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IMPROVEMENT OF MEANS OF FORMING AGRICULTURAL MARKET ON INNOVATIVITY
FACILITIES

У статті розглядається питання удосконалення засобів формування ринку техніки на засадах інновативності.
Дослідження проведено з метою теоретико-методологічного обгрунтування напрямів удосконалення засобів фор-
мування ринку техніки, що визначає його основні завдання щодо розкриття сутності процесу формування ринку
техніки; обгрунтування необхідності оновлення системи матеріально-технічного забезпечення виробництва та по-
єднання завдань розвитку інноваційної системи з інтересами вітчизняних товаровиробників; використання логістич-
них та маркетингових засобів взаємодії суб'єктів на ринку техніки. Визначено, що інноваційний розвиток суспільно-
го виробництва, зміна його поколінь вимагає удосконалення засобів формування відносин між ринковими суб'єкта-
ми та усіма сферами їхньої взаємодії. Доведено, що ефективними інструментами удосконалення засобів формування
ринку сільськогосподарської техніки є маркетингове управління та розвиток інфраструктури ринку техніки на основі
логістичного підходу. Визначено, що практичне застосування управлінських інструментів при формуванні ринкової
інфраструктури вимагає удосконалення засобів формування інфраструктури, враховуючи при цьому вплив зовніш-
нього середовища, з одного боку, та внутрішніх можливостей підприємств — з іншого. Порушено проблему управ-
ління діяльністю господарюючих суб'єктів на ринку. Обгрунтовано необхідність пошуку інноваційних організацій-
них методів вирішення проблем формування ринкової інфраструктури, що потребують розробки науково обгрунто-
ваних інструментів створення багатофункціональних обслуговуючих організацій. Ефективними напрямами удоско-
налення засобів формування ринку техніки визначено маркетингове управління та удосконалення інфраструктури
ринку техніки на основі логістичного підходу.

The article deals with the issue of improving the means of forming the market of technology on the basis of innovation.
The research was conducted with the aim of theoretical and methodological substantiation of the directions of
improvement of the means of forming the market of technology, which defines its main tasks in terms of disclosing the
essence of the process of forming the technology market; substantiation of the need to update the logistics system of
production and the combination of tasks of developing an innovation system with the interests of domestic commodity
producers; the use of logistic and marketing tools for the interaction of subjects in the technology market. It is determined
that the innovative development of social production, the change of its generations requires the improvement of the
means of forming relations between market actors and all spheres of their interaction. It is proved that effective tools for
improving the means of forming the agricultural machinery market are marketing management and the development of
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the technology market infrastructure based on the logistic approach. It is determined that the practical application of
management tools in the formation of market infrastructure requires the improvement of the means of forming the
infrastructure, while taking into account the influence of the external environment on the one hand and the internal
capabilities of enterprises on the other. Advised the problem of managing the activities of business entities in the market.
The necessity of search of innovative organizational methods for solving problems of market infrastructure formation,
which requires the development of scientifically substantiated tools for creation of multifunctional service organizations,
is substantiated. The effective directions of improving the means of forming the market of technology are defined by the
marketing management and improvement of the technology market infrastructure based on the logistic approach.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практичне застосування управлінських

інструментів при формуванні інфраструктури
ринку вимагає удосконалення діяльності окре-
мих ринкових суб'єктів та зміни їх організа-
ційної комунікаційної та інноваційної діяль-
ності, що потребує розробки стратегії інфра-
структурного забезпечення та удосконалення
засобів формування інфраструктури, врахову-
ючи при цьому вплив зовнішнього середовища,
з одного боку, та внутрішніх можливостей
підприємств — з іншого. Реалізація процесу
безперервного відтворення в сфері сільськогос-
подарського виробництва об'єктивно пов'яза-
на з постійним використанням матеріальних ре-
сурсів, з необхідністю їх систематичної заміни
новими, більш досконалими, що є визначальною
умовою ефективного функціонування суспіль-
ного виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Над проблемою розвитку вітчизняної полі-
тики економічного розвитку та ефективних за-
собів забезпечення її реалізації працювали такі
науковці: Беспалюк Х.М., Гуменна О. В., Гре-
чуха А.О., Калініченко О.О., Кирилов Ю.Є., Нав-

