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УДК 631.173.2:631.11 
ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
Непочатенко А.В., здобувач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 
У статті висвітлено сучасний стан машинно-тракторного парку сільськогоспо-

дарських підприємств України та досліджено основні проблеми його оновлення. 
In article the current state of mashine-tractor park of the agricultural enterprises of 

Ukraine is considered. It is investigated principal causes of problems of its updating. 
 

Постановка проблеми. Ефективного розвитку  аграрного виробництва 
можна досягти лише на основі широкого використання нової сучасної техні-
ки, яка дає змогу впровадити найсучасніші та перспективні технології у сіль-
ськогосподарське виробництво. 
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Натомість, переважна більшість технічних засобів, що знаходяться в 
господарствах, відпрацювали по одному і більше нормативних строків екс-
плуатації. Високий показник зношеності машин та нестача коштів у аграрних 
товаровиробників на закупівлю необхідних запасних частин унеможливлю-
ють виконання потрібних обсягів ремонту цієї техніки, а тому її готовність до 
сезонів польових робіт поступово знижується. 

Низький коефіцієнт технічної готовності МТП призводить до жорстких 
порушень у технологічних процесах вирощування та збирання сільськогос-
подарських культур, що безумовно негативно позначається на урожайності, 
якісних характеристиках продукції та її собівартості.  

Саме тому питання оновлення машинно-тракторного парку сільського-
сподарських підприємств України та дослідження пов’язаних з цим проблем 
є актуальним для нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з техні-
чним забезпеченням сільськогосподарських товаровиробників у сучасних 
умовах господарювання, знаходять своє відображення в наукових працях та-
ких відомих вітчизняних вчених, як: Я. К. Білоусько, В. Г. Більський, 
А. В. Блоха, О. Д. Витвицька, Г. М. Підлісецький, П. Т. Саблук, В. П. Ситник, 
В. Л. Товстопят, В. С. Шебанін та інші. 

Разом з тим, слід визнати, що деякі з них залишаються не до кінця до-
слідженими та вивченими. 

Постановка завдання – висвітлити проблеми оновлення машинно-
тракторного парку сільськогосподарських підприємств України та дослідити 
основні причини їх виникнення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Внаслідок зносу сільсько-
господарські підприємства щорічно списують значну кількість старої та за-
старілої техніки. Так, за даними Держкомстату України у 2008-2010 роках її 
вибуття в сільськогосподарських підприємствах коливалось по видах техніки 
в межах 5,87-17,93 % від наявної її кількості. Натомість надходження техніки 
відбувається дуже повільними темпами. Так, у 2008-2010 роках її надхо-
дження коливалось по видах техніки в межах 0,95-10,43 % від наявної її кіль-
кості [1].  

Саме за рахунок того, що надходження техніки значно менше за її ви-
буття, – відбувається щорічне зменшення наявної її кількості у сільськогос-
подарських підприємствах України. Так, за даними Держкомстату України, 
за останнє десятиріччя (2000-2010рр.) в сільськогосподарських підприємст-
вах України внаслідок цього відбулось зменшення наявної кількості: тракто-
рів –  більше ніж у 2 рази; сівалок – майже у 2 рази; зернозбиральних ком-
байнів – у 2 рази; кукурудзозбиральних комбайнів та бурякозбиральних ма-
шин – більше ніж у 3 рази, тощо (табл. 1).  

Внаслідок високого ступеня зносу техніки та низьких показників її тех-
нічної готовності значна частина сільськогосподарських товаровиробників 
України змушена щорічно ремонтувати практично весь свій наявний машин-
но-тракторний парк, істотно збільшуючи при цьому витрати на його ремонт-
но-технічне обслуговування. 
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Таблиця 1 
Наявність основних видів техніки в сільськогосподарських  

підприємствах України (на кінець року; одиниць) 
Рік 

Вид техніки 2000 2005 2008 2009 2010 

2010 р. 
у % до 
2000 р. 

Трактори всіх марок (без 
тракторів, на яких змонтова-
ні машини) 

 
281650

 
196080 

 
161800 

 
153791 

 
137757 

 
48,91 

Трактори, на яких змонтова-
ні машини 37277 20795 15601 14741 13530 36,30 

Сівалки всіх видів 131972 96970 81810 77807 72366 54,83 
Зернозбиральні комбайни 65240 47150 39091 36783 32750 50,20 
Кукурудзозбиральні комбай-
ни 7874 4750 3174 2857 2548 32,36 

Кормо збиральні комбайни 24939 14627 9978 8967 7841 31,44 
Бурякозбиральні машини 
(без гичкозбиральних) 12982 8478 5774 5083 4240 32,66 

Джерело: Розраховано на основі [1, с. 8-10] 
 
Суттєво погіршує дану ситуацію фактична відсутність амортизаційного 

фонду техніки у переважній більшості сільськогосподарських товаровироб-
ників України, що в підсумку не дозволяє їм у майбутньому накопичити не-
обхідну суму власних коштів для придбання нової техніки. 

