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В умовах посилення глобалізаційних процесів найбільш впливовими є фактори зовнішнього середовища, пов'язані із тенденціями розвитку цільових ринків та особливостями попиту на ньому. Очевидно,
що попит на ринку сільськогосподарської техніки є похідним від розвитку агропромислового виробництва в Україні, який формується під впливом інструментів державного регулювання та ринкового саморегулювання, а також особливостей виробничої структури аграрного виробництва.
Дослідженням встановлено, що упродовж останніх років поступово зростають витрати на придбання
технічних засобів для зрошення полів. Така ситуація є свідченням початкового етапу процесу впровадження інтенсивних технологій виробництва продукції рослинництва в умовах ризикованого ведення землеробства, що характерно для більшості регіонів України.
Ситуація з масовою закупівлею техніки за кордоном сільськогосподарськими товаровиробниками, які
витрачають для цього дуже великі суми коштів і стимулюють іноземного виробника, із позицій державних інтересів не завжди виправдана.
Таким чином, ринок сільськогосподарської техніки України представлений значною кількістю продукції
під різними торговельними марками як іноземного, так і вітчизняного виробництва. При цьому вітчизняна
техніка не користується широким попитом на внутрішньому ринку, що спричиняє необхідність пошуку
виробниками іноземних ринків збуту. Винятком є компанія "Червона Зірка", яка лідирує на ринку сівалок
України, а також поставляє значну кількість техніки на закордонні ринки.
In conditions of increasing globalization processes, the most influential factors are the environment,
associated with the development trends of target markets and the characteristics of demand for it. Obviously,
the demand for agricultural machinery market is derived from the development of agricultural production in
Ukraine, which is formed under the influence of instruments of state regulation and market self-regulation, as
well as features of the production structure of agrarian production.
The research has established that over recent years, the cost of purchasing technical means for irrigation
fields has been gradually increasing. This situation is an indication of the initial stage of the process of introducing
intensive crop production technologies in conditions of risky farming, which is typical of most regions of Ukraine.
The situation with the massive purchase of equipment abroad by agricultural commodity producers, which
spend very large amounts of money for this and stimulate a foreign producer, is not always justified from the
standpoint of state interests.
Thus, the market of agricultural machinery of Ukraine is represented by a considerable quantity of products
under various trademarks of both foreign and domestic production. At the same time domestic technology does
not have a high demand in the domestic market, which causes the need to find producers of foreign markets.
The only exception is Chervona Zvezda, which leads the Ukrainian market of sowing machines, as well as supplies
a significant amount of equipment to overseas markets.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Технічний потенціал є основною інноваційного ведення
та забезпечення економічного зростання сільськогосподарського виробництва. Однак відтворення техніки відбувається повільно, внаслідок чого в сільськогосподарських
підприємствах машинно-тракторний парк (головна складова технічного потенціалу) скорочується та має високі темпи
старіння. Основна частина господарств економічно неспроможна та практично недієздатна виконувати весь комплекс
робіт з виробництва продукції рослинництва та тваринницт-
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ва, а також технічного сервісу. Так, в останні роки парк тракторів у розрахунку на 1000 га оброблюваної площі зменшився порівняно з 1990 роком у два рази, зернозбиральних
комбайнів — в 1,6 рази, кормозбиральних комбайнів —
у 5 разів, а основну частку в його складі посідають фізично
зношені і й морально застарілі машини, які значно поступаються кращим іноземним аналогам за техніко-експлуатаційними, ергономічними і екологічними характеристикам.
Стихійний розвиток ринку техніки без регулівного
впливу держави негативно вплинув на конкурентоспро-
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можність галузі сільськогосподарськоТаблиця.1. Динаміка придбання тракторів
го машинобудування, яка втратила ринсільськогосподарськими підприємствами, 2016 р.
ки збуту своєї продукції, що зумовило
Рік
2016 р. в % до
Показник
різке скорочення обсягів виробництва
2012
2013
2014
2015
2016
2012 р.
2015 р.
