
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/201158

Розвиток сільськогосподарського виробництва по�
требує наявності матеріально�технічної бази, яка відпо�
відала б світовим стандартам та сучасним вимогам щодо
новітньої техніки і технологій. Зростання рівня капіта�
лозабезпеченості сільського господарства, відповідність
складу основних засобів кращим світовим зразкам, роз�
виток на інноваційній основі ресурсно�технічного по�
тенціалу сільськогосподарського виробництва є першо�
черговим стратегічним завданням сьогодення.

Складна ситуація, яка склалася у матеріально�тех�
нічній базі аграрних підприємств через щорічне вибут�
тя з виробничого циклу тракторів, зернозбиральних
комбайнів та інших сільськогосподарських машин та
механізмів, при практичній відсутності їх поповнення
може призвести до процесу руйнації техніко�техноло�
гічної основи виробничого відтворення.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми ресурсно�технічного забезпечення аграр�
ного виробництва та його переозброєння на новітній
техніко�технологічній основі досліджуються у науко�
вих працях великої чисельності вчених�економістів, зок�
рема: І.Д. Бурковського, Я.К. Білоуська, А.В. Бурилка,
А.М. Головка, В.В. Іванишина, П.М. Макаренка, О.В. Ол�
ійника, Г.М. Підлісецького, В.О. Питулька, В.Л. Товсто�
пята, В.П. Ситника, В.С. Шебаніна та інших. Проте
складність і необхідність застосування системного
підходу до вирішення порушених питань, який всебічно
враховує аспекти механізму становлення й розвитку
інноваційної складової функціонування галузі, потре�
бує подальших наукових і прикладних розробок у цьо�
му напрямі.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є обгрунтування потре�

би основних засобів на виробництво продукції рослин�
ництва та напрямів підвищення ефективності ресурсно�
технічного забезпечення діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств Київської області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сільськогосподарське виробництво України потре�

бує технологічного переоснащення, насичення його
вітчизняними високоефективними, надійними, енерго�
зберігаючими технічними засобами до рівня технологі�
чної потреби, державної підтримки розробки і впрова�
дження інноваційних технологій. Цій проблемі присвя�
чені праці багатьох вчених�аграрії [1—4].

Розвиток галузей агропромислового комплексу за
сучасних умов визначається не тільки рівнем його тех�
нічного забезпечення, що характеризується кількістю
засобів, їх якістю, продуктивністю, відповідністю світо�
вим вимогам до охорони довкілля та безпеки, а й техно�
логічною досконалістю виробництва — тобто, наскільки
сільськогосподарська техніка спроможна вчасно й ви�
сокоякісно задовольнити біологічні вимоги рослин і тва�
рин. Саме на основі цієї спроможності проектуються
різні моделі технологій виробництва сільськогоспо�
дарської продукції. Йдеться про повноцінну техноло�
гічну забезпеченість аграрного виробництва, яка відпо�
відала б останнім досягненням науково�технічного про�
гресу.

Головним фактором сільськогосподарського вироб�
ництва, який визначає його масштаби, ефективність та
напрями розвитку, є матеріально�технічна база галузі,
важливу складову якої становлять основні виробничі за�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

59www.economy.in.ua

соби. Рівень розвитку матеріально�технічної бази та її
головної ланки основних засобів виробництва значною
мірою забезпечує пропорційний та збалансований роз�
виток галузей агропромислового комплексу, удоскона�
лення економічних взаємовідносин, організацію чіткої
взаємодії потужностей з нарощування виробництва
продукції, поліпшення її зберігання та якості, транспор�
тування, переробки і доведення до споживача.

Прискорення науково�технічного прогресу найпов�
ніше проявляється в кількісному зростанні та якісному
вдосконаленні основних виробничих засобів, які разом
з трудовими та земельними ресурсами становлять ос�
нову сільськогосподарського виробництва. Реструкту�
ризація сільського�сподарських підприємств і форму�
вання нових господарських структур, зміна відносин
власності на засоби виробництва вимагають нових
підходів щодо їх формування, використання та відтво�
рення.

Зміна відносин власності на засоби виробництва ви�
магає нових підходів до вирішення проблем ринку
сільськогосподарської техніки, формування інженерно�
технічного забезпечення, взаємовідносин між виробни�
ками технічних засобів, постачальниками, сервісними
підприємствами, споживачами машин, обладнання і по�
слуг.

Матеріально�технічна база сільськогосподарських
підприємств, особливо в частині основних засобів,
фізично, морально і економічно зношена і для її віднов�
лення необхідні великі обсяги капітальних вкладень.
Така ситуація пояснюється двостороннім взаємозв'яз�
ком рентабельності аграрного сектора економіки і його
капіталозабезпеченості. Стан, тенденції формування та
використання основних засобів визначають рівень про�
дуктивності праці та ефективність сільськогосподарсь�
кого виробництва. Результати господарської діяльності
аграрних підприємств впливають на показники їх фінан�
сового стану, ліквідність і платоспроможність, що зу�
мовлює загальні тенденції розвитку аграрного сектора
та характер відтворювальних процесів у ньому [5, с. 4].

