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COOPERATIVES FOR JOINT USE OF EQUIPMENT IN UKRAINE.

У статті досліджено особливості та проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, зокреP
ма агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних засобів в Україні.

Розглянуто можливі варіанти забезпечення зернозбиральним комбайном сільськогосподарських виробників для
обробки площі сільгоспугідь 100 га та встановлено фінансову неспроможність та недоцільність його придбання агP
раріями з площею сільськогосподарських угідь до 500 га. Результати розрахунків підтвердили, що забезпечення виP
робничого процесу технічними засобами через формування агротехнологічного кооперативу із спільного викорисP
тання технічних засобів економічно доцільніше для сільгоспвиробників з площею угідь до 500 га, оскільки сума витP
рат найнижча для аграріїв із всіх розглянутих варіантів з причини розподілу витрат на придбання комбайну між
членами кооперативу.

Окреслено переваги агротехнологічної кооперації із спільного використання технічних засобів для сільськогосP
подарських виробників із площею сільгоспугідь до 500 га, серед яких основними виступають економія постійних
витрат, можливість використовувати повний комплекс технічних засобів агротехнологічного кооперативу у виробP
ничому процесі, розподіл інших витрат між членами агротехнологічного кооперативу.

Розглянуто форми державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, та, зокрема, агроP
технологічних із спільного використання технічних засобів на сучасному етапі в Україні та виявлено стримуючі чинP
ники можливості скористатися аграріями деякими формами державної підтримки. Обгрунтовано необхідність дієвої
довгострокової державної підтримки становлення та розвитку агротехнологічних кооперативів із спільного викориP
стання технічних засобів та доопрацювання існуючих форм державної фінансової підтримки. Реалізація вказаних
пропозицій сприятиме створенню та розвитку агротехнологічних кооперативів із спільного використання технічних
засобів, що матиме прямий вплив на результати виробничої діяльності для аграріїв із площею сільськогосподарських
угідь до 500 га.

The article examines the features and problems of development of agricultural service cooperation, in particular
agroPtechnological cooperatives for the joint use of technical means in Ukraine. Possible options for providing a combine
harvester of agricultural producers for processing the area of agricultural land are considered 100 hectares and the financial
insolvency and expediency of its acquisition by farmers has been established. The results of calculations confirmed that
providing the production process with technical means through the formation of an agroPtechnological cooperative for
the joint use of technical means is more economically feasible for farmers with land up to 500 hectares, as the amount of
costs is lowest for farmers of all options. The advantages of agroPtechnological cooperation in the joint use of technical
means for agricultural producers with an area of agricultural land up to 500 hectares are highlighted, among which the
main are the savings of direct costs and the ability to use the technical means of agroPtechnological cooperative in the
production process.

Peculiarities of state support in developed European countries are considered for agroPtechnological cooperatives
for the joint use of technical means.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

На сучасному етапі для забезпечення ста&
більного розвитку аграрної галузі необхідно
своєчасне оновлення технічних засобів. У свою
чергу виробництво продукції рослинництва
являється важливим напрямом розвитку аграр&
ної галузі: "…рослинництво залишається локо&
мотивом розвитку аграрної сфери і ключовим
продуктом експорту. Загалом Україна зі своїм
потенціалом може стати житницею світу та
одним з основних гравців у питанні глобальної
продовольчої безпеки. Зокрема, сприятливий
клімат, наявність родючих грунтів (32,5 млн га
орних земель, з яких 19,4 млн — чорноземи, що
становить 1/3 всіх його світових запасів, недо&
рога робоча сила, достатньо розвинена інфра&
структура, близькість до найбільших міжна&
родних ринків) — усі ці характеристики фор&
мують в Україні потужний агропотенціал, що
має надати їй змогу стати передовим експор&
тером сільськогосподарської продукції у світі
[1]". Нині стан сільського господарства, зокре&
ма, рослинницької галузі, залишається незба&
лансованим з причини нарощування викорис&
тання сільськогосподарських угідь великими
агрохолдинговими формуваннями для вирощу&
вання високорентабельних культур, зокрема,
зернових та олійних. Водночас виробництво
плодоовочевих трудомістких культур здійсню&
ють невеликі товаровиробники. Для ефектив&
ної діяльності сільськогосподарських вироб&
ників в процесі вирощування продукції рослин&
ництва аграріїв з площею сільськогосподарсь&
ких угідь до 500 га суттєвим фактором висту&
пає забезпечення виробничого процесу сучас&
ними високоефективними технічними засоба&
ми. Об'єднання сільськогосподарських вироб&
ників в агротехнологічні кооперативи із
спільного використання технічних засобів ви&

Forms of state support of agricultural service cooperatives, and, in particular, agroPtechnological ones for the joint
use of technical means at the present stage in Ukraine and deterrents have been established and restraining factors of the
possibility for farmers to use some forms of state support have been identified. The necessity of effective longPterm state
support for the formation and development of agroPtechnological cooperatives for the joint use of technical means and
refinement of existing forms of state financial support is substantiated. The implementation of these proposals will
contribute to the creation and development of agroPtechnological cooperatives for the joint use of technical means, which
will have a direct impact on the results of production activities for farmers with an area of agricultural land up to 500
hectares.

