Передплатний індекс 21847

ЕКОНОМІКА АПК

УДК 631.1:631.3:06

В. В. Іванішин,
кандидат економічних наук, Кабінет Міністрів України

ОЦІНКА СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ
У статті розглядаються економічні аспекти становлення ефективного аграрного виробниц
тва. Досліджено та проаналізовано стан забезпечення аграрного сектора економіки України тех
нічними засобами.
The article deals with economic aspects of development of efficient agricultural production. Studied
and analyzed the state of agriculture in Ukraine by technical means.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Забезпеченість сільськогосподарського вироб
ництва сучасними досконалими технічними засо
бами на оптимальному рівні, висока ефективність
їх використання, своєчасне оновлення, освоєння
прогресивних технологій виробництва сільсько
господарської продукції, раціональної форми
організації ремонтнотехнічного обслуговування
та постачання, наявність висококваліфікованих
механізаторських і інженернотехнічних кадрів —
запорука якісного у визначені агротехнічні стро
ки виконання всіх технологічних процесів і опе
рацій та одержання сільськогосподарської про
дукції з оптимальними витратами праці й коштів.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ
Розвитку теоретичних і практичних аспектів
економіки і організації технічного обслуговуван
ня, методів визначення ефективності технічних за
собів присвячені праці Н.А. Артеменка, В.Г. Бі
льського, М.І. Долішнього, М.І. Кісіля, Ю.О. Кон
кіна, Г.Г. Косачева, В.О. Питулька, М.Г. Ступеня,
М.І. Синюкова та ін.
Теоретичні й практичні аспекти оцінки техні
котехнологічного сервісу в сільському госпо
дарстві в умовах його реформування та адаптації
до ринкового господарювання розглядаються в
працях В.П. Алферова, Я.К. Білоуська, В.А. Горе
микіна, А.А. Демка, П.А. Денисенка, Н.О. Доро
феєвої, Н.В. Краснощокова, П.О. Мосіюка, Г.М.
Підлісецького, Л.В. Погорілого, І.Г. Тивоненка,
С.С. Черепанова, А.В. Шпілька та інших вчених і
практиків. Відзначаючи вагомість отриманих нау
кових результатів у сфері теорії та практики
організації інженернотехнічної та технологічної
служби, слід зауважити, що на даний період зали
шились недостатньо розкритими питання, пов'я
зані з сучасними особливостями адаптації її струк
тур до ринкових умов. Не розроблено ефективно
го механізму функціонування технікотехнологі
чного сервісу в сільському господарстві.
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Актуальність проблеми, недостатнє її дослід
ження та висвітлення в економічній літературі,
теоретичне і практичне значення зумовили вибір
теми статті.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження даного питання є оцінка
стану забезпечення аграрного сектора економіки
України технічними засобами.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Найвищого рівня технічної оснащеності
сільськогосподарського виробництва Україна до
сягла в кінці 80их — на початку 90их років. Так,
у сільськогосподарських підприємствах на кінець
1992 р. було 511,5 тис. тракторів, 103,4 тис. зерноз
биральних комбайнів (105,2 тис. на кінець 1991 р.),
15,3 тис. кукурудзозбиральних комбайнів, 20,1 тис.
бурякозбиральних машин, 75, 4 тис. доїльних ус
тановок і агрегатів. На цей час забезпеченість тех
нічними засобами сільськогосподарського вироб
ництва по багатьох видах машин наближалася до
технологічної потреби.
У наступні роки через незважену державну
політику щодо сільського гсспожарства, не
стабільність або відсутність законодавчого забез
печення, непослідовність та нерішучість виконав
чих органів при реформуванні сільського госпо
дарства, передчасну лібералізацію цін на матері
альнотехнічні ресурси і помилкову цінову політи
ку державних органів щодо продукції сільського
господарства, намагання держави, як це було і в
радянські часи, вирішувати фінансовоекономічні
проблеми народногосподарського комплексу за
рахунок села призвели до різкого порушення екв
івалентності міжгалузевого товарообміну та пад
іння платоспроможності сільських товаровироб
ників. Це викликало зниження темпів оновлення
технічних засобів і, як наслідок, загального рівня
технічного оснащення аграрного виробництва
тракторами, комбайнами та іншими засобами ме
ханізації технологічних процесів.
