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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Дано оцінку сучасного стану  матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств. 

Запропоновано шляхи удосконалення системи матеріального і технічного забезпечення сільсько-
господарських товаровиробників.  
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Постановка проблеми.  Розвиток сільського 
господарства, рівень і темпи зростання виробни-
цтва, підвищення продуктивності праці значною 
мірою залежать від стану матеріально-технічного 
забезпечення сільськогосподарських підпри-
ємств. Аграрна політика держави в сучасних умо-
вах не забезпечує повне оснащення агропромис-
лового комплексу засобами механізації, хімізації 
та енергетичними ресурсами, асортимент, якість і 
надійність яких відповідали б досягненням науко-
во-технічного прогресу та забезпечували своєча-
сне виконання усіх технологічних процесів виро-
бництва продукції з найменшими витратами праці 
і коштів. А тому питання пошуку шляхів забезпе-
чення сільськогосподарських підприємств мате-
ріально-технічними  ресурсами та ефективного їх 
використання є досить актуальним. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем матеріально-технічного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств 
займалися такі вчені, як В.Г. Андрійчук, 
М.Я. Дем’яненко, М.В. Зубець, П.М. Макаренко, 
В.І. Мацибора, П.А. Музика, П.Т. Саблук, 
В.Р. Сайко, В.П. Ситник та ін. 

Метою дослідження є оцінка сучасного ста-

ну матеріально-технічного забезпечення сільсь-
когосподарських підприємств та розробка заходів 
щодо його вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Головною 
передумовою підвищення ефективності виробни-
чої діяльності сільськогосподарських товарови-
робників є достатнє забезпечення тракторами і 
комбайнами різних модифікацій та іншим необ-
хідним обладнанням. Зменшення обсягів вироб-
ництва засобів механізації для сільського госпо-
дарства та зростання цін на них при відсутності 
коштів у сільськогосподарських підприємств при-
зводять до збільшення строків експлуатації наяв-
них засобів, а це знижує їх технічну готовність, 
призводить до порушення агротехнічних строків 
виконання сільськогосподарських робіт. Недо-
статня кількість технічних засобів є однією з го-
ловних перешкод на шляху до інтенсивного їх 
розвитку. В динаміці наявність тракторів у сільсь-
когосподарських підприємствах зменшилася на 
27,3%, зернозбиральних комбайнів – на 27,0%, 
бурякозбиральних комбайнів – на 33,4%, кар-
топлезбиральних комбайнів – на 50,0%,  порівня-
но з 2009 роком (табл. 1). 

1. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей  
у сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області 

Показник Рік 
2009 2010 2011 2012 2012 р. до 2009 р. у % 

Трактори всього, шт. 4202 3289 3101 3054 72,7 
Трактори з розрахунку на 1000 га ріллі, шт. 10 7 7 7 70,0 
Середня потужність двигуна, кВт 75,4 93,6 98,4 98,6 130,8 
Комбайни, з них:  
зернозбиральні 1018 840 757 743 73,0 
на 1000 га посівної площі зернових  (без кукурудзи) 3 3 3 3 100,0 
бурякозбиральні 210 168 152 142 67,6 
на 1000 га зібраної площі 6 3 3 4 66,7 
картоплезбиральні 18 10 8 9 50,0 
на 1000 га зібраної площі 11 5 2 2 18,2 
Наявність енергетичних потужностей усього, тис. кВт 944 818 795 813 86,1 
на 100 га посівної площі, кВт 190 161 151 151 79,5 
на одного середньорічного працівника, зайнятого в 
сільськогосподарському виробництві, кВт 6,4 7,4 6,7 5,7 89,1 

 

Разом з тим, зменшення кількісного складу 
технічних засобів супроводжувалось збільшен-
ням середньої потужності двигуна. За аналізова-
ний період цей показник зріс на 30,8% і на кінець 
2012 року становив  98,6 к.с. 

Загалом, слід відмітити тенденцію до змен-
шення рівня забезпеченості  енергетичними ре-

сурсами сільськогосподарських підприємств Тер-
нопільської області. Так, в порівнянні з 2009 ро-
ком,обсяг енергетичних потужностей з розрахун-
ку на 100 га посівної площі зменшився на 20,5%, 
а з розрахунку на одного середньорічного праців-
ника, зайнятого в сільськогосподарському вироб-
ництві зменшився на 10,9%. 
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Проведені дослідження показали, що близь-
ко 45-50% техніки відпрацювала свій ресурс, що 
потребує додаткових витрат на її утримання та 
ремонт.  

Технічні засоби в більшості випадків були 
придбані десятки років тому. Вони вже морально 
та фізично застарілі й не дають змоги вчасно і 
якісно виконати запланований комплекс робіт.  

Модернізація машинно-тракторного парку ві-
дбувається надзвичайно повільно. Так  протягом 
2012 року у сільськогосподарські підприємства  
Тернопільської області надійшло 187 тракторів,а 
вибуло 234, зернозбиральних комбайнів 1 і 65, 
кормозбиральних 1і 6, кукурудзо-збиральних 1і 1, 
картоплезбиральних 1і 0, бурякозбиральних ма-
шин 2 і 12 (табл. 2).  

