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АНАЛІЗ РИНКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ТЕХНІКИ 

 

Болтянська Н.І., к.т.н., Болтянський О.В., к.т.н., 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

імені Дмитра Моторного 

nataliia.boltianska@tsatu.edu.ua 

 

Розвиток агропромислового комплексу України безпосередньо 

залежить від стану технічного оснащення технологічних процесів 

виробництва сільськогосподарської продукції. Незадовільне відтворення 

основних фондів – прямий шлях до обмеження виробництва валової 

продукції агропромислового комплексу [1-3]. Сьогоднішній стан 

машинно-тракторного парку характеризується показниками: вартість 

наявних технічних засобів аграрних підприємств менше 11 млрд грн при їх 

технологічній потребі у 220 млрд грн; зношеність машинно-тракторного 

парку досягла критичної межі: сьогодні майже 95 % наявних машин 

використовуються поза амортизаційними строками (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Строки експлуатації машино-тракторного парку 
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Аналіз ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки свідчить про 

значні перекоси в її виробництві. Так, основна маса виробників 

зосередилась на виробництві техніки для обробітку ґрунту. Сьогодні 

техніку одного функціонального призначення пропонують понад 

40 підприємств. Кожне з них виготовляє її на своїй елементній базі за 

недосконалою технологією, використовуючи низькоякісні матеріали. В 

результаті цього надійність техніки і зносостійкість її робочих органів в 3 і 

більше разів нижча, ніж у зарубіжних аналогів [4, 5]. 

Зменшення обсягів продаж сільськогосподарської техніки стало 

однією із причин втрати кваліфікованих машинобудівників, а відтак 

знизилась якість та конкурентоспроможність вітчизняної техніки. З понад 

6 тисяч зразків машин, які пройшли випробування, рекомендацію на 

постановку до виробництва отримали лише 500 зразків. 

Майже у половини сільськогосподарських машин вітчизняного 

виробництва (біля 38 %), які пройшли випробування та обстеження, 

виявлено невідповідності вимогам нормативно-технічної документації, 

більше 63 % всіх випробуваних машин мають наробіток на відмову від 

10 до 100 годин, значна частина (16 % машин) не відповідає вимогам 

безпеки праці, більшість сільськогосподарських машин (майже 77 %) 

мають гарантійний строк до одного року і тільки у 2,5 % від всієї кількості 

випробуваних машин цей термін більше двох років. 

Лише близько 11 % від загальної номенклатури знаходяться на рівні 

закордонних аналогів, 12 % - наближаються до рівня цих аналогів, а 

понад 57 % - значно поступаються. Менше 7 % з представлених машин 

можна віднести до категорії сучасних, енергоощадних. 

Сьогодні переважна більшість аграріїв сіють сівалками, основні 

конструкційні рішення яких були втілені ще у 80-х роках минулого століття. 

Практика свідчить, що лише нерівномірність заробки насіння призводить  

до 15-20 % недобору врожаю і нанівець зводить роботу селекціонерів. Теж 

саме стосується і виконання інших технологічних операцій. Переважна 

більшість підприємств сільськогосподарського машинобудування не володіє 

сучасними технологіями та обладнанням для створення та виробництва 

конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки. Особливо критична 

ситуація на ринку зернозбиральних комбайнів та тракторів великої 

потужності. Їх створення та виробництво ускладнюється відсутністю двигунів 

необхідної потужності та низьким технічним рівнем вітчизняної елементної 

бази. 
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Нині активно розвиваються існуючі й розробляються нові 

промислові напрями, де застосовуються технології пресового 

гранулювання попередньо подрібнених матеріалів у прес-грануляторах. 

Фахівцями обґрунтована можливість гранулювання більше 5000 різних 

видів сировини [1, 2]. 
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