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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ  

 

Економічні перетворення в сільському господарстві вимагають змін 
у системі забезпечення сільськогосподарською технікою. У сучасних 
умовах недостатньо інвестиційних ресурсів спрямовується на інноваційну 
діяльність та розвиток технічної складової сільського господарства, що 
підтверджується високим рівнем зносу сільськогосподарського 
устаткування на селі. Незважаючи на якісне та кількісне зростання 
показників роботи сільського господарства вітчизняні та іноземні 
інвестори все ж утримуються від вкладання коштів у підприємства 
сільськогосподарського машинобудування. 

В першу чергу на інвестиційну привабливість підприємств галузі 
впливає те, що сільськогосподарське машинобудування є дуже складною 
галузю як за функціональним призначенням, так і за ринками збуту. 
Споживачі товарів цієї галузі в першу чергу відрізняються між собою за 
масштабами споживання та рівнем можливих витрат на таке споживання. 
Таким чином, подальшого вдосконалення потребують питання 
обґрунтування ефективної інвестиційної політики щодо технічного 
оновлення сільськогосподарських підприємств на основі їх статистичних 
та економічних показників функціонування.   

Відсутність зацікавлення інвесторів у машинобудуванні для села 
пояснюється перш за все тим, що у найближчі роки очікується зростання 
імпорту, оскільки вітчизняні виробники ще не можуть випускати 
продукцію, аналогічну західній, а на українському ринку 
сільськогосподарської техніки представлена велика кількість торгових 
марок різних зарубіжних виробників. Їх продукція відрізняється не лише 
технічними характеристиками, але й представляє різні цінові сегменти. 
Необхідно зазначити, що пропозиція техніки на ринку України 
визначається як вітчизняними, так і зарубіжними виробниками. 
Вітчизняні і зарубіжні машини мають значні відмінності, але суть 
зводиться до того, що зарубіжні переважають вітчизняні за технічним 
рівнем, надійністю, продуктивністю і продаються за значно вищими 
цінами. На сьогодні стан галузі сільськогосподарського машинобудування 
України експертами оцінюється як украй критичний. Зокрема, протягом 
останніх років в країні суттєво знизилися обсяги виробництва та 
реалізації сільгосптехніки, скоротилася кількість підприємств 
сільгоспмашинобудування та ринків збуту, зменшилася наявність 
основних видів техніки у сільськогосподарських підприємствах та фермер-
ських господарствах. Разом з тим актуальними залишаються проблеми 
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відсутності державної підтримки галузі, високий рівень енергоємності 
виробництва, нерозвиненість інфраструктури внутрішнього ринку та 
втрата зовнішніх ринків збуту що загалом знижує інвестиційну 
привабливість галузі сільськогосподарського машинобудування  [1, с. 9]. 
Збільшення обсягів імпорту іноземної техніки в сільськогосподарське 
виробництво підвищує рівень залежності країни від зарубіжних поставок і 
загрожує економічній безпеці держави. При цьому очевидною стає 
необхідність підтримки державою сільськогосподарського 
машинобудування як одного з найважливіших напрямів розвитку 
економіки України [2, с. 49].  

В той же час, українське сільськогосподарське машинобудування 
активно освоює закордонні ринки, пропонуючи фермерам різних країн 
конкурентне обладнання та машини. Можемо вести мову про експорт у 
2014 році готових продуктів з України на майже 1 млрд. євро, причому 
зростання обсягів експорту перевищило 10%-й показник порівняно з 
минулорічним. Так, варто відмітити появу контрактів  на постачання 
продукції як на азійський ринок (Індія), так і у Європу (Чехія) [3]. 

Проте, як відомо, наявність сільськогосподарської техніки по 
регіонах країни має значні відмінності, що зумовлено розмірами земель 
користування, зональною спеціалізацією та трудозабезпеченістю галузі, 
що створює додаткові переваги на користь інвестиційного розвитку 
сільськогосподарського машинобудування, а враховуючи необхідність 
підвищення рівня механізації, введення потокових операцій та 
застосування поліфункціональних комплексів -простори для роботи 
підприємств сільськогосподарського машинобудування є безмежними. 
Поширення практики промислового вирощування усе нових культур 
додатково вимагає реагування у вигляді забезпечення усе новими 
агрегатами та устаткуванням. 

При всіх зазначених статистичних та аналітичних  фактах 
відмітимо, що галузь володіє рядом внутрішньогосподарських проблем, 
що формують загрози її розвитку, які вже неодноразово відзначалися 
науковцями, проте наявність ряду переваг у вигляді виробничих 
потужностей, кваліфікованих кадрів та постійного попиту  додатково 
створюють можливості для розвитку галузі. 
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