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ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В сучасних умовах господарювання проблема матеріально-технічного 

забезпечення сільськогосподарських товаровиробників є досить актуальною. 

Така ситуація зумовлена тим, що оновлення технічних засобів аграрних 

підприємств відбувається значно повільніше, ніж їх вибуття, що напряму 

впливає на можливість забезпечення технологічних потреб аграріїв, а, відтак, 

на рівень фінансового стану та конкурентоспроможність сільськогосподарських 

виробників. 

Недостатній рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств 

фінансовими ресурсами стримує можливість формування фінансового 

потенціалу, який міг би бути спрямований на фінансування зміцнення і 

розширення їх матеріально-технічної бази. 

Розрахунки вчених Академії аграрних наук України показують, що 

технологічна потреба в сільськогосподарській техніці для виробництва 

прогнозованих обсягів продукції рослинництва за сучасними технологіями 

складає в тракторах – 280,0 тис. од., в тому числі тракторах потужністю 350-410 

к.с – 9,3 тис. од. , потужністю 250-290 к.с. – 107,0 тис. од., потужністю 180-210 

к.с. – 92,0 тис. од.; в зернозбиральних комбайнах – 65,0 тис. од., в тому числі з 

пропускною здатністю вище 12 кг / с – 10,0 тис. од.[1]. 

Тобто, враховуючи реальний стан сучасного машинно-тракторного парку 

більшості господарств, для технічного переозброєння галузі необхідно 

щорічно, протягом 10 років, вводити в експлуатацію не менше 5-10 тисяч 

сучасних енергозберігаючих тракторів і до однієї тисячі високопродуктивних 



зернозбиральних комбайнів, не кажучи вже про іншу необхідну 

сільськогосподарську техніку та обладнання. За сучасними цінами це 

багатомільярдні капітальні вкладення, яких немає ні у господарств, ні у 

держави.[1]. 

Таким чином, лізинг у сільському господарстві забезпечує підвищення 

продуктивності машин і обладнання, сприяє модернізації виробництва. В 

сучасних умовах важливою формою забезпечення технікою 

сільськогосподарських підприємств є фінансовий лізинг, який дає можливість 

заощаджувати кошти для інвестування в інші більш ефективні види діяльності 

та придбання техніки [2]. 

Крім того, в умовах щорічного зростання урожайності у 

сільськогосподарських товаровиробників зростає попит на обладнання для 

зберігання та обробки зерна. За підрахунками KMZ Industries наступні 5 років 

ми зможемо дійти до цифри 100 млн. тонн по врожаю зернових та олійних 

культур. Відповідно потреба в потужностях для зберігання зростає, адже зараз 

загальний обсяг усіх наявних в країні ємностей одночасного зберігання складає 

лише близько 50 млн тонн.[3]. 

В цілому галузь досить активно розвивається: якщо за 2017 рік загальний 

об’єм ринку становив 178 млн дол. США (без ПДВ), то у 2018 році він вже 

склав 238 млн дол. США. При цьому частка українських виробників складає 1/3 

ринку, 2/3 історично тримає імпорт. Хоча останнім часом ситуація змінюється 

на користь перших.[3]. 

В цих умовах потужною підтримкою аграріїв є можливість компенсації 

коштів, спрямованих  на забезпечення сільгосптоваровиробників вітчизняною 

технікою та обладнанням для АПК. Компенсація надається на безповоротній 

основі у розмірі 25 % вартості (без ПДВ) – за техніку та обладнання, придбані з 

01.01.18 р. Наразі Перелік містить 97 українських заводів-виробників і більше 2 

300 одиниць техніки та обладнання [4]. 

Отже, для забезпечення постійного зростання рівня матеріально-

технічного забезпечення  підприємств в аграрному секторі економіки в 



подальшому необхідно розширювати  ринок лізингових послуг, посилювати  

державну підтримку аграріїв та стимулювати розвиток конкурентоспроможного 

вітчизняного машинобудування. 
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