Поряд з цим, вселяє оптимізм поступове підвищення останніми роками 
рівня рентабельності виробництва продукції сільського господарства 
(табл. 2). Причому позитивне значення рівня рентабельності виробництва 
відмічено як по продукції рослинництва так і тваринництва. Але враховуючи 
досить значну, порівняно з промисловістю, часову тривалість виробничого 
циклу сільськогосподарського виробництва, та достатньо високі показники 
інфляції – зменшує в цілому позитивну картину.  

Таблиця 2 
Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в 

сільськогосподарських підприємствах України, (відсотків) 
Рік 

Показник 2000 2005 2008 2009 2010 

2010 р. 
+/- до 

2000 р. 
Сільськогосподарська про-
дукція - всього 

 
-1,0 

 
6,8 

 
13,4 

 
13,8 

 
21,1 

 
+22,1 

Продукція рослинництва 30,8 7,9 19,6 16,9 26,7 -4,1 
Продукція тваринництва -33,8 5,0 0,1 5,5 7,8 +41,6 

Джерело: Розраховано на основі [2, с. 54] 
 

Купівельна спроможність аграріїв дає їм змогу витрачати на придбання 
техніки щорічно 5-7 млрд. грн., що покриває технологічну потребу в онов-
ленні їхнього парку машин лише на 15-20 %. Для більшості сільськогоспо-
дарських підприємств придбання сучасної та енергонасиченої техніки на сьо-
годні є практично не доступним [3, с. 106]. 
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Таким чином, більшість аграрних виробників самостійно, без сторон-
ньої допомоги та кредитів не в змозі повноцінно здійснювати оновлення сво-
го МТП. 

Що стосується розміру залучених інвестицій в основний капітал галузі 
сільського господарства та мисливства України, то він за період 2000-2010 
років у фактичних цінах поступово збільшувався, досягши у 2010 році 12106 
млн. грн, що майже у 8 разів більше показника 2001 року. Часка інвестицій в 
основний капітал галузі за цей проміжок часу також поступово зростала з 
4,76 % – у 2001 році до 7,08 %  – у 2010 році. Максимальний обсяг залучених 
інвестицій у галузь було зафіксоване у 2008 році – 16682 млн. грн, що стано-
вило 7,16 % від загального розміру інвестицій в основний капітал галузей 
країни. 

До речі, за обсягами інвестицій у 2010 році галузь посіла, після галузей 
промисловості, транспорту та зв’язку – 3 місце. (табл. 3). 

Таблиця 3 
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 

(у фактичних цінах; млн. грн) 
У тому числі: 

Усього інвестицій 
в основний  

капітал України Промисловість Діяльність транс-
порту та зв’язку 

Сільське госпо-
дарство, мислив-
ство та пов’язані 
з ними послуги 

Рік 

млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн % 
2001 32573 100 13651 41,91 7452 22,88 1552 4,76 
2005 93096 100 35031 37,63 16887 18,14 4905 5,27 
2006 125254 100 44804 35,77 20329 16,23 7190 5,74 
2007 188486 100 64341 34,14 31709 16,82 9338 4,95 
2008 233081 100 76618 32,87 32558 13,97 16682 7,16 
2009 151777 100 57658 37,99 24555 16,18 9295 6,12 
2010 171092 100 58558 34,23 29084 17,00 12106 7,08 

Джерело: Розраховано на основі [2, с. 34; 4, с. 34] 
 
Разом з тим слід відмітити, що існуючі розміри інвестицій в основний 

капітал сільського господарства України є вкрай замалими, для того щоб пе-
ревести аграрне виробництво країни на новий, сучасний техніко-
технологічний рівень його розвитку. Цих обсягів навіть недостатньо для пов-
ноцінного кількісно-якісного оновлення машинно-тракторного парку сільсь-
когосподарських виробників.  

Адже, за результатами проведеної експертної оцінки групи вчених 
ННЦ «Інститут аграрної економіки» для цього необхідно близько 300 млрд. 
грн. Таким чином, щоб вирішити питання оновлення МТП в сільському гос-
подарстві країни в найближчі 10 років, необхідно щорічно закуповувати тех-
нічних засобів приблизно на 28 млрд. грн [5, с.79].  

Дані таблиці 4 свідчать, що світова криза у 2009-2010 роках не оминула 
й агропромисловий комплекс України.  
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Так, за останні 3 роки загальні обсяги залучених кредитів в АПК змен-
шилися більше ніж у 2 рази, особливо слід відмітити, що загальні обсяги 
пільгових кредитів за цей період зменшилися більше ніж у 10 разів. Загальні 
обсяги середньострокових кредитів скоротилися – більше ніж у 4 рази, дов-
гострокових – більше ніж у 2 рази, короткострокових – майже у 2 рази. 