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надана перевага прямим показ
никам, які базуються на мате
ріалах державної статистичної
Ɋɨɤɢ
звітності, зокрема таких стати
ȼ%
стичних бюлетенів, як "На
Ɍɢɩɢ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ
2008
явність та рух тракторів і
1990
1996
2000
2005
2008
ɞɨ
сільськогосподарських машин
1990
в сільському господарстві",
ɍɫɶɨɝɨ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ,
503932 445087 420193 351900 335400 66,5
"Наявність сільськогоспо
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɪɚɤɬɨɪɢ,
дарської техніки та енергетич
ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɿ
них потужностей у сільському
ɦɚɲɢɧɢ ɜɫɶɨɝɨ
господарстві в році". Він
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭ
503932 441700 318927 216875 177401 35,2
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
містить дані про наявність тех
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
ніки в цілому по Україні, а та
ɍ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ
11266 135000 158000
кож в двох розрізах — терито
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ріальному (по АР Крим та об
Ɍɪɚɤɬɨɪɢ ɜɫɿɯ ɦɚɪɨɤ
459500 386938 382628 331457 319872 69,6
ластях) та "укладному". Термін
(ɛɟɡ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ
"сільськогосподарська одини
ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɦɚɲɢɧɢ)
ця" введено як узагальнюючий
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭ
459500
281650 196080 161800 35,2
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
для всіх організаційноправо
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
вих форм (укладів).
ɍ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ
100978 135377 158072
Технічна оснащеність аг
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
рарного
виробництва зазнала
Ɇɿɧɿɬɪɚɤɬɨɪɢ ɬɚ
84
113
3691
21923
30564 363,9
відчутних негативних змін.
ɦɨɬɨɛɥɨɤɢ
Особливо негативні зміни сто
Ɍɪɚɤɬɨɪɧɿ ɩɪɢɱɟɩɢ
374664 297493 218602
суються високовартісної тех
ɜɫɶɨɝɨ
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭ
нікитракторів і збиральних
374626
207766 125989 91562
24,4
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
машин. Так, загальна кількість
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
тракторів у сільському госпо
дарстві України у 2008 р. по
Зниження рівня технічної оснащеності аграр рівняно з 1990 р. зменшилась на 33,5 % (табл. 1), а
ного виробництва розпочалося на початку 90их у сільськогосподарських підприємствах після їх
років минулого століття та продовжується і до реформування (паювання, збільшення кількості та
нині. Повністю зношені технічні засоби вибувають, розмірів господарств населення) — на 64,8%.
У господарствах населення у 2008 р. знахо
а сільськогосподарські товаровиробники не мають
дилось 47 % загальної кількості тракторів. Основ
коштів для заміни їх новими.
Технічна оснащеність аграрного виробництва на їх маса — це трактори, отримані за залишковою
досягла тієї критичної точки, за якою стоїть повна вартістю на паї або викуплені при реформуванні
деіндустріалізація аграрного виробництва і припи сільськогосподарських підприємств (колгоспів та
нення товарного виробництва багатьох видів радгоспів). Здебільшого це зношені трактори, які
сільськогосподарської продукції. На сьогодні аг відпрацювали 2—3 амортизаційних строки і потре
рарні підприємства сільськогосподарськими маши бують заміни. Більша їх частина знаходиться не ро
нами забезпечені лише на 30—60 % їх технологіч ботоздатному стані або їх використання досить об
ної потреби. Слід також підкреслити, що технічні межене через незадовільний технічний стан.
Не краще становище склалось у аграрному сек
засоби, які ще залишились у селян, зношені на 85—
90%. Вони вже відпрацювали свій амортизаційних торі з наявністю збиральної техніки (табл.2), яка
строк, а більшість з них експлуатуються 2—3 таких значною мірою забезпечує виконання найважливі
терміни. Через високу зношеність та нестачу коштів шого процесу виробництва рослинницької про
у сільськогосподарських товаровиробників для дукції. Так, загальна кількість зернозбиральних ком
проведення у повному обсязі ремонтнообслугову байнів з 1990 р. по 2008 р. зменшилась на 45,4%, у
вальних робіт щороку від 25 до 40 % наявних тех тому числі в сільськогосподарських підприємствах
нічних засобів не беруть участі у виробництві. Все їх залишилось лише 39,1 тис шт., або на 63% менше,
це веде до скорочення посівних площ, а внаслідок а жаток валкових на — 74,1%. На 69,2 — 78,4% стало
невиконання або виконання не в повному обсязі та менше кукурудзозбиральних і кормозбиральних
з порушенням агротехнічних строків проведення комбайнів, сінокосарок, бурякозбиральних машин.
