 515,7 21,8 0 

№ 191 76 1 0 0 1 0 1 2 3458,8 166 33,1 

№ 192 259 0 0 0 0 0 0 2 215 0 1465,4 

№ 193 124 1 0 0 0 1 0 1 576,1 52 81 

№ 194 182 1 0 1 0 0 0 1 739 509,8 0,9 

№ 195 77 0 0 0 0 0 0 2 323,4 1274 0 

№ 196 152 4 0 1 0 3 0 1 1934,7 133,5 7464 

№ 197 147 1 0 0 1 0 0 1 1981,7 7669 314,3 

№ 198 190 8 0 1 2 5 1 1 5911 53,4 328,8 

№ 199 117 1 0 0 1 0 0 1 643 0,8 44,4 

№ 200 75 5 0 0 0 5 1 1 1715,6 19 172 

№ 201 160 0 0 0 0 0 0 1 178,6 10 12 

№ 202 55 0 0 0 0 0 0 1 352 1239,6 214 

№ 203 90 4 0 0 2 2 2 2 85,2 50,4 171,4 

№ 204 160 3 0 1 2 0 0 2 1099 35,5 85,8 

№ 205 60 0 0 0 0 0 0 1 406 334,5 198,4 

№ 206 606 0 0 0 0 0 0 1 795,7 8,6 760 

№ 207 106 0 0 0 0 0 0 1 110 45 143,2 

№ 208 161 3 0 0 1 2 1 2 992,5 872,9 6,1 

№ 209 166 8 0 0 6 2 1 2 372,3 200,3 14,5 

№ 210 110 0 0 0 0 0 0 2 220,5 485,2 295 

№ 211 334 0 0 0 0 0 0 2 3121,7 133 195,7 
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№ 212 459 0 0 0 0 0 0 1 51,8 10,7 0 

№ 213 188 1 0 0 1 0 0 1 227,7 688,1 6 

№ 214 59 0 0 0 0 0 0 1 392 172,7 41 

№ 215 75 3 0 0 3 0 0 1 1412,1 35 24 

№ 216 113 1 0 0 1 0 0 1 351,3 353 2028 

№ 217 101 0 0 0 0 0 0 1 2300 14,2 83 

№ 218 96 1 0 1 0 0 0 1 805,5 2672 587,1 

№ 219 100 2 0 0 2 0 0 2 216,5 628,1 1305 
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Додаток Б 

 

 

 

Результати регресійного аналізу рентабельності сільськогосподарських 

підприємств у галузі рослинництва залежно від їх технічного забезпечення 

(з використанням виключно власного машинно-тракторного парку) 

Джерело: власні дослідження. 

  

Регрессионная статистика

Множественный R0,549404

R-квадрат 0,301845

Нормированный R-квадрат0,177595

Стандартная ошибка43,15259

Наблюдения 62

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 9 42669,87 4741,096 2,864294 0,008047

Остаток 53 98693,74 1862,146

Итого 62 141363,6

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение25,91077 10,86673 2,384412 0,020718 4,114866 47,70668 4,114866 47,70668

Переменная X 10,013532 0,003846 3,51797 0,000901 0,005817 0,021246 0,005817 0,021246

Переменная X 2-0,00531 0,002981 -1,78012 0,080789 -0,01128 0,000673 -0,01128 0,000673

Переменная X 30,001673 0,002752 0,607746 0,545951 -0,00385 0,007193 -0,00385 0,007193

Переменная X 43,446969 5,673609 0,607544 0,546084 -7,93285 14,82679 -7,93285 14,82679

Переменная X 5 0 0 65535 #ЧИСЛО! 0 0 0 0

Переменная X 6-6,82001 6,478089 -1,05278 #ЧИСЛО! -19,8134 6,173388 -19,8134 6,173388

Переменная X 7-4,07688 6,242866 -0,65305 0,516549 -16,5985 8,444723 -16,5985 8,444723

Переменная X 8-4,52855 5,929823 -0,76369 0,448438 -16,4223 7,365164 -16,4223 7,365164

Переменная X 95,56761 3,67179 1,51632 0,135381 -1,79707 12,93229 -1,79707 12,93229
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Додаток В 

 

Результати регресійного аналізу рентабельності сільськогосподарських 

підприємств у галузі рослинництва залежно від їх технічного забезпечення 

(з використанням послуг сторонніх організацій) 

Джерело: власні дослідження. 