Ключові слова: ринок, сільськогосподарська техніка, інфраструктура, формування, засо-
би, інструменти.
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роцькиий Я.Ф., Погріщук Б.В., Погріщук Г.Б.,
Скоцик В.Є., Ломовських Л.О., Селезнева Н.В.
та інші. Проте недостатньо вирішеною зали-
шається проблема удосконалення засобів фор-
мування ринку сільськогосподарської техніки,
що визначає потребу проведення досліджень за
визначеним напрямом.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є теоретико-методологічне

обгрунтування напрямів удосконалення за-
собів формування ринку техніки на засадах
інновативності. Завданнями дослідження є:
розкриття сутності процесу формування рин-
ку техніки; обгрунтування необхідності онов-
лення системи матеріально-технічного забез-
печення виробництва та поєднання завдань
розвитку інноваційної системи з інтересами
вітчизняних товаровиробників; використання
логістичних та маркетингових засобів взає-
модії суб'єктів на ринку техніки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринок сільськогосподарської техніки слід
трактувати, як сукупність взаємовідносин між
виробниками, продавцями (дилерами), фінан-
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совими установами, державою, з одного боку,
й покупцями — з іншого, з приводу купівлі,
експлуатації та ремонту сільськогосподарсь-
кої техніки для одержання максимального
економічного ефекту всіма суб'єктами відно-
син [1].

Нині спостерігається негативна тенденція
щодо забезпечення основними видами сільсь-
кої техніки в господарствах корпоративного
сектору аграрної економіки залежно від площі
землекористування. Наведено розрахунки пе-
реконують, що із сукупності підприємств, які
мали сільськогосподарські угіддя в обробітку
у 2016 р. лише 30,3% із них були забезпечені
тракторами, автомобілями — на 20,9% та зер-
нозбиральними комбайнами — на 19,8%. У гос-
подарствах, які не мають у використанні
сільськогосподарських угідь, забезпечення
цими технічними ресурсами становило: тракто-
ри — 7%, автомобілі — 6,4, зернозбиральні ком-
байни — 2,4% [2, с. 13].

До основних факторів, що сповільнюють
впровадження інноваційних технологій нале-
жать: падіння виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, детехнологізація і деінду-
стріалізація аграрного сектору; сировинний
характер українського експорту сільськогос-
подарської продукції; низький рівень затребу-
ваності результатів аграрної науки сільсько-
господарським виробництвом, занедбаність
системи профтехнічної освіти, яка б забезпе-
чила село кваліфікованою робочою силою; на-
міри потенційних інвесторів та байдужість
українських підприємств до власної землі; ску-
повування прав засновників сільськогоспо-
дарських підприємств, що призводить до відчу-
ження значної кількості угідь із сільськогоспо-
дарського виробництва; недоступність кредит-
них ресурсів для придбання сучасної мате-
ріальної бази [3].

Першочерговими заходами з реалізації
трансформаційних перетворень в економіці з
метою підвищення її конкурентоспроможності
за рахунок її інноваційної складової є: обгрун-
тування стратегічних напрямків інноваційного
розвитку; формування системи інформаційно-
консультативної підтримки інноваційної діяль-
ності; розширення мережі об'єктів інновацій-
ної інфраструктури; впровадження заходів
щодо створення центрів інноваційного розвит-
ку, стимулювання кредитно-фінансової діяль-
ності. Для подолання викликів та вирішення
проблем на шляху забезпечення конкуренто-
спроможного розвитку аграрного сектору
необхідно реалізувати низку пріоритетних зав-
дань, а саме [4, с. 8]:

