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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ   

 

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, 

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 
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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 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; 

 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. 
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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 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 



 4 

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, 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; 

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;  
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 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 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 

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 
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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).  
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. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Теоретичне обґрунтування доцільності 

асоціаційного використання сільськогосподарської техніки» – визначено 

передумови організованої взаємодії сільськогосподарських товаровиробників у 

ринкових умовах; уточнено трактування поняття «асоціаційне використання 

сільськогосподарської техніки»; виділено організаційні моделі використання 

технічних засобів сільськогосподарських підприємств на асоціаційних засадах; 

висвітлено зарубіжний досвід використання різноманітних форм асоціаційного 

використання сільськогосподарської техніки. 

Об’єктивна необхідність асоціаційного використання техніки зумовлена 

потребою у практичному забезпеченні сільгосптоваровиробників новітніми, 

технологічно просунутими системами механізації сільського господарства. 
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Найбільшого значення це набуває для господарств, що мають обмежений 

фізичний 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, що 

зробить сучасне технічне забезпечення доступним для переважної частини 

господарств з гарантією максимально ефективного використання інвестицій у 

механізацію. Водночас, термін «асоціаційне використання» зазвичай 

визначається просто як будь-які засоби, потужності, обладнання і машини, що 

використовуються у більш ніж одному господарстві чи сільськогосподарському 

підприємстві. Асоціаційна взаємодія сільськогосподарських товаровиробників 

має значні переваги для ефективного використання техніки. По-перше, за цієї 

форми взаємодії вартість володіння технікою розподіляється на всіх членів 

групи. По-друге, оптимізується час використання техніки. Вартість володіння 

технікою зменшується пропорційно збільшенню культивованих за допомогою 

цієї техніки площ. По-третє, частково вирішується проблема пошуку 

необхідних коштів на придбання нової техніки. 

У дослідженні виділено найуживаніші рівні взаємодії товаровиробників у 

використанні сільськогосподарської техніки, до яких належать спільне, 

групове, асоціаційне використання. Незважаючи на близькість цих термінів, 

вони все ж таки не є синонімами, що зумовлено різними характеристиками 

учасників взаємодії (табл. 1).  

Таблиця 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 

 

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 
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знеособленого використання сільськогосподарської техніки та зміцненні 

демократичних інститутів ринкової трансформації аграрного сектора. 

Узагальнення асоціаційного використання сільськогосподарської техніки у 

зарубіжних країнах дозволило виділити чотири форми такої взаємодії (табл. 2).  

Таблиця 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  
і функціонування 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  
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Найбільш простою і поширеною організаційною формою спільного 

використання техніки є неформальна (сусідська) взаємодопомога. Вона не 

вимагає набуття спільної власності, будь-яких зобов’язань та юридичного 

оформлення. У деяких країнах, особливо Європейського Союзу, набули 

певного поширення товариства спільного володіння технікою з отриманням 

або без отримання статусу юридичної особи. Їх члени, об’єднуючи капітал, 

формують системи сільськогосподарських машин для виконання замовлень як 

членів свого товариства, так й сторонніх осіб. 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 механізованих послуг стороннім 

особам. Найбільш доцільною така організаційна форма визнається у випадках, 

коли виникає потреба у використанні дорогої, високопродуктивної або 

спеціалізованої техніки у короткостроковий період. Спеціалізовані кооперативи 

з надання техніко-технологічних послуг спеціалізуються на придбанні та 

використанні 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. 

У другому розділі «Стан та проблеми використання 

сільськогосподарської техніки підприємствами» – визначено сучасний стан 

технічного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств; 

розроблено та реалізовано методику оцінки ефективності використання техніки 

виробниками сільськогосподарської продукції; обґрунтовано основні параметри 

забезпеченості господарюючих суб’єктів сільськогосподарською технікою; 

визначено чинники, що уповільнюють досягнення належного рівня технічного 

забезпечення сільськогосподарських підприємств різного організаційно-

правового статусу. 

Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується 

недостатнім технічним забезпеченням суб’єктів господарської діяльності. 

Навантаження на сільськогосподарську техніку в Україні має тенденцію до 

поступового збільшення та у кілька разів перевищує відповідні показники у 

розвинутих країнах. Зокрема, у цілому по Україні навантаження на один 

трактор збільшилось з 82 га ріллі у 2000 р. до 114 га у 2016 р. (тобто на 39 %). 

Для порівняння, навантаження на 1 трактор у вітчизняних 

сільськогосподарських підприємствах у 8,1 раза вище, ніж у США та у 3,2 раза 

– ніж у Франції. Натомість, навантаження на 1 зернозбиральний комбайн в 

Україні нижчий порівняно з Німеччиною у 2,2 раза, Канадою – на 78,6 %, США 

– на 71,4 %. Прогноз рівня навантаження тракторів і зернозбиральних 

комбайнів у сільськогосподарських підприємствах України подано на рис. 1. 