Ключові слова: агротехнологічний кооператив, технічне оснащення, державна підтрим?
ка, спільне використання техніки.
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ступає одним із шляхів забезпечення аграріїв з
площею сільгоспугідь до 500 га повним комп&
лексом сучасних високоефективних технічних
засобів, що можливо при належному рівні дер&
жавної підтримки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у вивченні ролі та пошуку
шляхів становлення та розвитку в Україні об&
слуговуючої кооперації, зокрема для забезпе&
чення розвитку аграрної галузі та її матеріаль&
но&технічного забезпечення зробили такі вчені:
Безус Р.М., Блок Р., Газуда Л.М., Гончаренко В.В.,
Добіжа Н.В., Жук В.М., Захарчук О.В., Збарсь&
кий В.К., Зіновчук В.В., Кадирус І.Г., Курбаць&
ка Л.М., Лендєл М.А., Лупенко Ю.О., Малік
М.Й., Месель&Веселяк В.Я., Могилова М.М.,
Пивовар П.В., Россоха В.В., Саковська О.М.,
Талавиря М.П., Шлапак М.А., Шпикуляк О.Г.
та багато інших науковців. Однак, попри ваго&
мий вклад науковців у дослідження розвитку
обслуговуючих, зокрема агротехнологічних
кооперативів у рослинницькій галузі, потребує
уваги пошук та впровадження додаткових
шляхів стимулювання об'єднання сільськогос&
подарських виробників в агротехнологічні ко&
оперативи із спільного використання технічних
засобів в довгостроковій перспективі.

МЕТА СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є обгрунтування основних на&
прямів подальшого розвитку агротехнологічних
кооперативів із спільного використання техніч&
них засобів на основі дослідження його поточ&
ного стану і виявлення основних проблем.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині в Україні, згідно зі статистичними да&
ними, кількість обслуговуючих кооперативів,
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починаючи з 2012 року, поступово зростає
(рис. 1).

Однак, попри позитивну динаміку зростан&
ня кількості обслуговуючих кооперативів, до
яких відносяться агротехнологічні, порівняно
з 2013 роком, необхідно враховувати, що реаль&
но функціонує не більше половини. Окрім цьо&
го, в Україні немає жодного успішного сіль&
ськогосподарського кооперативу, окрім тих,
які були створені за рахунок коштів міжнарод&
ної технічної допомоги або за сприяння вели&
ких переробних підприємств [3]. Згідно з дани&
ми Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України, станом на
1.01.17 р., із 1097 зареєстрованих в Україні, об&
слуговуючих кооперативів лише 589 одиниць,
що складає 54%, здійснюють господарську
діяльність, з яких 152 одиниці являються коо&
перативами із обробітку землі та збирання вро&
жаю [4]. В Україні, згідно з даними Урядового
порталу, в 2019 році в порівнянні з 1 січня
2018 р. кількість кооперативів з обробітку землі
та збирання урожаю збільшилась та становить
162 одиниці, що показує позитивну динаміку.
Однак, попри зростання кількості кооперативів
із спільного використання технічних засобів,
нині в більшій мірі застосовуються нефор&
мальні відносини між суб'єктами агробізнесу,
що підтверджують результати опитування сіль&
ськогосподарських виробників із незначними
площами сільгоспугідь Черкаської області.
Слід зазначити, що респонденти висловили го&
товність до кооперування та закупівлю мате&
ріально&технічних ресурсів та розглядали його
одним із найважливіших напрямів формальної
кооперації [5]. Водночас забезпечення техніч&
ними засобами кооперативних формувань із
спільного використання техніки недостатнє.

Під час обстеження машино&тракторного пар&
ку деяких працюючих обслуговуючих коопера&
тивів виявлено, що переважна більшість облад&
нана технічними засобами лише для виконан&
ня певних видів польових робіт (оранка, куль&
тивація) [6].

Однак на сучасному етапі в Україні коопе&
рація, зокрема, обслуговуючі агротехнологічні
кооперативи із спільного використання техні&
чних засобів, саме для сільськогосподарських
виробників із площею сільгоспугідь до 500 га
має ряд переваг. По&перше, аграрії, які мають
обмежений комплекс технічних засобів, об'єд&
навшись в агротехнологічний кооператив, ма&
ють можливість забезпечити виробничий про&
цес членів агротехнологічного кооперативу
повним комплексом агротехнологічних робіт
(оранка, культивація, захист сільгоспкультур,
внесення добрив, збір урожаю) в необхідній
кількості та відповідної якості. По&друге, еко&
номія постійних витрат, до яких відносяться
витрати по зберіганню технічних засобів та
обладнання, їх ремонту, сервісному обслугову&
ванню також виступає перевагою для членів
агротехнологічного кооперативу. Досвід коо&
перації по спільному використанню технічних
засобів європейських держав свідчить про
ефективність об'єднання дрібних сільськогос&
подарських виробників, що надає можливість
членам агротехнологічних кооперативів вирі&
шувати проблеми із своєчасного забезпечення
процесу вирощування продукції рослинництва
сучасними високоефективними технічними за&
собами.