— завершити адаптацію законодавчо-нор-
мативної бази України до засадничих прин-
ципів і вимог нормативно-правової бази ЄС;

— завершити гармонізацію регуляторної
системи України з базовою моделлю технічно-
го регулювання, яка ефективно функціонує
майже тридцять років у країнах-членах Співто-
вариства. Водночас це не виключає її постійно-
го удосконалення;

— завершити створення мережі акредито-
ваних органів з оцінки відповідності й забезпе-
чити всебічне визнання Національного агент-
ства акредитації України міжнародними інсти-
туціями задля визнання їхніх систем акреди-
тації еквівалентними, що створить необхідні
умови для впровадження механізмів взаємно-
го визнання сертифікатів безпечності та якості,
атестатів і протоколів випробувань, проведених
в Україні та країнах-членах європейської та
міжнародної акредитаційних інституцій;

— підвищити рівень інформаційного забез-
печення суб'єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності, запровадити нову систему вивчення і
прогнозування кон'юнктури ринків, пошуку і
перевірки потенційних партнерів.

Інноваційний розвиток суспільного вироб-
ництва, зміна його поколінь вимагає удоскона-
лення засобів формування відносин між рин-
ковими суб'єктами та усіма сферами їхньої
взаємодії. Ефективними інструментами удос-
коналення засобів формування ринку техніки
визначено маркетингове управління та удоско-
налення інфраструктури ринку техніки на ос-
нові логістичного підходу.

За рахунок інтеграції функції маркетингу у
систему управління підприємством здійснюєть-
ся більш глибоке й ефективне поєднання збуту
із дослідженням ринкової ситуації, плануван-
ням асортименту продукції, змінюється харак-
тер роботи, пов'язаної з реалізацією продукції"
[5]. На перший план висуваються потреби та
вимоги споживачів, а не виробника товару, ви-
робник стає активним учасником збуту про-
дукції завдяки глибокій взаємодії з працівни-
ками торговельних організацій, включається в
перепідготовку персоналу відділу маркетингу.
Кваліфікована маркетингова служба має зав-
дання забезпечити управління рухом товарів і
послуг від виробника до споживача або корис-
тувача, визначати та аналізувати стан, струк-
туру і місткості ринку в динаміці, визначати
місце свого підприємства і підприємств-конку-
рентів на ринку, планувати та організовувати
виробничу, збутову та фінансову діяльність
підприємства, аналізувати та удосконалювати
цінову складову фінансово-економічної діяль-
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ності підприємства, організовувати і здійсню-
вати рекламу власних виробів.

Найважливіший етап в схемі маркетингово-
го управління, що є основою, яка визначає пра-
вильність прийняття всіх наступних рішень
аналіз ринкових можливостей. Він є процесом
систематичного збору і аналізу інформації про
кінцевих споживачах і обслуговуванні їх з ме-
тою визначення потенційного попиту всередині
груп кінцевих споживачів, який може бути вик-
ликаний відповідним маркетинговим пропози-
цією.

Маркетинговий потенціал підприємств
впливає на формування маркетингових техно-
логій наявними економічними можливостями
забезпечення виконання маркетингових тех-
нологій. Оцінка потенційних можливостей
підприємства щодо виконання маркетингових
технологій забезпечує оптимізацію витрат на
формування відповідної інфраструктури. Ре-
зультатом аналізу ринкових можливостей є
ефективне управління виробництвом і контро-
лем стратегії маркетингу, вибір ринкових
цілей, для чого необхідний аналіз і прогноз
попиту.

У сучасних економічних умовах будь-яке
підприємство самостійно розкриває напрями
формування та реалізації маркетингової товар-
ної політики. З урахуванням особливостей
кожного окремого виду продукції неможливо
виробити єдиний підхід щодо формування
стратегії, тактики та структури товарної полі-
тики. Як правило, до основних її складових
відносять: планування і розроблення нової про-
дукції; управління життєвим циклом товару;
визначення оптимального асортименту про-
дукції; формування та реалізацію стратегій
упакування і дизайну товарів; сервісне обслу-
говування; створення та підтримання стійкого
позитивного іміджу продукції [6, с. 191].