машин, зниження їхньої якості, а також Трактори всіх видів
2983 3018
2788
2788
2095
70,2
75,1
відповідальності постачальників за У тому числі з потужністю:
70
89
84
84
89
127,1
106,0
рівень технічного сервісу їхньої про- менше 40 кВт
489
458
371
371
222
45,4
59,8
дукції та постачання запасними части- від 40 до 60 кВт
від 60 до 100 кВт
1346 1430
1216
1216
884
65,7
72,7
нами. В умовах низької якості та над- понад 100 кВт
1078 1041
1117
1117
900
83,5
80,6
ійності машин слабо розвинена диДжерело:
складено
за
даними
Державної
служби
статистики
України.
лерська служба заводів-виробників, основним завданням якої є усунення дефектів техніки. Внас- рарної економіки на виробництво продукції рослинництлідок цього сільськогосподарські товаровиробники зму- ва, зокрема, виробництва зернових культур і соняшнику.
шені здійснювати виробничу діяльність із високими додатДослідженням встановлено, що упродовж останніх
ковими витратами та збитками, зумовленими простоями років поступово зростають витрати на придбання технічних
техніки.
засобів для зрошення полів. Така ситуація є свідченням
Питання функціонування ринку сільськогосподарської початкового етапу процесу впровадження інтенсивних техтехніки широко висвітлювалося вітчизняними та зару- нологій виробництва продукції рослинництва в умовах рибіжними фахівцями, а саме: В.М. Антощенков, Р.В. Ан- зикованого ведення землеробства, що характерно для
тощенков, Я.К. Білоусько, В.Є. Скоцик, О.В. Захарчук, М.В. більшості регіонів України.
Зубець, М.І. Кісіль, В.І. Кравчук, П.А. Лайко, І.С. Левитський,
Оцінюючи динаміку придбання тракторів, можна конМ.І. Лобас, М.М. Могилова, П.А. Музика, Г.М. Підлісець- статувати, що найбільшим попитом користуються енергокий, П.Т. Саблук, Д.Ю. Соловей та ін. У сучасних умовах насичені трактори з потужністю понад 100 кВт, які у струкіснує необхідність розробки організаційно-економічного турі придбання перевищили 40%. Ця обставина викликамеханізму як системи стратегічних, тактичних та оператив- на процесом концентрації сільськогосподарських угідь, що
них рішень щодо формування та функціонування ринку дає можливість повноцінно використовувати енергонасисільськогосподарської техніки та технічного сервісу, удос- чені трактори з відповідними широкозахватними грунтоконалення механізму лізингових операцій тощо.
обробними знаряддями, особливо в господарствах корпоративного сектору аграрної економіки в зоні Степу з
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
рівнинним рельєфом місцевості (табл. 1).
Метою дослідження є оцінити попит на сільськогоспоАналіз таблиці 1 свідчить, що за період дослідження
дарську техніку та на цій основі розробити практичні ре- обсяги придбання всіх видів тракторів знижувалися, за
комендації щодо нарощення попиту на технічні засоби винятком технічних засобів з потужністю двигуна до 40 кВт,
вітчизняного виробництва.
які використовуються для механізації виробничих процесів
у садівництві, овочівництві, особливо закритого грунту.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Подібне вказує на диверсифікацію виробничої діяльності
В умовах посилення глобалізаційних процесів найбільш сільськогосподарських підприємств.
впливовими є фактори зовнішнього середовища, пов'язані
За даними Державної служби статистики України, найіз тенденціями розвитку цільових ринків та особливостями більше придбано технічних засобів іноземного виробницпопиту на ньому. Очевидно, що попит на ринку сільськогос- тва, зокрема, виготовлених у Німеччині, Італії, Білорусі та
подарської техніки є похідним від розвитку агропромисло- інших провідних країнах з її виробництва.
вого виробництва в Україні, який формується під впливом
Важливими параметрами конкурентоспроможності техінструментів державного регулювання та ринкового само- ніки, окрім ціни та основних показників її продуктивності, є
регулювання, а також особливостей виробничої структури гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування, що
аграрного виробництва. Так, активізація діяльності в аграр- забезпечує підтримку техніки в робочому стані. Для цього
ному виробництві країни великих інтегрованих агрохолдин- необхідно налагодити ефективну роботу дилерів з надання
гових структур, які мають у своєму розпорядженні значні послуг технічного сервісу, а також забезпечити економічну
фінансові ресурси, зумовила зростання попиту на високо- та фізичну доступність запасних частин. Зазначимо, що
технічну та високопродуктивну техніку іноземного вироб- вартість запасних частин, придбаних для іноземних моделей
ництва [1]. Можна переконатися, що всі потужні агрохол- техніки, надто висока. Окрім того, запасні деталі в окремих
динги використовують переважно імпортну техніку, техно- випадках доводиться очікувати з-за кордону тривалий час,
логічний рівень якої суттєво перевищує вітчизняні аналоги. що призводить до значних втрат урожаю та доходу.