У процесі вирощування продукції рослин&
ництва кількісний та якісний склад технічного
забезпечення сільськогосподарських вироб&
ників відіграє важливу роль для аграріїв усіх
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Рис. 1. Зміна кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
у 2013—2020 рр., одиниць

Джерело: складено за статистичними даними [2].
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ланок, однак дослідженнями доведено, що нині
саме аграрії з площею сільськогосподарських
угідь до 500 гектар фінансово неспроможні за&
безпечити виробничий процес усім комплексом
технічних засобів. Окрім цього, існує віро&
гідність того, що вказаним сільгоспвиробникам
недоцільно мати в наявності весь комплекс тех&
нічних засобів [7]. Також потребує уваги недо&
статнє технічне забезпечення селянських домо&
господарств, які забезпечені технічними засо&
бами на 19%, у тому числі на 31,3% плугами,
14,5% сівалками, 29,3% боронами, на 13,4%
культиваторами та на 23,7% тракторами [8].
Хоча нині технічне оснащення особистих се&
лянських домогосподарств зростає, переваж&
но за рахунок міні&тракторів та мотоблоків
китайського виробництва, порівняно з фер&
мерськими господарствами Польщі, де на один
трактор припадає 9,4 га, в домогосподарствах
України на 1 трактор припадає 21, 2 га [9].

Враховуючи значимість розвитку коопера&
тивних відносин, державні органи в Україні в
останні роки впроваджують заходи по фінан&
совому забезпеченню аграріїв в процесі прид&
бання технічних засобів. Однак, попри впрова&
дження ряду державних програм з підтримки
сільськогосподарських виробників, зокрема
обслуговуючих кооперативів, у розрізі бюд&
жетної програми КПКВК 1201150 "Фінансова
підтримка сільгосптоваровиробників" на 2020
рік [10], напрямками якої виступають програ&
ма фінансової підтримки заходів в агропромис&
ловому комплексі шляхом здешевлення кре&
дитів, програма часткової компенсації вартості
придбання технічних засобів та обладнання
вітчизняного виробництва та програма розвит&
ку фермерства та кооперативів, які надають
можливість скористатися фінансовими ресур&
сами виробників продукції рослинництва з пло&
щею сільгоспугідь до 500 га, в аграрній сфері
не відбулося значного нарощування обсягів
виробництва конкурентної сільгосппродукції
за рахунок підприємців із незначною площею
сільськогосподарських угідь.

На нашу думку, в Україні, в період концен&
трації земельних угідь великими агроформу&
ваннями та необхідності розвитку суб'єктів
малого бізнесу, саме обслуговуюча кооперація
виступає одним із шляхів забезпечення техніч&
ними засобами сільськогосподарських вироб&
ників з площею сільгоспугідь до 500 га та, як
наслідок, їх становлення та розвитку. В науко&
вих розробках ННЦ "Інститут аграрної еконо&
міки" саме розвиток сільськогосподарського
підприємництва та кооперації виступають од&
ним із основних напрямів досягнення стратегі&

чних цілей шляхом їх державної підтримки та
поліпшення матеріально&технічної бази [11].
Підтримуємо думку науковців, що в сучасному
середовищі кооперація виступає одним із пріо&
ритетних напрямів розвитку сільського госпо&
дарства [12]. В Законі України "Про сільсько&
господарську кооперацію" від 20.11.2012
№ 5495&VI вказано, що сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив — сільськогоспо&
дарський кооператив, що утворюється шляхом
об'єднання фізичних та/або юридичних осіб —
виробників сільськогосподарської продукції
для організації обслуговування, спрямованого
на зменшення витрат та/або збільшення до&
ходів членів цього кооперативу під час провад&
ження ними сільськогосподарської діяльності
та на захист їхніх економічних інтересів [13].
Також у зазначеному Законі кооперативи по&
діляються на виробничі, які створюються для
спільного виробництва продукції та обслуго&
вуючі, які створюються для надання послуг пе&
реважно членам кооперативу та іншим особам.
Метою обслуговуючих кооперативів є виконан&
ня якісних робіт та надання послуг членам
кооперативу по мінімальній вартості, що пози&
тивно вплине на результати їх господарської
діяльності. В свою чергу обслуговуючі коопе&
ративи в залежності від виду діяльності поділя&
ються на переробні, заготівельно&збутові, по&
стачальницькі, багатофункціональні, техно&
логічні, транспортні та інші кооперативи в за&
лежності від виду послуг. Окрім цього, в законі
зазначено, що обслуговуючі кооперативи мо&
жуть надавати послуги своїм членам, зокрема
технологічні. Агротехнологічним кооперати&
вом із спільного використання техніки являєть&
ся група аграріїв, що прийняли рішення розді&
лити власність та використовувати технічні за&
соби спільно, оскільки самостійно сільгоспви&
робники не в змозі придбати їх за власні кошти
або використовувати на повну потужність [14].
Пайовий фонд формується за рахунок техніч&
них засобів, які становляться власністю коопе&
ративу, та за рахунок пайових внесків членів
кооперативу. Економічна доцільність створен&
ня кооперативів зі спільного використання тех&
нічних засобів полягає в економії постійних
витрат, оскільки їх розподіл на обсяги вироб&
леної продукції усіма членами кооперативу
призводить до зниження собівартості. Метою
обслуговуючого агротехнологічного коопера&
тиву виступає забезпечення своєчасними та
якісними агротехнологічними послугами
(оранка, культивація, внесення добрив, збір
урожаю тощо) членів кооперативу для підви&
щення ефективності виробничої діяльності.
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Обслуговуючі кооперативи, зокрема коопера&
тиви із спільного використання техніки, вихо&
дячи із принципів кооперації, являються непри&
бутковими організаціями, оскільки саме члени
кооперативу являються його клієнтами. При
цьому необхідно враховувати, що більш ефек&
тивне об'єднання виробників продукції рослин&
ництва із незначною різницею в площі сільгос&
пугідь, із спільного використання техніки (ко&
оперативні МТС, механізаторські кооперати&
ви, машинно&технологічні кооперативи тощо),
оскільки у випадку значної різниці в площі
сільськогосподарських угідь можуть виникну&
ти непорозуміння у вигляді невспівмірних площ
обробітку полів або запізнення передачі техні&
ки іншому члену кооперативу [15].