У сільськогосподарських підприємствах в абсо
технологічних процесів і робіт — до зниження вро
жайності сільськогосподарських культур, значних лютних цифрах ці зміни у технічному оснащенні ще
витрат уже вирощеної продукції від розтягування разючіші, але не слід забувати, що в результаті ре
формування форм власності на селі, паювання ма
строків збиральних робіт.
Тому в оцінці стану забезпечення аграрного теріальних і технічних ресурсів значна кількість тех
сектора економіки України технічними засобами нічних засобів сільськогосподарського призначен
Таблиця 1. Динаміка наявності тракторів у сільському
господарстві України (одиниць)
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ня, як і земельних ресурсів, Таблиця 2. Динаміка наявності збиральної техніки у сільському
перейшла у господарства на
господарстві України (одиниць)
селення. Тому більш показо
Ɋɨɤɢ
вими є питомі показники на
Ɍɢɩɢ ɬɚ ɦɚɪɤɢ
ȼ% ȼ%
явності технічних засобів у
ɡɛɢɪɚɥɶɧɢɯ
2003
2008
сільськогосподарських під
1990
1996
2000
2003 2005 2008
ɦɚɲɢɧ
ɞɨ
ɞɨ
приємствах.
1990 1990
Так, за період з 1990 по
Ɂɟɪɧɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ
2008 рр. у розрахунку на 1000 ɤɨɦɛɚɣɧɢ ɜɫɶɨɝɨ, ɭ 105204 86540 67366 62114 59937 57435 59,0 54,6
га ріллі кількість тракторів у ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɚɪɤɢ
9051 13458 11323 10650
117,7
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х Ⱦɨɧ-1500,
93382 68416 50308 44525
47,7
підприємствах
України ɋɄ-5, ɋɄ-6
зменшилась на 35,7 % або з ɀɚɬɤɢ ɜɚɥɤɨɜɿ
67858 55192 34796 27016 23165 17571 39,8 25,9
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ 14163 12173
14 до 9 одиниць.
7900
5757 4750 3174 40,6 22,4
У два рази — з 8 до 4 — ɤɨɦɛɚɣɧɢ
18741 18391 13006 10237 8478 5774 54,6 30,8
зменшилась кількість зерноз Ȼɭɪɹɤɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ
ɦɚɲɢɧɢ (ɛɟɡ ɝɢɱɤɨбиральних комбайнів на 1000 ɡɛɢɪɚɥɶɧɢɯ), ɜ ɬ.ɱ.
га відповідної площі посіву. В ɤɨɪɟɧɟɡɛɢɪɚɥɶɧɿ
3539
3612
2454
1963
55,5
той же час на 50% збільшилась ɊɄɆ-6
кількість бурякозбиральних Ʉɨɪɦɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ
46169 38879 25019 18294 14627 9978 39,6 24,6
машин (табл. 3). У розрахун ɤɨɦɛɚɣɧɢ, ɜɬɨɦɭ
14279 17297 9834
8983
62,9
ку на 1000 га відповідної площі ɱɢɫɥɿ ɫɚɦɨɯɿɞɧɿ
42113 32193 20043 16080 13714 10618 38,2 25,2
технічна оснащеність України ɋɿɧɨɤɨɫɚɪɤɢ (ɛɟɡ
значно поступається іншим ɩɨɞɪɿɛɧɸɜɚɱɿɜ)
Ʉɨɫɚɪɤɢ24402 12820 7037
5155
12,2
розвинутим країнам. Так, за ɩɨɞɪɿɛɧɸɜɚɱɿ
розрахунками ННЦ "Інститут Ʉɨɫɚɪɤɢ-ɩɥɸɳɢɥɤɢ 17195 14125 9908 8181
47,6
аграрної економіки", проведе
ними у 2005 р., кількість тракторів на 1000 га ріллі у 3—4%, на 10й день вони збільшуються до 11%, а
Німеччині досягала 80 одиниць, у Франції — 68, у при збільшенні строку збирання до 30 днів вони до
Польщі — 98, у Канаді 16, у США — 27 одиниць. На сягають 30—33% і збільшуються в наступні дні. У
1000 га посівів зернових культур Німеччина має по середньому, якщо при зберігання врожаю за 10 днів
над 20 зернозбиральних комбайнів, Франція — 13, втрачається близько 7% вирощеного зерна, за 20
днів — близько 15, то при розтягуванні терміну зби
Польща 15, Канада — 8, США — 26.