  

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,12678

R-квадрат 0,016073

Нормированный R-квадрат-0,06243

Стандартная ошибка58,79127

Наблюдения 122

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 9 6380,324 708,9249 0,230742 0,9894

Остаток 113 390574,8 3456,414

Итого 122 396955,1

КоэффициентыСтандартная ошибкаt-статистикаP-ЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%

Y-пересечение 41,93712 8,440156 4,968762 2,42E-06 25,21565 58,65859 25,21565 58,65859

Переменная X 1 -8,6E-06 0,002015 -0,00426 0,99661 -0,004 0,003984 -0,004 0,003984

Переменная X 2 0,0001 0,003411 0,029415 0,976586 -0,00666 0,006858 -0,00666 0,006858

Переменная X 3 -0,00101 0,002029 -0,49612 0,620773 -0,00503 0,003013 -0,00503 0,003013

Переменная X 4 -3,36125 9,931982 -0,33843 0,735669 -23,0383 16,31579 -23,0383 16,31579

Переменная X 5 0 0 65535 #ЧИСЛО! 0 0 0 0

Переменная X 6 3,24962 10,61985 0,305995 #ЧИСЛО! -17,7902 24,28947 -17,7902 24,28947

Переменная X 7 5,889535 10,63734 0,553666 0,580901 -15,185 26,96403 -15,185 26,96403

Переменная X 8 1,96273 10,13494 0,19366 0,84679 -18,1164 22,04188 -18,1164 22,04188

Переменная X 9 0,363667 2,978884 0,122081 0,903051 -5,53804 6,265373 -5,53804 6,265373
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Додаток Д 

Дані щодо наявного машинно-тракторного парку сільськогосподарських 

підприємств Житомирської області 

Змінні 

хі 

Наявна 

кількість, од., 
kit  

Кількість 

змін, lt  
Змінна продуктивність, 

га/зм, ild  

Витрати палива на 

1 га, тис. грн, ib   

х1 3 1 40,3 1,3 

х2 1 1,5 83 1 

х3 1 1,5 44 2,1 

х4 1 1,5 29 1,3 

х5 3 1 39 1,2 

х6 1 1,5 14,3 5,2 

х7 1 1,5 11,4 5,1 

х8 1 1 20,2 3,1 

х9 1 3 2,5 20 

х10 1 3 5,7 18 

х11 1 1,5 26,5 7,3 

Джерело: власні дослідження. 

 



Додаток Ж 

Дані щодо доцільних для закупівлі сільськогосподарських  

машин та агрегатів  

Змінні хj 

Вартість придбання, грн, jv  
Змінна 

продуктивність, 

га/зм, jld  

Витрати палива на 

1 га, jb  
середнє 

jv  

середньоквад-

ратичне 

відхилення, 
jv  

х1 31500 6300 60 0,7 

х2 120000 24000 40 2 

х3 290000 58000 90 1,3 

х4 18000 3060 67 1,3 

х5 28000 4760 29 3,4 

х6 1452500 174300 66 0,7 

х7 175000 38500 53 0,9 

х8 9500 1615 50 1 

х9 224000 31360 12,6 5,2 

х10 36400 6188 14,3 5,2 

х11 23800 4046 19,8 3,4 

х12 435000 73950 11 15,5 

х13 38000 5700 6,3 17,5 

х14 525028 89254,76 25,1 6,9 

х15 784000 109760 24 6,9 

х16 2199216 373866,7 35 7,2 

Джерело: власні дослідження. 
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Додаток З 

Список публікацій здобувача 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 

1.1. Праці в іноземних наукових періодичних виданнях та наукових 

фахових виданнях України, віднесених до міжнародних  

наукометричних баз: 

1. Шлапак М. А. Стратегічний аналіз техніко-технологічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств. Бізнес-Інформ. 2017. № 11. 

С. 257–262. (0,53 д. а.).  

2. Шлапак М. А. Моделювання процесів асоціаційного використання 

техніки сільськогосподарськими підприємствами. Вісник Одеського 

національного університету. Економіка. 2017. № 12(65). С. 188–194. 

(0,63 д. а.).  

3. Пивовар П. В., Шлапак М. А. Техніко-технологічне забезпечення 

діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах асоціаційної 

взаємодії: методичний підхід. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 311–318. 

(0,73 д. а.). (Особистий внесок автора: розроблено методичний підхід до 

обґрунтування напрямів асоціаційної взаємодії сільгосппідприємств; 

0,5 д. а.).  