Високе навантаження на сільськогосподарську техніку призводить до 

швидкого зношення технічних засобів і недоотримання урожаю. Водночас, за 

сучасних умов темпи оновлення машинно-тракторного парку у 

сільгосппідприємствах характеризуються уповільненням. Особливо це є 
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притаманним процесу поповнення машинно-тракторних парків підприємств 

комбайнами та вантажними і вантажно-пасажирськими автомобілями (відносне 

оновлення у 2013–2016 рр. було менше 100 %).  
 

   
         а) навантаження тракторів               б) навантаження зернозбиральних  

                                                                              комбайнів  

 
Рис. 1. Прогнозування навантаження тракторів та зернозбиральних 

комбайнів у сільськогосподарських підприємствах України 
 

Результати аналізу наявності тракторів у вітчизняних 

сільськогосподарських підприємствах у розрізі організаційно-правових форм 

господарювання дають підстави засвідчити те, що найбільша частка наявних у 

всіх сільськогосподарських підприємствах тракторів припадає на господарські 

товариства. За період дослідження питома вага тракторів товаровиробників цієї 

форми підприємництва збільшилася на 6 в. п. 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 відображатиме розмір чистого прибутку у розрахунку на 1 грн 

витрат з обслуговування техніки. Аналіз ефективності проведено на прикладі 

197 сільськогосподарських підприємств Житомирської області різних 

організаційно-правових форм. У групі підприємств з низьким рівнем 

ефективності використання техніки середня урожайність становить 30,4 ц/га, 

середнім – 50,3 ц/га, високим – 58,6 ц/га.  

Подібним є взаємозв’язок між ефективністю використання техніки та 

рівнем рентабельності продукції рослинництва. У процесі аналізу досліджувану 

вибіркову сукупність (197 підприємств) розподілено на дві групи: 

1) підприємства, які повністю забезпечені технічними засобами і не 

використовують послуги сторонніх організацій; 2) підприємства, що 

використовують послуги сторонніх організацій (табл. 3). Послуги сторонніх 

організацій використовувала переважна більшість підприємств, а саме 121, з 

них 68 % – господарські товариства, 27 % – приватні підприємства та виробничі 
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кооперативи, 5 % – фермерські господарства. Серед 76 підприємств, що не 

використовували послуги сторонніх організацій, найбільш ефективними за 

запропонованим коефіцієнтом визнано приватні підприємства. 

Таблиця 3 

Групування сільськогосподарських підприємств за коефіцієнтом 

ефективності використання техніки 

Рівні  

коефіцієнта 

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 
 

З-поміж підприємств, які використовували послуги сторонніх організацій, 
лише у групі господарських товариств 15 % підприємств ефективно 
використовували свій машинно-тракторний парк. Наведене дає підстави 
стверджувати, 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. 

У третьому розділі «Стратегічні перспективи асоціаційного 

використання сільськогосподарської техніки для забезпечення 
інноваційного прориву» – розроблено методичний підхід до обґрунтування 
оптимальної форми асоціаційного використання сільськогосподарської техніки; 
запропоновано процедуру моделювання машинно-тракторного парку 
об’єднання сільськогосподарських підприємств корпоративного типу; 
обґрунтовано процес геоінформатизації діяльності сільськогосподарських 
підприємств на засадах їх асоціаційної взаємодії. 

В основу аналізу рівня технічного забезпечення сільськогосподарських 
підприємств, результати якого мають бути підґрунтям стратегічного 
планування техніко-технологічної бази, доцільно покласти двоетапну 
класифікацію суб’єктів агробізнесу за кількістю тракторів, що припадає на одне 
сільськогосподарське підприємство, та площею ріллі у розрахунку на 1 трактор. 
Подальший порівняльний аналіз із застосуванням матричних методів дасть 
можливість визначити сценарій техніко-технічного розвитку кожного окремого 
підприємства. 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.  
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Стратегії техніко-технологічного забезпечення діяльності підприємств, що 

різняться за розміром, ефективністю діяльності, наявним ресурсним та 

інвестиційним потенціалом, також мають бути різними. З огляду на це, перед 

безпосередньо обґрунтуванням особливостей технічного забезпечення, 

проведено кластерний аналіз підприємств за площею ріллі на 1 фізичний 

трактор, кількістю фізичних тракторів у розрахунку на 1 підприємство, 

загальною площею ріллі, повною собівартістю сільськогосподарської 

продукції. 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. Відмінними у розрізі кластерів є оптимальні 

джерела фінансування технічного забезпечення та способи залучення 

інвестиційних ресурсів, потенційні партнери для взаємодії, перспективні види 

технічних засобів та технологій. 