Дослідження показали, що при розгляді
можливих варіантів забезпечення виробничо&
го процесу зернозбиральним комбайном най&
менші витрати по придбанню та використанню
зернозбирального самохідного комбайну "Skif&
190" (SR&2065), вартістю 3 393600,00 грн поне&
суть саме члени агротехнологічного коопера&
тиву із спільного використання технічних за&
собів, оскільки витрати розділяться між члена&
ми кооперативу (табл. 1).

Сільськогосподарські виробники з площею
сільгоспугідь до 500 га можуть розглядати різні
варіанти забезпечення виробничого процесу
технічними засобами, серед яких можна виок&
ремити можливість придбання комбайну в кре&
дит за напрямом "Доступні кредити 5,7,9 %" або
придбання на умовах "Фінансовий лізинг" [16],
виконання необхідного комплексу агротехно&
логічних робіт сторонніми організаціями та
створення агротехнологічного кооперативу зі
спільного використання технічних засобів.
Стосовно кредитної лінії "АгроКуб", яка також
являється однією із форм державної підтрим&
ки суб'єктів малого агробізнесу [16] , в дослід&
женні її не розглянуто, оскільки сума кредиту
по зазначеній програмі може становити від
50 000,00 грн до 1 000 000,00 грн, що недостат&
ньо для придбання зернозбирального комбай&
ну "Skif&190" (SR&2065), вартість якого складає
3 393 600,00 грн.

Дослідження можливих варіантів забезпе&
чення робіт зі збору урожаю сільськогоспо&
дарського виробника із площею сільськогос&
подарських угідь 100 га підтвердило, що агра&
рію, який на 1 га сільгоспугідь має прибуток
5 161,00 грн [7], придбати зернозбиральний ком&

Таблиця 1. Варіанти забезпечення зернозбиральним самохідним комбайном

Джерело: складено та розраховано на підставі даних АТ КБ "Приватбанк" [16] та даних агропорталу "Пропозиція" [17].

1-й варіант 2-й варіант 3-й варіант 4-й варіант 

Показник 
Придбання 
(кредитна 
програма 
5,7,9%) 

Купівля в лізинг 
(13,5%) 

Вартість придбання  
для одного члену 
кооперативу  за 
умови, що в складі 

кооперативу 5 членів 

Вартість обробки 
поля сторонніми 
організаціями 

(вартість обробки 
1 га - 1000,00 грн) 

1-й рік 584 553,24 593 739,79 678 720,00 100 000,00 
2-й рік 577 344,96 593 739,79 - 100 000,00 
3-й рік 577 344,96 593 739,79 - 100 000,00 
4-й рік 577 344,96 593 739,79 - 100 000,00 
5-й рік 577 344,96 593 739,79 - 100 000,00 
6-й рік - - - 100 000,00 
7-й рік - - - 100 000,00 
8-й рік - - - 100 000,00 
9-й рік - - - 100 000,00 
10-й рік - - - 100 000,00 
Платежі під час оформлення  позики: 
аванс 

848 400,00 
(25%) 

678 720,00 (20%) - - 

Страховий 
платіж 

18691,00 
(разовий платіж)

16968,00 
(щорічний платіж)

- - 

Комісія банку 1% 25452,00 Не виплачується - - 
Разом витрати на придбання комбайну 
 

3 786 476,08 3 732 258,95 678 720,00 - 

Щорічні витрати на технічний сервіс 
комбайну в післягарантійний період 

169 680,00 169 680,00 33 936,00 - 

Витрати на технічний сервіс за весь період 
(8 років) 

1 357 440,00 1 357 440,00 271 488,00 - 

Всього витрати за 10 років 5 143 916,08 5 089 698,95 950 208,00 1 000 000,00 
Отримання доходу від збору урожаю іншим 
підприємствам за сезон (вартість палива 
оплачує замовник робіт) 

98 309,40 98 309,40 19 661,88 - 

Отримання доходу від збору урожаю іншим 
сільгоспвиробникам за 10 років 

983 094,00 983 094,00 196 618,80 - 

Сукупний результат (різниця між доходами 
та витратами) за 10 років (+, -) 

-4 160 822,08 -4 106604,95 -753 589,20 -1 000 000,00 
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байн "Skif&190" (SR&2065) вартістю 3 393 600,00 грн
фінансово складно та недоцільно, оскільки ви&
робничий процес потребує вкладення фінансо&
вих ресурсів у витрати на придбання насіння,
виконання інших видів польових робіт (оран&
ка, культивація, посів, внесення добрив, хі&
мічний захист рослин тощо), на виплату заро&
бітної плати персоналу, оплату податків та
зборів, утримання приміщень та інших витрат,
яких потребує процес вирощування продукції
рослинництва.