Очевидно, що ситуація з масовою закупівлею техніки
Ще одним економічним фактором, що впливає на формування попиту на сільськогосподарську техніку останніми за кордоном сільськогосподарськими товаровиробникароками, є ріст цін на сільськогосподарську продукцію, що ми, які витрачають для цього дуже великі суми коштів і стизумовило підвищення прибутковості діяльності, а отже, мо- мулюють іноземного виробника, із позицій державних інтересів не завжди виправдана. За оцінками експертів, масодернізацію й оновлення наявного парку техніки.
Вітчизняні аграрні формування відчувають гостру по- ве придбання господарствами України сільськогоспотребу в енергетичних засобах і збиральних машинах, ос- дарської техніки іноземних фірм призведе до втрати вітчизкільки навантаження на трактори й комбайни кількаразо- няного виробництва, внаслідок чого понад 100 тис. праціво перевищує цей показник порівняно з економічно роз- вників стануть безробітними [2].
Крім того, припинять роботу не тільки вітчизняні машиновинутими країнами. Упродовж 2011—2016 рр. найбільша
частка фінансових ресурсів спрямовувалися на придбан- будівні підприємства, а й наукові та конструкторські установи,
ня тракторів і причіпного та навісного знаряддя, а також потенційні можливості яких залишаються досить значними.
комбайнів, в основному зернозбиральних. На нашу дум- Отже, за ціновим параметром техніка, вироблену в Україні,
ку, суттєвим фактором, який також вплинув на таку спря- вона є конкурентоспроможною, тоді як щодо за якісті та надмованість використання фінансових ресурсів, є зорієнто- ійності хоча вона й поступається перед іноземною. Однак в
ваність більшості господарств корпоративного сектору аг- останні роки виявлено тенденцію до покращення (табл. 2).
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знизились на 35,5%, що зумовлено зростання їх вартості через запровадження додаткових мит на імпортовані технічні засоби. НезваТехніка
жаючи на ціновий фактор, на них суттєво вивітчизняного
іноземного виробництва
щий попит порівняно з тракторами інших
виробництва
Вид техніки
нова
уживана
брендів. Основні переваги: висока якість, не2011 р. 2015 р.
2011 р. 2015 р. 2011 р.
2015 р.
складні обслуговування та ремонт, а також
Трактори
155,4
480,9
1082,9
2908
898,8
2442,7
доступність у придбанні запасних частин.
Зернозбиральні комбайни 1067,8 3331
1239,1
3457,7 929,3
2627,9
У структурі придбання тракторів з потужКормозбиральні комбайни 326,7
780
1180
2260,5 1073,8
2011,8
ністю двигунів 40 до 60 кВт, 60 до 100 кВт найКукурудзозбиральна
479,5
638,8
1498,8
3514,9 1289,0
2847,1
більша частка припадає на трактори, які реатехніка
лізуються під торговими марками "Бєларусь"
Бурякозбиральна техніка
100
465
5231,6
13527,5 4865,4
12580,6
Машини і пристрої для
та "МТЗ" (понад 50 %). Протягом 2011—
216,8
1196,2
498,2
1483,8 433,4
1290,9
поливу
2015 рр. обсяги їх реалізації поступово зниДоїльне обладнання
565,4
1608,9
741,5
5108,3 600,6
4137,7
жуються, що зумовлено ускладненням торгоМашини і механізми для
вих відносин між Україною та Білорусією.
78,8
83,3
112,6
572,6
89,0
492,4
приготування кормів
Варто зазначити, що в цьому сегменті ринДжерело: складено за даними Мінагрополітики України.
ку сільськогосподарської техніки кількість
Протягом досліджуваного періоду спостерігається продукції вітчизняного сільськогосподарського машинозростання більш ніж три рази вартості як вітчизняної так і будування мінімальна. Так, у 2012—2016 рр. тракторів під
імпортної сільськогосподарської техніки, в тому числі і торговими марками "ЮМЗ", "ХТЗ" та "КИЙ" із потужністю
двигуна 40 до 60 кВт було реалізовано 54 од., або близько
вживаної, що викликано валютними коливаннями.