Реалізація більшості із заходів щодо покращення техніко-технологічного 

забезпечення може мати суттєво вищу ефективність у разі групової взаємодії 

сільськогосподарських підприємств. Однак, обґрунтування напрямів співпраці 

суб’єктів агробізнесу має бути кількісно обґрунтованим, що передбачає 

використання спеціального математичного апарату. У дослідженні виділено 

критерії, за якими сільськогосподарському підприємству буде рекомендована 

та чи інша форма асоціаційної взаємодії. До таких критеріїв віднесено: 

фінансовий, економічний, технічний, ринковий (табл. 4). 

Таблиця 4 

Напрями асоціаційної взаємодії сільськогосподарських підприємств 

Критерій 
Рівень коефіцієнта 

низький (до 0,33) середній (0,34–0,66) високий (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; 

залучення капітальних  

ресурсів кредитних спілок. 

Участь у забезпеченні 

потреб у техніці 

недостатньо 

платоспроможних 

підприємств; кооперація 

коштів для придбання 

техніки і технологій; 

участь у створенні 

кредитних спілок. 

Технічний  Використання переважної 

більшості (або всієї) 

техніки за домовленістю; 

користування 

механізованими 

послугами та послугами  

з обслуговування 

і ремонту техніки. 

Асоціаційне використання 

спільно придбаної 

техніки; часткове 

користування послугами  

з обслуговування  

та ремонту техніки. 

Надання техніки в оренду 

машинно-тракторному 

кооперативу; участь 

технікою у створенні 

кооперативу; надання 

послуг з ремонту  

та обслуговування 

техніки. 

Економічний  Постачання пально-мастильних матеріалів, запчастин  

на кооперативних засадах. 

Матеріальне 

забезпечення учасників 

об’єднання. 

Ринковий  Збут та/або переробка с.-г. 

продукції на 

кооперативних засадах. 

Ініціювання збуту та/або 

переробки с.-г. продукції 

на кооперативних засадах. 

– 
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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.  

Для врахування дії факторів невизначеності та ризику розроблено 

стохастичну модель оптимізації машинно-тракторного парку 

сільськогосподарських товаровиробників. Її головним призначенням є 

уточнення переліку та кількості технічних засобів, які слід докуповувати. 

Критерієм оптимальності стохастичної моделі оптимізації машинно-

тракторного парку є 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 , (1) 

де jx  – оптимальна кількість машинно-тракторних агрегатів j-го виду, які необхідно 

придбати; jv  – вартість придбання машинно-тракторного агрегату j-го виду; V  – загальний 

обсяг доступних членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу коштів. 

 

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 

бути не вищою за мінімально встановлену межу; 4) обмеження за машинно-

тракторними агрегатами, які є в наявності у членів кооперативу. Ефективне 

технічне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств 

неможливе без використання сучасних технологій, зокрема геоінформаційних 

систем.  

В умовах дефіциту інвестиційного капіталу процедуру геоінформатизації 

кожного окремого виробника доцільно проводити у кілька етапів, що 

включають визначення доцільних для освоєння геоінформаційних систем, їх 

ранжирування за потенційним ефектом, визначення можливості самостійного 

впровадження у господарську діяльність, пошук партнерів для їх придбання та 

використання на засадах асоціаційної взаємодії, обґрунтування оптимальної 
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форми асоціаційного використання геоінформаційних систем і необхідних 

агротехнічних засобів. Для обґрунтування методики спрогнозовано потенційні 

економічні ефекти від інформаційного забезпечення виробників пшениці на 

базі аналітичної системи Cropio (табл. 5). 

Таблиця 5 

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 -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 

*Розраховано за технологічною картою. 
 

Встановлено, що і великомасштабні, і дрібні сільськогосподарські 

підприємства матимуть суттєвий результат від впровадження системи Cropio. 

Однак резерви підвищення ефективності їх діяльності є різними. У 

великомасштабних підприємствах, передусім, це зниження собівартості. 

Зокрема, кожна гривня, інвестована в інформаційне забезпечення, забезпечить 

отримання 14,2 грн додаткового прибутку, що удвічі більше, ніж у підприємств 

із посівною площею 500 га. Тоді як для підприємств з невеликою площею 

посіву досягнення економічного ефекту забезпечуватиметься підвищенням 

урожайності.  

Приклад з 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.    
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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 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.  
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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 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 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. 
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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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АНОТАЦІЯ 

 

Шлапак М. А. Розвиток асоціаційних форм використання 

сільськогосподарської техніки. – Рукопис. 