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств
технічними засобами становить в середньому 45—65%
від технологічної потреби, більшість яких потребує за�
міни. Ситуація, що склалася з ресурсно�технічним за�
безпеченням аграрних формувань, потребує модерні�
зації основних засобів, відновлення втраченого техніч�
ного потенціалу та його подальший розвиток, впровад�
ження досягнень науково�технічного прогресу відпові�
дно до сучасних вимог конкурентоспроможного вироб�
ництва. Це, у свою чергу, передбачає удосконалення ме�
тодології обгрунтування потреби основних засобів на
виробництво сільськогосподарської продукції.

Потреба основних виробничих засобів сільськогос�
подарського призначення — це науково обгрунтовані
вартісні питомі розміри будівель, споруд, силових і ро�
бочих машин, транспортних засобів, продуктивної та
робочої худоби, багаторічних насаджень, інших видів
основних засобів на одиницю посівної площі, одну го�
лову худоби і птиці, одну тонну продукції залежно від
рівня урожайності культур та продуктивності тварин.
Враховано рівень науково�технічного прогресу в будів�
ництві, машинобудуванні, інші умови та фактори, які
впливають на обсяги та структуру основних засобів, їх
питомі розміри.

Раціонально сформовані основні виробничі засоби,
їх оптимальне співвідношення між видами та групами
забезпечують необхідну взаємоув'язку обсягів вироб�
ництва продукції з ресурсними можливостями сільсько�
господарських підприємств із врахуванням спеціалі�
зації, планування інвестицій та їх раціонального спря�
мування, вирівнювання економічних умов розвитку
різних типів аграрних підприємств.

Визначення науково обгрунтованої потреби в основ�
них засобах передбачає застосування відповідних ме�
тодів їх обчислення, своєчасного поновлення й коригу�

вання. Науково обгрунтована потреба в основних ви�
робничих засобах повинна відповідати таким вимогам:

— мати відповідну методичну основу, порядок по�
етапної розробки та економічного обгрунтування з ме�
тою їх використання на різних рівнях управління вироб�
ництвом;

— базуватися на достовірній статистичній інфор�
мації і матеріалах первинного обліку, проектно�конст�
рукторських і техніко�економічних даних конкретних
видів засобів праці щодо їх продуктивності та вартості
за одиницю потужності;

— максимально враховувати особливості природно�
економічних зон, можливості матеріально�технічного
забезпечення, рівень цін, інвестиційну політику, питомі
капітальні вкладення на нове будівництво і реконструк�
цію виробничих об'єктів;

— характеризувати поелементну структуру основ�
них виробничих засобів та їх загальний розмір, який за�
безпечує сільськогосподарським підприємствам дос�
татній рівень виробництва продукції, її конкуренто�
спроможність та ефективність.

Потреба в основних виробничих засобах визна�
чається на 1 га посівної площі окремих культур, голову
худоби та птиці, а також на 1 тонну відповідної про�
дукції по загальному їх обсягу і по окремих елементах:
будівлі та споруди; машини і обладнання; транспортні
засоби; робоча худоба; продуктивна худоба; багаторічні
насадження; вимірювальні прилади, інструменти та інші
основні засоби.

Обгрунтування потреби в основних виробничих за�
собах проведено на прикладі модельного (розрахунком�
конструктивного) підприємства [6, с. 5].

Обгрунтування потреби в основних засобах для рос�
линництва проведено шляхом вибору раціонального
складу будівель і споруд, комплексу технічних засобів
з врахуванням виробничої спеціалізації, якості сільсько�
господарських угідь та виробництва найважливіших
видів продукції на базі інтенсивних технологій.

Потреба в основних виробничих засобах розрахо�
вується по окремих видах з наступним обчисленням се�
редньозважених величин і одержанням середньої потре�
би засобів праці на гектар посіву і тонну продукції ок�
ремих культур по кожній природно�економічній зоні і
Україні в цілому.

Потреба основних засобів на виробництво продукції
рослинництва сільськогосподарських підприємств Киї�
вської області на 2015 рік наведена в табл. 1.

Питома вага виробництва продукції сільськогоспо�
дарськими підприємствами до загального виробництва
всіма категоріями господарств визначається співвідно�
шенням, яке склалося у 2009 році. Аналіз даних табл. 1
свідчить, що основних засобів на 1 тонну продукції зер�
нових без кукурудзи потрібно 2838,5 грн., кукурудзи на
зерно — 2625,9, цукрового буряку — 775,5, соняшника
— 3664,2, ріпаку — 3623,9, картоплі — 1581,3, овочів —
1014,8 грн. Потреба основних засобів виробництва на 1
га посіву зернових без кукурудзи становить 4353 млн
грн., кукурудзи на зерно — 1795,8, цукрового буряку —
525,6, соняшника — 224,3, ріпаку — 539,2, картоплі —
388,2, овочів — 14,0 млн грн. Потреба в транспортних
засобах по виробництву на 1 га посіву зернових без ку�
курудзи становить 361,9 млн грн., кукурудзи на зерно
— 137,4, цукрового буряку — 48,2, соняшника — 8,1,
ріпаку — 44,8, картоплі — 24,5, овочів — 1 млн грн.
Отже, загалом потреба основних засобів виробництва
на 1 га посіву на 2015 рік становить 7840,1 млн грн., а
транспортних засобів — 625,9 млн грн.