Якщо ж взяти до уваги, що за технікоеконом рання до 30 днів середні витрати досягають 21%
ічними параметрами зарубіжна техніка значно вирощеного врожаю. Це означає, що, виходячи з
краща, ніж та, що використовується в Україні, то валового збору зернових культур у 2008 році — 53,3
різниця буде ще разючішою [2, c. 86]. Отже, млн т, під час збирання врожаю втрачено від 8до
кількість збиральних комбайнів досягає тієї кри 12 млн т вирощеного зерна. В перекладі на середню
тичної межі, за якою, якщо тенденція їх постійно ціну реалізації зерна у 2008 році — 778, 6 грн. за
го зменшення залишиться і надалі, вирощену тонну сільськогосподарськими товаровиробниками
сільськогосподарську продукцію просто нічим втрачено у 2008 році від 6,2 до 9,03 млрд грн.
Технології виробництва сільськогосподарсь
буде збирати.
Уже зараз через
Таблиця 3. Технічна оснащеність у розрахунку на одиницю площі в
різке зменшення
сільськогосподарських підприємствах
кількості зернозби
ральних комбайнів
Ɋɨɤɢ
Ɍɢɩɢ ɬɪɚɤɬɨɪɿɜ
строки збирання
1990
1996
2000
2005
2008
зернових культур Ɍɪɚɤɬɨɪɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɿ, ɧɚ
14
14
11
11
9
розтягуються до 30 і ɹɤɢɯ ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɦɚɲɢɧɢ ɭ
більше днів при оп ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1000 ɝɚ ɪɿɥɥɿ, ɲɬ.
тимальному терміні Ɂɟɪɧɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ ɤɨɦɛɚɣɧɢ ɭ
8
7
6
5
4
10 днів. Таке продов ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1000 ɝɚ ɩɨɫɿɜɧɨʀ
ження строків зби ɩɥɨɳɿ ɡɟɪɧɨɜɢɯ (ɛɟɡ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ),
ɲɬ.
рання призводить до Ʉɭɤɭɪɭɞɡɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ ɤɨɦɛɚɣɧɢ ɭ
12
33
8
5
2
значних втрат виро ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1000 ɝɚ ɩɨɫɿɜɧɨʀ
щеного зерна.
ɩɥɨɳɿ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ, ɲɬ.
Якщо на 5й Ȼɭɪɹɤɨɡɛɢɪɚɥɶɧɿ ɦɚɲɢɧɢ ɭ
12
14
16
17
18
день після повного ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1000 ɝɚ ɩɨɫɿɜɧɨʀ
дозрівання зерна ɩɥɨɳɿ ɛɭɪɹɤɿɜ, ɲɬ.
втрати від його оси
Джерело: Сільське господарства України, "Статистичний збірник 2008" / ДП "Інформаційно аналі
пання досягають тичне агентство" 01001. — Київ, 2009. — С. 188—189
№ 22, листопад 2010 р.
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ЕКОНОМІКА АПК
кої продукції передбачають виконання великої
кількості технологічних операцій і процесів у оп
тимальні з точки зору агротехнічних, кліматичних
та погодних умов строки їх проведення. Найдос
коналіша технологія ефективна лише тоді, коли
беззастережно виконуються усі закладені до неї
параметри. В першу чергу, це особливості засто
сування агротехнічних прийомів, терміни їх вико
нання, своєчасний перехід від попереднього до
наступного етапу роботи.