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 та науки України, Житомир, 2019. 
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Досліджено теоретичні та практичні аспекти спільного використання 

сільгосптехніки. Запропоновано авторське визначення поняття «асоціаційне 

використання сільськогосподарської техніки». Узагальнено зарубіжний досвід 

асоціаційного використання сільгосптехніки.   

Проведено аналіз сучасного рівня забезпечення сільськогосподарських 

підприємств технічними засобами. Визначено основні проблеми технічного 

забезпечення вітчизняних сільгосппідприємств. Удосконалено методику оцінки 

рівня ефективності використання сільгосптехніки. 

Розроблено методичний підхід до обґрунтування оптимальної форми 

асоціаційного використання сільгосптехніки. Запропоновано процедуру 

моделювання машинно-тракторного парку об’єднання підприємств 

корпоративного типу. Розроблено підхід до визначення оптимальних форм 

асоціаційної взаємодії у придбанні та використанні геоінформаційних систем. 

Ключові слова: сільськогосподарська техніка, асоціаційне використання, 

сільськогосподарська обслуговуюча кооперація, машинно-тракторний парк, 

геоінформаційна система. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шлапак М. А. Развитие ассоциационных форм использования 

сельскохозяйственной техники. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). Житомирский национальный агроэкологический 

университет Министерства образования и науки Украины, Житомир, 2019. 

В диссертации исследованы теоретико-методологические и научно-

практические аспекты совместного использования сельскохозяйственной 

техники. Предложено авторское определение понятия «ассоциационное 

использование сельскохозяйственной техники». Выделены основные виды 

организационных моделей ассоциационного использования 

сельскохозяйственной техники, к которым отнесены неформальная 

взаимопомощь, общества совладельцев техники, машинные круги и 

специализированные кооперативы по оказанию услуг. Обобщен опыт 

ассоциационного использования сельскохозяйственной техники в странах с 

развитым сельским хозяйством.  

Проведен анализ современного уровня обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий техническими средствами как в целом по 

Украине, так и по организационно-функциональному признаку. Определены 

основные проблемы технического обеспечения отечественных 

сельскохозяйственных предприятий. Построен прогноз уровня нагрузки 

тракторов и зерноуборочных комбайнов в сельхозпредприятиях Украины. 

Усовершенствована методика оценки уровня эффективности 

использования сельскохозяйственной техники, основанная на группировке 

сельхозпредприятий в зависимости от величины коэффициента эффективности, 
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отражающего размер чистой прибыли в расчете на 1 грн расходов на 

обслуживание машинно-тракторного парка.  

Разработан методический подход к обоснованию оптимальной формы 

ассоциационного использования сельскохозяйственной техники, в основу 

которого положены: динамический анализ тенденций изменения 

обеспеченности сельскохозяйственного предприятия техническими средствами; 

кластерный анализ сельскохозяйственных производителей; определение 

сценария развития технической базы и интегральное оценивание деятельности 

предприятия по финансово-экономическим и техническим критериям. 

Предложена процедура моделирования машинно-тракторного парка 

объединения сельскохозяйственных предприятий корпоративного типа с 

учетом факторов неопределенности и ограничений по срокам выполнения 

агротехнических операций и по имеющейся технике. Обоснована системность 

процесса геоинформатизации сельскохозяйственных предприятий и разработан 

подход к определению оптимальных форм ассоциационного взаимодействия 

при приобретении и использовании разных видов геоинформационных систем. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, ассоциационное 

использование, сельскохозяйственная обслуживающая кооперация, машинно-

тракторный парк, геоинформационная система. 

 

SUMMARY 
 

Shlapak M. A. The Development of Agricultural Machinery Associative 

Using. – Manuscript. 

The thesis for a Candidate degree in Economics, in specialty 08.00.04 – 

Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic 

activities). – Zhytomyr National Agroecological University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2019. 

The theoretical and scientific aspects of the agricultural machinery joint use are 

studied. The author’s definition of the “associative use of agricultural machinery” 

concept is proposed. The foreign experience of the associative use of agricultural 

machinery is generalized. 

The analysis of the modern level of agricultural enterprises’ provision with 

machinery is carried out. The technical support basic problems for domestic 

agricultural enterprises are determined. The technics for assessing the efficiency level  

of using agricultural machinery has been improved. 

The methodical approach to substantiation of the optimal form of the 

agricultural machinery associative use is developed. The procedure of a machinery 

park modeling for the corporate type enterprises’ association is proposed. The 

approach to determining the optimal forms of associative interaction in the 

acquisition and use of geoinformation systems is developed. 

Key words: agricultural machinery, associative use, agricultural servicing 

cooperation, machinery park, geoinformation system. 
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