Для визначення потреби у машинах та обладнанні
використовуються системи машин для комплексної ме�
ханізації виробничих процесів на фермах і комплексах
з урахуванням їх зонального розміщення, питомі капі�
тальні вкладення в технічні засоби передбачені типови�
ми проектами для тваринницьких приміщень та споруд
(доїльні установки, навантажувачі кормів та гною, кор�
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мороздавачі, гноєтранспортери тощо). Вартість трак�
торів визначається на підставі нормативної потреби в
них для тваринницьких ферм.

Обгрунтування потреби в сільськогосподарській
техніці проводиться на підставі рекомендованої систе�
ми машин для комплексної механізації виробничих про�
цесів та технологічних карт вирощування і збирання
сільськогосподарських культур, розроблених галузеви�
ми науково�дослідними інститутами та державними
сільськогосподарськими дослідними станціями. В них
враховані інтенсивні і грунтозахисні технології обробі�
тку грунту, протиерозійні заходи та деякі інші факто�
ри, які впливають на розміри і склад машинно�трактор�
ного парку. В технологічних картах по кожній культурі
і періоду робіт наведені дані про склад машинно�трак�
торних агрегатів, норми виробітку, а також агротехнічні
вимоги до виконання виробничих процесів. Виходячи з
річного нормативного навантаження (в годинах) кож�
ного технічного засобу, його балансової вартості, виз�
начають капіталомісткість години роботи відповідного
трактора і робочої машини на оранці, боронуванні, куль�
тивації, посіву, збиранні врожаю тощо. Використовую�
чи цей показник, а також дані про продуктивність ма�
шини за годину змінного часу, розраховується вартість
цієї машини на дану технологічну операцію. Сума вар�
тостей по всіх видах робіт складе нормативну потребу в
тракторах і робочих машинах на 1 га посівної площі
відповідної культури.

При обгрунтуванні потреби сільськогосподарської
техніки враховано, що значна кількість виробничих про�
цесів виражена в тоннах, кубічних метрах і штуках. У
таких випадках потреба у відповідних технічних засо�
бах коригується на одиницю площі оброблюваної куль�
тури. Обсяги робіт по транспортуванню органічних і
мінеральних добрив, отрутохімікатів та інших вантажів
переводяться на посівну площу, виходячи з норм їх вне�
сення на 1 га, способів збирання врожаю тощо. До за�
гальної вартості технічних засобів, розрахованої по тех�
нологічних картах, додається вартість машин і облад�
нання, які знаходяться у виробничих будівлях і спору�
дах. Їх розподіл по культурах проводиться аналогічно
розподілу вартості будівель і споруд рослинницької га�
лузі.

ВИСНОВКИ
Серед багатьох проблем, які вимагають не�

відкладного вирішення, важливе значення має
здійснення комплексної механізації сільськогоспо�
дарського виробництва і обгрунтування потреби в
тракторах, автомобілях, комбайнах та інших
сільськогосподарських машинах, встановлення найе�

фективніших співвідношень між окремими типами і
марками машин.

Необхідність встановлення оптимальних пропорцій
між різними групами машин випливає з вимог найпро�
дуктивнішого їх використання, своєчасного проведен�
ня всього комплексу робіт по вирощуванню сільсько�
господарських культур і збиранню врожаю, підвищен�
ня ефективності сільськогосподарського виробництва.

Недовикористання одних машин часто зумовлене
відсутністю інших. Трактори можуть неповністю вико�
ристовуватися на транспортних роботах через незабез�
печеність їх причепами необхідної вантажопідйомності.
Робота збиральної техніки часто порушується через
відсутність транспортних засобів, які неефективно ви�
користовуються через затримку при навантаженні і роз�
вантаженні. Це відбувається в результаті неправильно�
го співвідношення окремих типів і марок машин у галу�
зях агропромислового комплексу.
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Таблиця 1. Потреба основних засобів на виробництво продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств
Київської області на 2015 рік

Розраховано автором за матеріалами [6—8].
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34,1 449,6 15335,3 2838,5 4353,0 1411,0 2342,6 361,9 2,9 234,5 

 
  60,2 113,6 6838,8 2625,9 1795,8 551,7 1005,3 137,4 1,0 100,4 

 
 303,3 22,3 6777,6 775,5 525,6 304,7 156,1 48,2 0,9 15,6 

 24,1 25,4 612,0 3664,2 224,3 59,4 142,3 8,1 0,2 14,3 

 24,0 61,9 1487,8 3623,9 539,2 174,6 290,3 44,8 0,4 29,1 

 245,5 10,0 2454,6 1581,3 388,2 259,7 92,1 24,5 0,4 11,5 

 164,1 0,8 137,8 1014,8 14,0 7,1 5,3 1,0 0,0 0,5 