Порушення цих вимог можуть звести перева
ги навіть найдосконалішої технології нанівець.
Задовольнити ж ці вимоги можливо, лише маючи
необхідні технічні засоби у кількості, яка забез
печує всі технологічні вимоги.
Слід зазначити, що аграрний технікотехнологі
чний потенціал підприємства відіграє одну з вирішаль
них ролей у збалансованому та поступальному роз
витку агропромислового комплексу. Він сприяє про
цесу інтеграції і координації підприємств матеріаль
нотехнічного постачання, технічного, агрохімічного,
зоотехнічного, ветеринарносанітарного обслугову
вання виробничих процесів, сільського будівництва,
меліоративного та транспортного забезпечення. Роз
виток сервісу базується на впровадженні досягнень
науки і техніки, передового зарубіжного досвіду, що
створює об'єктивну основу для формування ефектив
но діючих суб'єктів господарювання.
Основною проблемою стабільного розвитку
аграрного технікотехнологічного потенціалу є
низька конкурентоспроможність аграрних
підприємств і їх продукції внаслідок порушення
еквівалентного збалансованого міжгалузевого
цінового обміну між промисловою сферою АПК і
сільським господарством. Конкретним проявом
порушення еквівалентного обміну є дисбаланс цін
на матеріальнотехнічні ресурси для села і на
сільськогосподарську продукцію.
За останні роки темпи зростання ціни, наприк
лад, на трактор Т150К, випереджали зростання
цін на зерно в 7,2 рази, а на м'ясо великої рогатої
худоби — в 14,9 рази. Проблема посилюється хро
нічною неплатоспроможністю сільськогоспо
дарських товаровиробників, що проявилось у
значному зниженні обсягів придбання ними техн
ічних засобів. У результаті за своїм технічним і
технологічним становищем сільськогосподарське
виробництво опинилося на рівні 60х років мину
лого століття. На основі досліджень встановлено,
що основними факторами, які зумовили вищевка
зані негативні процеси, є низькі закупівельні ціни
на сільськогосподарську продукцію поряд з моно
польновисокими цінами на засоби виробництва,
високі відсоткові ставки за кредити, неконтроль
ований імпорт продовольства, незадовільна техно
логічна дисципліна.
За цих умов як у сфері технікотехнологічного
сервісу, так і у сфері безпосереднього машиновико
ристання почався вимушений пошук нових ефектив
них організаційноекономічних форм виробничої
діяльності. На базі державної, приватної і колектив
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ної власності почали створюватися прокатні пунк
ти, збиральнотранспортні загони, машиннотехно
логічні станції. У їх формуванні беруть участь інже
нернотехнічні служби сільськогосподарських
підприємств, сервісних та інших структур, заводів
тракторного і сільськогосподарського машинобуду
вання, комерційні підприємства. Напрям їх вироб
ничої діяльності — забезпечення сільськогоспо
дарських товаровиробників матеріальнотехнічними
ресурсами, виконання найважливіших сільськогос
подарських робіт та надання інших послуг.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для підвищення ефективності аграрної праці
необхідно запровадити комплексне постачання гос
подарств матеріальнотехнічними засобами, дове
сти технічну оснащеність сільськогосподарських
підприємств до нормативного рівня, впроваджува
ти індустріальні технології, що сприятиме зменшен
ню трудових затрат у 2—3 рази.
Доцільно забезпечити баланс між силовими і
робочими машинами. Встановлено, що кожний
трактор, який не повністю укомплектований на
бором технологічних машин, зумовлює недоотри
мання сільськогосподарської продукції. Дослід
ження показали, що із збільшенням вартості ро
бочих сільськогосподарських машин, яка припа
дає на 1 трактор, показники машиновикористан
ня суттєво поліпшуються. Вимагає покращення
показник співвідношення між кількістю машин і
величиною коштів, що забезпечують їх технічно
справний стан і продуктивне використання. Від
цього значною мірою залежить ефективне вико
ристання сільськогосподарської техніки, від
повідно покращуються показники конкурентнос
проможності продукції і підприємства в цілому.
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