2. Рух окремих видів техніки у сільськогосподарських підприємствах протягом 2012 року, шт. 
Вид техніки Наявність на 

початок року 
Надійшло протягом року Вибуло  протягом року Наявність на 

кінець року усього у т.ч. куплено усього у т.ч. списано 
Трактори всього, шт. 3101 187 158 234 48 3054 
Комбайни        
зернозбиральні 757 51 21 65 15 743 
кукурудзо-збиральні 19 1 1 1 1 19 
кормозбиральні 117 1 1 11 6 107 
картоплезбиральні 8 1 – – – 9 
Бурякозбиральні машини 152 2 – 12 7 142 

 

Найбільша частка виробничих послуг у 
сільському господарстві належить агрохімічному 
обслуговуванню. Основним в організації вироб-
ничого обслуговування агрохімічними підприємс-
твами сільськогосподарських товаровиробників є 
розроблення економічного механізму взаємовід-
носин між партнерами. Визначення обсягів робіт і 
послуг з агрохімічного обслуговування та їх розпо-
діл не завжди забезпечують вимоги обох сторін. 

Одним із визначальних елементів у системі 

заходів щодо нарощування обсягів і підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур є 
застосування добрив. Під урожай 2012р. сільсь-
когосподарськими підприємствами на площі 
485,2 тис.га (92,5% посівних площ) внесено 62,9 
тис.т мінеральних добрив (у поживних речови-
нах), що на 4,0% більше рівня 2011 р. У серед-
ньому на 1 га загальної посівної площі вносили 
120 кг мінеральних добрив проти 118 кг у 2011р. 
(рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Динаміка внесення мінеральних добрив  

сільськогосподарськими підприємствами Тернопільської області. 
 

Органічні добрива (219,8 тис.т, або на 14,5% 
менше рівня 2011р.) внесені на площі 5,4 тис.га, 
що складає лише 1,0% загальної площі посівів. 
На 1 га посівної площі в 2012р вносили по 0,4 т 
органіки проти 0,5 т у 2011р. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Удосконалення системи матеріально-
го і технічного забезпечення сільськогосподарсь-
ких товаровиробників має ґрунтуватися на ство-
ренні розгалуженої мережі підприємств з надання 
технічних послуг, а також розвитку прямих зв'яз-
ків між виробниками та споживачами матеріаль-
них і технічних засобів, створення кооперативів зі 
спільного використання техніки. Одним із основ-
них шляхів поліпшення негативної динаміки за-
безпеченості сільськогосподарських підприємств 
енергетичними ресурсами є розвиток державної 

фінансової підтримки та розробка системи відно-
син між виробниками матеріально-технічних ре-
сурсів та споживачами.  

Створення ринку мінеральних добрив і хіміч-
них засобів захисту рослин має передбачати 
налагодження прямих зв'язків між виробником і 
споживачем, що передбачає не лише поставки 
мінеральних добрив, пестицидів та інших агрохі-
мікатів, а і забезпечення машинами та обладнан-
ням для їх приготування і внесення, надання 
сільськогосподарським підприємствам технічної і 
наукової допомоги. 

Світовий досвід показує, що цей процес 
здійснюється за допомогою економічних методів 
управління та стимулювання і являє собою орга-
нізаційно-економічний механізм з відновленя 
матеріально-технічної бази сільського господарс-
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тва. Ефективне функціонування даного механіз-
му є однією з передумов успішної діяльності сіль-
ськогосподарських товаро-виробників. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати 

на системне вивчення і удосконалення механізму 
надання державної підтримки на купівлю вітчизня-
ної техніки та матеріальних ресурсів через стиму-
лювання вітчизняного товаровиробника.  
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Колос З. В. Усовершенствование материально-технического обезпечение сельскохо-

зяйственных предприятий. 
Дано оценку текущего состояния материально-технической базы сельскохозяйственных пре-

дприятий. Предложены  пути совершенствования системы материального и технического обес-
печения сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, материально-техническое обеспечение, енергетичес-
кие ресурсы, сельскохозяйственная техника, агрохимическое обслуживание, организационно-
економический механизм. 

 
Kolos Z. V. Improving logistics of agricultural enterprises. 
The ways to improve the system of material and technical support of agricultural producers are offered. 

One of the main ways of improvement of the negative dynamics of agricultural enterprises security by energy 
resources is the development of state financial support and the development of the system of relations be-
tween producers and consumers.The creation of the market of mineral fertilizers and chemical plant protec-
tion means should include the establishment of direct links between producers and consumers. This implies 
not only the supply of mineral fertilizers, pesticides and other agrochemicals, but ensuring by machines and 
equipment for their preparation and application, providing of agricultural enterprises with technical and scien-
tific assistance. World experience shows that this process is carried out using economic methods of man-
agement and represents the organizational-economic mechanism for restoration of material-technical base 
of agriculture. The effective functioning of such a mechanism is one of the prerequisites of successful activi-
ties of agricultural producers.  

Further researches would be directed to the systemic study and improvement of the mechanism of 
providing the state support for purchase of domestic machinery and material resources through the stimula-
tion of domestic producers. 

Keywords: agriculture, logistics, energy equipment resources, agricultural machinery, agrochemical 
service, organizational ekonomichesky mechanism. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПРОЦЕСИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
В. В. Коваль 
 
Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічного підходу формування стійкої 

системи управління персоналом на машинобудівних підприємствах на основі принципів групової 
роботи, реорганізації підготовки i підвищення кваліфікації персоналу. Розкрито принципові особли-
вості в управління персоналом в залежності від необхідності адаптації машинобудівних 
підприємств до умов ринкових перетворень. 

Ключові слова: персонал, управління персоналом, машинобудівні підприємства, промисловість. 
Постановка проблеми. Сучасний соціально-

економічний розвиток країни  вимагає створення 
ефективної системи управління персоналом, що 

полягає у розробці методології формування ос-
новних підходів до результативного використання 
персоналу на промислових підприємствах, що 