У процесі дослідження першим варіантом
придбання зернозбирального комбайну було
розглянуто його придбання в кредит за напря&
мом "Доступні кредити 5,7,9 %", яка діє відпо&
відно постанови КМУ № 300 від 29.04.2015 [18],
згідно з якою з державного бюджету з 01.02.2020 р.
компенсується частина кредитного наванта&
ження аграріям. Розмір компенсації залежить
від кількості робочих місць, створених підприєм&
цем у період кредитування; строк дії лінії (тран&
шу) становить до 5 років, сума кредитування
складає від 100 000 грн до 3 млн грн, яка може
становити до 80% від вартості технічного засо&
бу. При розрахунку платежів під час отриман&
ня кредиту по зазначеній програмі передбаче&
но оплату авансу у розмірі 25%, разового стра&
хового платежу та комісії за послуги банку в
розмірі 1% від суми кредиту. Сума авансу скла&
ла 848 400 грн, страховий платіж становив
18 691 грн та комісія банку складала 25 452 грн,
тобто перший внесок на придбання вказаного
комбайну для аграрія складатиме 892 543 грн.
Окрім першого внеску, по кредитній програмі
щорічно протягом п'яти років сільськогоспо&
дарський виробник має сплачувати наступні
суми: в перший рік грошові кошти сумою
584 553,24 грн, з другого по п'ятий роки сума що&
річного платежу в банк складатиме 577 344,96 грн.
Перевищення суми платежу в перший рік по&
яснюється вищою кредитною ставкою, оскіль&
ки в перші три місяці кредитна ставка складає
7% річних, яка знизиться до 5% після збіль&
шення робочих місць на дві особи. Прове&
дені розрахунки свідчать, що незважаючи на
низькі кредитні ставки завдяки участі у дер&
жавній програмі доступного кредитування,
сільськогосподарський виробник, у якого
сума прибутку на 100 га сільгоспугідь склада&
тиме 516 100 грн, має заплатити суми, не&
співмірні з сумою прибутку, що підтверджує
фінансову неспроможність та недоцільність
сільськогосподарських виробників з площею
сільгоспугідь 100 гектар придбання комбайну
навіть по низькій відсотковій ставці кредиту&
вання.

 Водночас слід враховувати, що сільгоспви&
робники можуть розраховувати на участь у
державній програмі компенсації вартості
сільськогосподарської техніки в розмірі 25%,
якщо технічний засіб входить до Переліку
вітчизняної техніки та обладнання агропромис&
лового комплексу, вартість яких частково ком&
пенсується за рахунок коштів державного
бюджету. Обмежувальними факторами участі
аграріїв у вказаній програмі виступають не&
обхідність оплати повної вартості комбайну
власними або кредитними ресурсами та лише
після отримання банком від Міністерства роз&
витку економіки, торгівлі та сільського госпо&
дарства України коштів, призначених для ком&
пенсації, банк зарахує суму компенсації на ра&
хунок сільгоспвиробника. Нині транш з повер&
нення компенсації аграріям повертається із
затримкою, що стримує сільськогосподарських
виробників в придбанні технічних засобів на
вказаних умовах, оскільки виробничий процес
продукції рослинництва потребує негайного
вкладення фінансових коштів.

Стосовно придбання зазначеного комбай&
ну за напрямом "Фінансовий лізинг", умови
якої передбачають 13,5% річних з максималь&
ним терміном 5 років та економії на податко&
вих платежах за рахунок амортизації та подат&
кового кредиту за ПДВ, сільгоспвиробнику не&
обхідно сплатити аванс в розмірі 20% вартості
комбайна, що складає 678 720 грн, щорічний
страховий платіж в сумі 16 968 грн та щорічно
оплачується сума кредиту разом з відсотками
в розмірі 593 739,79 грн. Тобто в перший рік
аграрій має сплатити разом авансовий платіж,
страховий та щорічний кредитний платіж су&
мою 1 2894 27,79 грн та з другого по п'ятий роки
сума щорічних платежів складатиме 593 739,79 грн,
які для сільськогосподарського виробника з
площею сільськогосподарських угідь до 500 га,
у якого прибуток на 1 підприємство складав
1 591 000 грн, а в аграріїв з площею сільгоспугідь
до 100 га розмір прибутку на одне підприємство
складав 924 000 грн [7], фінансово неможливо
сплачувати значні суми за придбання комбай&
ну.