Вважаємо, що маркетинговий механізм
управління інфраструктурним розвитком пови-
нен відповідати таким основним принципам:

— цілий комплекс операцій з виробництва,
постачання і розподілу повинен бути узгодже-
ний із загальною стратегією підприємства;

— формування загальних витрат повинно
враховувати інформаційне забезпечення інфра-
структурного розвитку;

— підприємство повинно мати достатнє
інформаційне забезпечення, а також відповід-
ний обмін інформацією між партнерами та
іншими зацікавленими особами;

— наявність на підприємстві висококвалі-
фікованих працівників, які мають відповідні
знання;

— організація постачання, транспортного
забезпечення, складського господарства, роз-
поділу, повинна призвести до створення на
підприємстві єдиного підрозділу

— служби інфраструктурного розвитку,
яка буде регулювати співвідношення ефектив-
ності наявної інформаційної системи.

Маркетинг охоплює сукупність дій та
інструментів, безпосередньою метою яких є
розпізнавання, визначення і створення потен-
ціалу ринкових результатів і успіхів інновацій-
ної діяльності. Натомість логістика, насампе-
ред, оптимізує чинники створення і викорис-
тання потенціалу ефективності, здійснює сис-
темну підтримку ринкової орієнтації підприє-
мства, а їх орієнтація грунтується на ефектив-
не обслуговування клієнтів [7].

Щодо інновативності у процесі формуван-
ня інфраструктури рину сільськогосподарсь-
кої техніки,  то з позицій підприємства
організаційно-економічний механізм управ-
ління інноваційним розвитком завжди має
бути спрямований на досягнення конкретних
інноваційних цілей шляхом впливу на конк-
ретні сфери та чинники, які забезпечують до-
сягнення визначених цілей, і цей вплив
здійснюється за допомогою використання
конкретних ресурсів або наявного потенціа-
лу. Водночас він є підсистемою традиційного
організаційно-економічного механізму
підприємства і певним чином реалізується
через форми і методи управління всією гос-
подарською діяльністю [8].

В умовах інноваційних змін та жорсткої
конкуренції успішне функціонування та розви-
ток підприємств значною мірою залежить від
якості, швидкості, надійності та ефективності
їх логістики.

Система логістики пропонується розгляда-
ти як сукупність принципів, форм, методів і за-
ходів, спрямованих на виробництво і постачан-
ня технічного обладнання, запасних частин,
мазуту, матеріалів, енергоносіїв, засобів тех-
нічного обслуговування, технічних і техно-
логічних послуг та надання промислових по-
слуг, що здійснюються шляхом взаємодії під-
приємств-виробників матеріально-технічних
ресурсів, торговельних посередницьких орган-
ізацій, службових підрозділів, машинобудівних
підрозділів і державних органів, які регулюють
відносини у сфері технічного і технологічного
забезпечення. Діяльність цієї системи повинна
бути спрямована на відтворення та розвиток
матеріально-технічної бази, підвищення рівня
технологічних нововведень, підвищення ефек-
тивності виробництва сільськогосподарської
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продукції та функціонування економічної си-
стеми в цілому.

Варто підкреслити, що для логістики фун-
даментальними є цінність місця і часу. Однією
з ключових логістичних функцій є баланс інте-
ресів постачальників та споживачів, тобто фор-
мування доданої цінності. Логістика розширює
фізичні кордони маркетингу, додаючи до
цінності готової продукції цінність місця і часу
та відповідно збільшуючи вартість інновації
Логістичний підхід у контексті інноваційних
процесів в АПК можна узагальнити через три
основні напрями [9]:

— визначення актуальних логістичних по-
треб кожної ланки інноваційного процесу та їх
оптимальне задоволення;

— визначення перспективи логістичних по-
треб згідно з концепцією потенційного продук-
ту;

— впровадження логістичних інновацій в
інноваційний процес, зокрема на етапі дифузії
інноваційних продуктів АПК.