4. Шлапак М. А. Перехід на геоінформаційні системи та технології у 

спільному використанні сільськогосподарської техніки. Бізнес-Інформ. 2018. 

№ 3. С. 208–215. (0,79 д. а.).  

5. Шлапак М. А. Сучасний стан забезпечення технічними засобами 

сільськогосподарських підприємств. Економіка і фінанси. 2017. № 11. 

С. 166– 177. (0,68 д. а.). 

1.2. Праці у наукових фахових виданнях України: 

6. Раманаускас Ю., Сташис Р., Зиновчук В. В., Шлапак М. А. Формы 

кооперации в использовании сельскохозяйственной техники в Литве и уроки 

для Украины. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 1(48), т. 2. С. 61–72. (0,79 д. а.). 

(Особистий внесок автора: обґрунтовано форми спільного використання 

техніки вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами; 0,2 д. а.).  

7. Шлапак М. А. Асоціаційне використання сільськогосподарської 

техніки: сутність, форми та перспективи поширення в Україні. Вісник 

ЖНАЕУ. 2017. № 2. С. 49–59. (1,05 друк. арк.). 

 

2. Наукові праці, які засвідчують апробацію  

матеріалів дисертації: 

8. Шлапак М. А. Асоціаційне використання техніки в органічному 

землеробстві. Органічне виробництво і продовольча безпека: матер. ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 23 квіт. 2015 р.). Житомир : Полісся, 

2015. С. 309–313 (0,24 д. а.).  
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9. Шлапак М. А. Асоціаційне використання техніки в органічному 

землеробстві. Кооперативні читання: 2015 рік: матер. Всеукр. наук.-практ. 

конф. (Житомир, 3 квіт. 2015 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 89–95 

(0,36 д. а.).  

10. Шлапак М. А. Роль сільськогосподарської техніки у забезпечення 

інноваційного прориву в рослинництві. Наукові читання – 2017: матер. 

наук.- практ. конф. (Житомир, 15 бер. 2017 р.). Т. 3. Житомир : ЖНАЕУ, 

2017. С. 266– 270. (0,28 д. а.).  

11. Пивовар П. В., Шлапак М. А. Сучасний стан формування 

тракторних парків сільськогосподарських підприємств. Кооперативні 

читання: 2017 рік : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 2 вер. 

2017 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 210–214 (0,25 д. а.). (Особистий внесок 

автора: висвітлено динаміку придбання сільгосптехніки вітчизняними 

товаровиробниками; 0,13 д. а.).  

12. Шлапак М. А. Методика прийняття рішень щодо технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств на засадах асоціаційної 

взаємодії. Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: 

теорія і практика: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 12 бер. 

2018 р.). Полтава : Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018. 

С. 45–46. (0,13 д. а.).  

13. Шлапак М.А. Впровадження геоінформаційних систем на засадах 

асоціаційної взаємодії сільськогосподарських підприємств: Актуальні 

проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та 

вітчизняні реалії : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 23–24 бер. 

2018 р.). Дніпро : Придніпровска державна академія будівництва та 

архітектури, 2018. С. 42–46. (0,29 д. а.).  

14. Шлапак М. А. Форми асоціаційного використання 

сільськогосподарської техніки. Кооперативні читання: 2018 рік : матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 1 черв. 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 

2018. С. 180–185. (0,35 д. а.). 
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

з/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Органічне виробництво і 

продовольча безпека» 

Житомир,  

23 квітня 

2015 р. 

очна 

2 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Кооперативні читання: 2015 

рік» 

Житомир,  

3 квітня 

2015 р. 

очна 

3 
Науково-практична 

конференція 
«Наукові читання – 2017» 

Житомир, 

15 березня 

2017 р. 

очна 

4 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Кооперативні читання: 2017 

рік» 

Житомир,  

2 вересня 

2017 р. 

очна 

5 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Перспективні напрямки 

розвитку економіки, управління 

та права: теорія і практика» 

Полтава,  

12 березня 

2018 р. 

заочна 

6 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Актуальні проблеми 

використання потенціалу 

економіки країни: світовий 

досвід та вітчизняні реалії» 

Дніпро,  

23–24 березня 

2018 р. 

заочна 

7 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

Кооперативні читання: 2018 рік 

Житомир,  

1 червня 

2018 р. 

очна 
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ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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