Окрім цього, необхідно враховувати, що
строк корисного використання зернозбираль&
ного комбайну складає близько 10 років [19],
тому сукупний результату від використання
придбаного комбайну було розраховано за 10 ро&
ків. Суму витрат на технічний сервіс комбайна
було розраховано за 8 років, оскільки 2 роки
складають період безкоштовного гарантійно&
го обслуговування. Витрати на поточний тех&
нічний сервіс визначалися, виходячи з щорічних
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відрахувань від вартості комбайну у розмірі 5%
поточні ремонти [20], в результаті чого за пе&
ріод післягарантійного обслуговування комбай&
ну, одноосібні аграрії щорічно витрачатимуть
грошові кошти в сумі 169 680 грн, що за весь пе&
ріод корисного використання комбайну скла&
датиме 1 357 440 грн. Члени агротехнологічно&
го кооперативу із спільного використання тех&
нічних засобів розділять суму витрат на поточні
ремонти, тому для одного члена агротехноло&
гічного кооперативу сума витрат складатиме
щорічно 33 936 грн, що за 8 років становитиме
271 488 грн.

Також при розрахунках слід враховувати,
що власники комбайну можуть використовува&
ти його в подальшому для виконання польових
робіт на власних сільгоспугіддях, та, окрім цьо&
го, аграрії після обробки власних полів змо&
жуть надавати агротехнологічні послуги зі збо&
ру урожаю зернових культур іншим сільсько&
господарським виробникам, середня вартість
яких нині становить 1 000,00 грн за га. Оскіль&
ки навантаження на комбайн пропускною
спроможністю 10—12 кг за секунду хлібної
маси, до яких відносяться зернозбиральні ком&
байни "Скіф", за умови високого рівня техніч&
ного обслуговування збиральних машин мож&
на обробити за сезон до 240 га [21], нами було
розраховано величину чистого доходу після
обробки власного поля розміром 100 га оброб&
ки полів інших господарств розмірі 140 га за
сезон (табл. 2).

Оскільки середня собівартість одного гек&
тару збирання зернових культур зернозбираль&
ними комбайном "Скіф" складає без врахуван&

ня паливо&мастильних матеріалів 297,79 грн,
дохід за гектар збору урожаю зернових скла&
датиме 702,21 грн, що за 140 га складе 98 309,40 грн
за сезон. В результаті розрахунку бачимо, що
одноосібні власники зернозбирального комбай&
ну за весь період експлуатації комбайну (10 ро&
ків) зможуть отримати дохід в сумі 983 094,00 грн.
Стосовно суми отриманого доходу агротехно&
логічним кооперативом, враховуючи, що у кож&
ного члена кооперативу обсяг сільськогоспо&
дарських угідь складає 100 геа, збір урожаю
з площі п'яти членів кооперативу в розмірі
500 га займе більше часу: за 7&годинну зміну
зернозбиральний комбайн "Скіф" може зібра&
ти урожай обсягом близько 12 га [17], для об&
робки 100 га полів комбайном "Скіф" необхід&
но близько 58 годин або 8 змін, для обробки
угідь площею 500 га необхідно 290 годин або
майже 42 зміни. Як наслідок, сума отриманого
доходу від надання послуг зі збору урожаю
придбаним комбайном буде різнитися з сумою
доходу аграріїв, у яких площа сільськогоспо&
дарських угідь 100 га, а саме становитиме 20%
доходу від суми доходу у аграріїв, які оброб&
лятимуть 100 гектар сільгоспугідь, що склада&
тиме за сезон 19 661,88 грн та за 10 років дохід
становитиме 196 618,80 грн.

Визначення сукупного результату підтвер&
джує, що при придбанні зернозбирального
комбайну в кредит (1&й варіант) одноосібний
власник, враховуючи витрати на придбання
комбайну, на поточні ремонти та враховуючи
отримання доходу від надання послуг зі збо&
ру урожаю іншим сільгоспвиробникам, за пе&
ріод корисного використання комбайну ма&
тиме сукупний результат — витрати в сумі
4 160 822,08 грн. Стосовно придбання вказано&
го комбайну на умовах фінансового лізингу (2&
й варіант), враховуючи всі перераховані витра&
ти та доходи, сукупним результатом за 10 років
становитимуть витрати сумою 4 106 604,95 грн.
Значна сума витрат по придбанню зернозби&
рального комбайну в кредит та на умовах
фінансового лізингу підтверджує фінансову
неспроможність та недоцільність придбання
технічного засобу.

Інша ситуація по придбанню зернозбираль&
ного комбайну агротехнологічним кооперати&
вом із спільного використання технічних за&
собів та по використанню у виробничій діяль&
ності послуг сторонніх організацій (3&й та
4&й варіанти), де за 10 років сума витрат значно
нижча та складає для членів агротехнологічно&
го кооперативу 753 589,20 грн та витрати при
користуванні послугами сторонніх організацій
за 10 років складатимуть суму 1 млн грн.

Таблиця 2. Розрахунок доходу від обробки
1 гектару сільськогосподарських угідь

зернозбиральним самохідним
комбайном "Skif"

грн

Джерело: складено та розраховано на підставі даних агро&
порталу "Пропозиція" [17].

