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Постановка проблеми. Для швидкого інноваційного розвитку 

аграрного виробництва необхідний потужний технічний потенціал. На жаль, 

сьогодні забезпеченість сільськогосподарського виробництва технічними 

засобами, їхня працездатність залишають бажати кращого. Оновлення 

технічного потенціалу галузі відбувається дуже повільно, що свідчить про 

серйозні проблеми, які накопичились на ринку сільськогосподарської техніки 

за попередні роки, чим обумовлюється актуальність обраної теми 

дослідження. 

Основні матеріали дослідження. Головними елементами ринку 

сільськогосподарської техніки в Україні є первинний ринок (ринок нових 

машин), вторинний ринок (ринок уживаних машин), ринок відновлення 

машин, а також технічний сервіс, який їх об’єднує (рис. 1). 

За даними Державної служби статистики України, кількість тракторів 

всіх марок (без тракторів, на яких змонтовані машини) в цілому по України за 

2011-2017 рр. збільшилась на 10,7% і становила 347,1 тис. одиниць, 

зернозбиральних комбайнів – навпаки, зменшилась на 4,6% до 51,6 тис. 

одиниць. За досліджуваний період кількість тракторів щорічно збільшувалась 

у середньому на 1,7%, зернозбиральних комбайнів – зменшувалась на 0,8%. 

При цьому в 2017 р. навантаження ріллі на 1 трактор становило 94 га, що в 3,4 

рази більше, ніж в США та в 6,7 разів більше, ніж у Франції. Навантаження 

посівів зернових та зернобобових культур на 1 зернозбиральний комбайн в 

Україні в 2017 р. становило 288 га, що більше, ніж в США і Франції, в 5,2 рази.  
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Рис. 1. – Головні елементи ринку сільськогосподарської техніки України 

Джерело: складено автором на основі опрацювання літературних джерел [1-3] 

 

Незважаючи на те, що в 2017 р. кількість куплених нових тракторів 

порівняно з 2011 р. збільшилась на 23,6%, комбайнів – відповідно на 27,6%, їх 

кількість залишається недостатньою. За розрахунками, парк тракторів 

сьогодні складає 45% від потреби сільського господарства, зернозбиральних 

комбайнів – 48%, інших видів техніки – від 35 до 60%. Середній показник 

зносу сільськогосподарської техніки складає 70%, в тому числі тракторів 78%, 

комбайнів – 71%.  

Безумовно, недостатність технічного потенціалу аграрної галузі заважає 

виконанню необхідних технологічних операцій у встановлені строки, що може 

призводити до значних втрат сільськогосподарської продукції. 

За 2011-2017 рр. ціни на сільськогосподарську техніку збільшилися в 

рази: ціна одного трактора зросла в 3,4 рази і становила в середньому 2,0 млн. 

грн., зернозбирального комбайну – відповідно в 2,1 рази до 4,4 млн. грн. В 

умовах дефіциту власних коштів сільськогосподарські підприємства 

вимушені шукати найбільш ефективні зовнішні джерела фінансування 

інвестицій в технічне забезпечення власного виробництва [2, 3]. 

Висновок. Таким чином, на основі проведених досліджень було 

виявлено суттєві недоліки в розвитку вітчизняного ринку 

сільськогосподарської техніки. Вважаємо, що для їхнього подолання необхідні 

інституційні перетворення, які сприятимуть покращенню інвестиційної 

привабливості та технічного забезпечення сільськогосподарського 

виробництва. 
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Постановка проблеми. Загальносвітові тенденції обумовлюють 

необхідність пошуку якісно нових ресурсів розвитку економіки, одним з яких 

є соціальний капітал як детермінанта підприємницької діяльності [1]. Питання 

створення та розвитку соціального капіталу в останні часи стійко увійшли до 

кола основних інтересів як закордонного, так і вітчизняного наукового 

співтовариства, виходячи далеко за межі суто економічного дискурсу. 

Соціальні відносини, характер зв’язків між економічними агентами, ділова 

репутація, рівень довіри – той соціальний капітал, який може підвищити 

ефективність підприємницької діяльності. Саме тому актуальності набуває 

дослідження сутності та особливостей соціального капіталу як відправної 

точки визначення напрямів інституційних перетворень для розвитку 

підприємництва. 

Основні матеріали дослідження. Підприємництво, як головний 

інститут ринкової економіки, можна розглядати як діяльність зі створення 

цінностей, яка потребує формування цілісної системи відповідних відносин, 