Таблиця 4 
Обсяги та структура залучених кредитів підприємствами АПК України 

Рік 
2008 2009 2010 Вид кредиту млрд. 

грн. % млрд. 
грн. % млрд. 

грн. % 

2010р. 
у % до 
2008 р. 

Кредити всього 20,1 100 5,8 100 9,70 100 48,26 
в т.ч. пільгові 15,1 75,12 2,6 44,83 1,45 14,95 9,60 
з них: короткострокові 10,3 51,24 4,1 70,69 6,64 68,45 64,47 
в т.ч. пільгові 9,0 44,78 2,2 37,93 0,62 6,39 6,89 
Середньострокові 6,54 32,54 1,15 19,83 1,41 14,53 21,56 
в т.ч. пільгові 3,7 18,41 0,27 4,66 0,10 1,03 2,70 
Довгострокові 3,22 16,02 0,5 8,62 1,65 17,01 46,58 
в т.ч. пільгові 2,4 11,94 0,06 1,03 0,73 7,53 30,42 

Джерело: Розраховано на основі: [6] 
 
Натомість саме довгострокові та середньострокові кредити, як правило, 

залучаються сільськогосподарськими виробниками для придбання ними ма-
теріально-технічних ресурсів, у тому числі на купівлю техніки. За даними 
Міністерства аграрної політики і продовольства за цей період часу відбулось 
й суттєве зменшення кількості підприємств, що залучали кредити. Так, у 
2008 році залучили кредити 7,8 тис. підприємств, у 2009 році – 2,4 тис. під-
приємств, а у 2010 році – 2,2 тис. підприємств АПК. Слід звернути також 
свою увагу й на те, що у 2009 році серед всіх залучених кредитів в АПК 
України – 934 були пільговими, а вже у 2010 році таких кредитів було лише 
59. Як свідчать офіційні дані того ж міністерства відсоткові ставки, під які 
підприємства залучали кредитні ресурси у 2009 році коливались в межах 
16,5-39 %, у 2010 році – в межах 15-38%. При цьому, в середньому на 1 під-
приємство, що отримало кредит припадало: у 2008 році 2 576 923 грн; у 2009 
році 2 844 532 грн; у 2010 році 4 334 227 грн залучених кредитних ресурсів. 
Тобто за період 2008-2010 років відбулось поступове збільшення цього пока-
зника майже у 2 рази, що є безумовно позитивним чинником [6]. 

На міжнародній виставці сільськогосподарської техніки «Агро форум 
2010», генеральний фінансовий партнер заходу АТ «Райфайзен банк Аваль» 
пропонував для сільськогосподарських товаровиробників кредити як на при-
дбання техніки, так і на поповнення їх обігових коштів на наступних умовах: 
для придбання техніки в рамках партнерських програм під 18 % річних, поза 
партнерських програм – 20 % річних плюс 0,99 % разова комісія банку; по-
повнення обігових коштів для партнерів – 18 % річних, для не партнерів 18,5-
19 % річних плюс 0,99 % разова комісія банку. При цьому основним партне-
ром на виставці виступив «Украгролізинг» [7, с. 41]. 
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Прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства на сто-
рінках урядового порталу повідомляє, що загальний розмір залучених креди-
тів аграрним сектором економіки у 2011 році склав 15 млрд. грн, що є безу-
мовним свідченням позитивної динаміки [8].  

Висновки. Виходячи з вищенаведеного можна зробити  висновки, що 
основними причинами низького рівня оновлення МТП сільськогосподарсь-
ких підприємств України є:  

- висока вартість техніки, машин і знарядь та диспаритет цін на сільсь-
когосподарську та промислову продукції;  

- фактична відсутність амортизаційного фонду техніки у переважній 
більшості сільськогосподарських товаровиробників; 

- нестача власних ресурсів для придбання нової техніки внаслідок ни-
зької рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції; 

- недостатній розмір інвестицій в основний капітал сільськогосподар-
ських підприємств для проведення повноцінного кількісно-якісного оновлен-
ня МТП; 

- суттєве зменшення останніми роками обсягів кредитування сільсько-
господарських товаровиробників, особливо пільгового. Збільшення вартості 
кредитних ресурсів.  

Отже, для ефективного вирішення питання оновлення машинно-
тракторного парку сільськогосподарських підприємств України необхідно 
створити сприятливі умови для збільшення розмірів залучених інвестицій в 
основний капітал галузі та розробити ефективний механізм здешевлення кре-
дитних ресурсів для аграріїв. 
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