Показник Сума 
Доходи від надання послуг зі збору урожаю  
(за 1 га) 1000,00 

Середня собівартість збирання 1 га зернових 
колосових культур зернозбиральним комбайном 
«Скіф» з урахуванням вартості паливо-мастильних 
матеріалів 

668, 58 

Середня собівартість збирання 1 га зернових 
колосових культур зернозбиральним комбайном 
«Скіф» без урахуванням вартості паливо-мастильних 
матеріалів 

297,79 

Чистий дохід від збору урожаю 1 га  
(з включенням у собівартість паливо-мастильних 
матеріалів) 

331,42 

Чистий дохід від збору урожаю 1 га  
(без включення в собівартість паливо-мастильних 
матеріалів) 

702,21 
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Сільгоспвиробникам при придбанні зерно&
збирального комбайну, враховуючи, що вартість
комбайну розділиться між членами кооперати&
ву, зможуть придбати комбайн без залучення
кредитних коштів, сума внеску кожного члену
кооперативу складатиме 678 720,00 грн. Окрім
витрат на придбання комбайну, члени коопе&
ративу понесуть щорічні витрати на технічний
сервіс, сума який складатиме для кожного чле&
на 33 936,00 грн, що за 8 років складе витрати в
сумі 271 488,00 грн. Сукупний результат, а саме
різниця між доходами та витратами за 10 років
в агротехнологічному кооперативі для кожного
члена складатиме витрати в сумі 753 589,20 грн.
Результати розрахунків підтверджують, що
забезпечення виробничого процесу технічними
засобами через формування агротехнологічно&
го кооперативу із спільного використання тех&
нічних засобів економічно доцільніше для
сільгоспвиробників з площею угідь до 500 га,
оскільки сукупний результат за 10 років стано&
вить найнижчу суму витрат. Водночас слід за&
уважити, що постійні витрати, серед яких вит&
рати на технічний сервіс в післягарантійний
період, які займають значну частку витрат, та&
кож розділяться між членами кооперативу.

Стосовно використання у виробничій діяль&
ності послуг агротехнологічних сторонніх
організацій, за 10 років для обробки площі
сільгоспугідь розміром 100 га аграрії понесуть
витрати у розмірі 1 млн грн, які значно нижчі
сукупного результату за 10 років при одноосі&
бному придбанні зернозбирального комбайну
в кредит або на умовах фінансового лізингу.
Окрім цього, при користуванні агротехнологі&
чними послугами немає потреби мати при&
міщення для зберігання комбайну, нести вит&
рати на технічний сервіс, оплачувати заробіт&
ну плату механізаторів тощо. При користуванні
послугами сторонніх організацій при зборі уро&
жаю зернових аграрії для обробки 100 га
сільгоспугідь несуть щорічні втрати у розмірі
100 000,00 грн, які необхідно фінансувати щор&
ічно під час збору зернових культур.

Дослідження показує, що кожен варіант
забезпечення виробничого процесу зернозби&
ральним комбайном має переваги й недоліки,
однак розвиток агротехнологічних коопера&
тивів із спільного використання технічних за&
собів являється одним із важливих та еконо&
мічно доцільніших напрямів забезпеченням по&
льових робіт сучасними високоефективними
технічними засобами аграріїв з площею
сільськогосподарських угідь до 500 га: "…коо&
перація є логічною стадією подальшого розвит&
ку аграрних реформ України, що є можливим

завдяки існуванню значної кількості незалеж&
них приватних сільськогосподарських товаро&
виробників, які мають спільні економічні інте&
реси у здійсненні економічної діяльності…" [23].

На сучасному етапі органи державної вла&
ди виконують дії для зростання кількості коо&
перативів, зокрема обслуговуючих. Зокрема
відбулися зміни в Податковому законодавстві,
в результаті чого легітимізовано правовий ре&
жим неприбутковості обслуговуючих коопера&
тивів. Окрім цього, для аграріїв розроблено
п'ять програм державних компенсацій, серед
яких три можуть застосовувати виробники
продукції рослинництва в процесі придбання
технічних засобів вітчизняного виробництва,
та, зокрема, обслуговуючі агротехнологічні
кооперативи із спільного використання тех&
нічних засобів.

Однак, попри певні кроки державних орга&
нів в напрямку розвитку обслуговуючої коопе&
рації, зростання кількості кооперативів незнач&
не та аграрії в процесі створення та діяльності
агротехнологічних кооперативів стикаються із
низкою перешкод. Дослідження показали, що
основними стримуючими чинниками форму&
вання та розвитку обслуговуючих агротехно&
логічних кооперативів із спільного використан&
ня техніки в аграрному секторі України висту&
пають:

по&перше, відсутність фінансових ресурсів у
процесі формування та становлення кооперати&
ву (адміністративні витрати, заробітна плата
персоналу, оренда приміщення та інші витрати);

по&друге, в процесі формуванні машинно&
тракторного парку агротехнологічні коопера&
тиви потребують дієвої довгострокової дер&
жавної фінансової підтримки у вигляді компен&
сації вартості технічних засобів з урахуванням
зменшення вартості технічних засобів під час
придбання техніки, що надасть можливості
зменшити перші внески по придбанню техніч&
них засобів;

по&третє, проблеми в забезпеченні кредитни&
ми ресурсами, оскільки обслуговуючі кооперати&
ви, до яких відносяться агротехнологічні, явля&
ються неприбутковими організаціями, що ство&
рює перешкоди в отриманні кредитних коштів;

по&четверте, державні програми розвитку
обслуговуючої кооперації недієві або аграрії
необізнані стосовно можливості ними скорис&
татися;

по&п'яте, недостатня кількість консульта&
ційних центрів на місцях або фахівців з коопе&
рації призводить до стримування аграріїв в
процесі прийняття рішення стосовно створен&
ня агротехнологічного обслуговуючого коопе&
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ративу із спільного використання технічних
засобів.