Науково обгрунтованим у формуванні
ефективної системи матеріально-технічного
забезпечення є застосування логістичного
підходу, що веде до регулювання матеріальних
потоків. Ці потоки відбуваються при вироб-
ництві того чи іншого продукту; під час надан-
ня необхідних матеріалів, компонентів і мате-
ріалів; при зберіганні готового продукту на
складі, його розподіл і доведення його до спо-
живача.

Застосування логістичного підходу випли-
ває з регулювання потоків матеріальних ре-
сурсів, які формуються в процесі виробничо-
господарської діяльності; з забезпеченням ви-
робничих потужностей підприємств з компо-
нентними матеріалами та необхідною сирови-
ною; при зберіганні готової продукції на скла-
дах, її розподіл, обмін і надходження до конк-
ретних споживачів. Однак регулювання зазна-
чених процесів може мати місце за умови ви-
значення параметрів такого впливу, а саме: на-
прямок, розмір, період виникнення і завершен-
ня, послідовність проходження його окремих
стадій, періодичність і залежить від залучення
персоналу, фінансові, енергетичні, інфор-
маційні ресурси. Ці потоки також є матеріаль-
ними, хоча їх фізична природа відрізняється від
природи матеріалів, які перетворюються в ре-
зультаті господарської діяльності на продук-
ти, що задовольняють кінцевих споживачів [10].

Використання логістичного підходу надасть
можливість: зменшення витрат на внутрішній
транспорт; більш раціональне використання
виробничих приміщень; оптимізація заванта-

ження і розвантаження різноманітних вантажів
і маршрутів транспорту при доставці продукції
споживачеві; своєчасну доставку продукції в
необхідному обсязі та відповідну якість надход-
ження логістики в будь-який час за умови, що
рівень запасів не перевищує планових і не опус-
кається нижче мінімально допустимого рівня.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Інноваційний розвиток суспільного вироб-
ництва, зміна його поколінь вимагає удоскона-
лення засобів формування відносин між рин-
ковими суб'єктами та усіма сферами їхньої
взаємодії. Ефективними напрямами удоскона-
лення засобів формування інфраструктури
ринку техніки визначено маркетингове управ-
ління та удосконалення інфраструктури рин-
ку техніки на основі логістичного підходу. Вра-
ховуючи вагомий вплив зовнішнього середови-
ща на діяльність вітчизняних виробників тех-
ніки, підвищення конкурентоспроможності та
забезпечення їх розвитку повинно здійснюва-
тися на інноваційних засадах, що обумовлює
необхідність концентрації всіх ресурсів на
підвищення якості товарів. Саме маркетингові
інструменти управління у формуванні інфра-
структури та вміння визначити потреби спожи-
вача, а також успішне просування продукції
може суттєво вплинути на прийняття ринком
нововведення. Удосконалення інфраструктури
ринку техніки на основі логістичного підходу
спрямоване на відтворення та розвиток мате-
ріально-технічної бази, підвищення рівня тех-
нологічних нововведень, підвищення ефектив-
ності виробництва сільськогосподарської про-
дукції, що забезпечується шляхом взаємодії
підприємств-виробників матеріально-техніч-
них ресурсів, торговельних посередницьких
організацій, службових підрозділів, машинобу-
дівних підрозділів і державних органів, які ре-
гулюють відносини у сфері технічного і техно-
логічного забезпечення.

Перспективні напрями дослідження за виз-
наченою проблемою полягають у розширенні
спектру засобів формування ринку сільсько-
господарської техніки з використанням світо-
вого досвіду.
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