ВИСНОВКИ
Дослідженнями підтверджено фінансову

неспроможність та недоцільність одноосібно&
го придбання зернозбирального комбайну
аграріями з площею сільськогосподарських
угідь 100 га. Забезпечення виробничого проце&
су технічними засобами через формування аг&
ротехнологічного кооперативу із спільного
використання технічних засобів економічно
доцільніше для сільгоспвиробників з площею
угідь до 500 га, оскільки витрати на придбання
комбайну розділяться між членами кооперати&
ву. Окрім зазначеного, основними перевагами
агротехнологічної кооперації із спільного ви&
користання технічних засобів для аграріїв ма&
лих форм господарювання виступають еконо&
мія постійних витрат, можливість використо&
вувати повний комплекс технічних засобів
агротехнологічного кооперативу у виробничо&
му процесі, розподіл інших витрат між члена&
ми агротехнологічного кооперативу. Вищевка&
зане підтверджує, що саме формування агро&
технологічних кооперативів із спільного вико&
ристання технічних засобів сприятиме забез&
печенню аграріїв малих форм господарювання
зернозбиральною та іншою технікою, якої по&
требує виробничий процес. Однак слід врахо&
вувати, що на сучасному етапі в процесі фор&
мування та розвитку обслуговуючих коопера&
тивів, в тому рахунку агротехнологічних із
спільного використання технічних засобів,
рівень державної підтримки відіграє значущу
роль. На сучасному етапі діючі програми
підтримки обслуговуючої кооперації потребу&
ють доопрацювання. Пріоритетним напрямом
у формуванні та розвитку агротехнологічних
кооперативів із спільного використання техні&
чних засобів має бути дієва довгострокова дер&
жавна програма підтримки новостворених аг&
ротехнологічних кооперативів для надання
аграріям можливості довгострокового плану&
вання придбання технічних засобів, їх окуп&
ності, доходів та видатків. Аграрії, враховую&
чи особливості виробничого процесу (се&
зонність, погодні умови, обмежені строки ви&
конання робіт), мають розраховувати в довго&
строковій перспективі (на 5 років) окупність
витрат та фінансову спроможність погашення
зобов'язань. У зазначеній довгостроковій про&
грамі необхідно запланувати вирішення дер&
жавними органами наступних завдань:

по&перше, зниження ставок податків для
агротехнологічних кооперативів у період ста&

новлення, в перші п'ять років функціонування;
по&друге, покращення доступності кредитів

для придбання сільськогосподарської техніки.
В Україні кредитні ресурси кооперативам із
спільного використання техніки надаються на
конкурсній основі, оскільки вони мають статус
неприбуткової організації, що може призвес&
ти до виникнення додаткових обтяжень під час
процедури отримання кредитних коштів;

 по&третє, на етапі створення та становлен&
ня кооперативу із спільного використання тех&
нічних засобів, в перші п'ять років члени коо&
перативу потребують більш вагомої та дієвої
державної фінансової підтримки в процесі
формування машино&технічного парку;

по&четверте, програма державної підтрим&
ки з фінансово лізингу потребує доопрацюван&
ня. Коли в розвинутих країнах аграрний лізинг
суттєво сприяє технічному оснащенню сільгос&
пвиробників, в Україні, зважаючи на низький
рівень прибутковості сільськогосподарських
виробників із площею угідь до 500 га, з причин
високих відсоткових ставок та значного обся&
гу документації при його оформленні, для ви&
робників продукції рослинництва придбання
технічних засобів на умовах фінансового лізин&
гу є економічно непривабливим для аграріїв.

Окрім цього, державні програми як з доступ&
ного кредитування, так і фінансового лізингу
спрямовані на підтримку вітчизняного маши&
нобудування, однак необхідно дати можливість
сільгоспвиробникам самостійно обирати тех&
нічні засоби для виконання польових робіт.

Реалізація вказаних пропозицій сприятиме
створенню та розвитку агротехнологічних ко&
оперативів із спільного використання техніч&
них засобів, що матиме прямий вплив на резуль&
тати виробничої діяльності для аграріїв із пло&
щею сільськогосподарських угідь до 500 га.
Достатнє, що відповідає сучасним вимогам, за&
безпечення виробничого процесу технічними
засобами сільськогосподарських виробників
(як представників агробізнесу, так і особистих
селянських домогосподарств) сприятиме зро&
станню їх фінансово&економічних показників
та рівню конкурентоспроможності.
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