Спостерігається скорочення різниці в вартості між тех- 3% від загального обсягу, 60—100 кВт відповідно 144 од.,
нікою вітчизняного та імпортного виробництва, в тому числі або 2,5%. Основною причиною є їх низька якість за майі вживаною, що суттєвого погіршує її конкурентноздатність же однакової ціни.
У структурі придбання тракторів з потужністю двигуна
у ціновому сегменті. Усе це призводить до зміни споживчих запитів сільськогосподарських товаровиробників.
понад 100 кВт найбільшу частку ставлять технічні засоби,
Зазначимо, що за два останні роки зменшились обся- які реалізуються під торговими марками "John Deere",
ги імпорту нової техніки, що спричинило ріст попиту на "Case". Незважаючи на погіршення фінансового стану
вживану техніку. У 2016 р. порівняно з 2015 р. у доларово- сільськогосподарських підприємств, спостерігається постуму еквіваленті обсяги імпорту техніки збільшилися на 15% пове нарощення придбання вищезазначених товарних маі становили 66,2 млн дол. США, а в кількісному вимірі — рок техніки у 2016 р. проти 2015 р. — відповідно 7,5 і 31%,
на 53%. Таку динаміку зумовило зростання в Україні за що свідчить про їх високу якості. Трактори відзначаються
останні 10 років імпорту техніки, яка була в користуванні. високим рівнем надійності, комфортності робочого місця
Найбільше зросли обсяги імпорту в 2016 р. зерно- механізаторів, сучасною у системою контролю і сигналізації
збиральних комбайнів, яких ввезено 330 шт., показник функціонування робочих механізмів. Також на обсяги придросту становив 53%, вартість — 16,2 млн дол. США, бання суттєво впливає ефективна система дилерських
збільшення — на 31%; зернових жаток — відповідно (242 центрів.
шт. +504%; 1,7 млн дол. США, + 522%), тракторів (169
У згаданому сегменті ринку сільськогосподарської
шт., +59%; 5.0 млн дол. США, +6%). Зазначимо, що най- техніки продукція вітчизняного сільськогосподарського
більше сільськогосподарської техніки надходить із країн машинобудування повинна скласти конкуренцію іноземЄС — 65%, близько 20% — із США та Канади. Очевидно, ним виробникам. В Україні працює Харківський тракторщо послаблення курсу євро стимулює постачання техніки ний завод, який спеціалізується на виробництві тракторів
саме в цьому класі технічних засобів. За 2012—2016 рр.
з Європи й обмежує експорт техніки із США.
Отже, на вітчизняному ринку сільськогосподарської сільськогосподарськими підприємствами було закуплено
техніки частка машин вітчизняного виробництва на рівні 638 од., або 13% від загального обсягу придбання.
На ринку зернозбиральних комбайнів України доміну20%, тому основним завданням машинобудівних підприємств є пошук можливостей підвищення конкурентос- ють 9 брендів, на які в загальному натуральному обсязі
проможності продукції та використання інструментів за- припадає 60% ринку, а у грошовому вираженні — 99,5%.
безпечення її привабливості на основі модернізації вироб- Така розбіжність пов'язана із наявністю на ринку великої
ничої діяльності та розвитку інтеграції із провідними світо- кількості комбайнів, що були в експлуатації, доступні за
ціною й користуються попитом у споживачів, особливо
вими виробниками.
Розглянемо структуру ринку сільськогосподарської невеликих сільськогосподарських підприємств і госпотехніки за її групами та основними брендами, як вітчизня- дарств населення.
Як свідчать результати дослідження, лідером на ринних, так і іноземних, з метою визначення особливостей
формування попиту з боку споживачів. Насамперед до- ку зернозбиральних комбайнів України протягом 2012—
цільно розглянути цільовий сегмент тракторів сільсько- 2015 рр. є бренд "John Deere", що охоплює 19,9% ринку в
господарського призначення. Зазначимо, що сегмент трак- натуральному вираженні, продукція якого високотехнолоторів займає найбільшу частку у структурі ринку сільсько- гічна та має досить високу ціну.
Друге місце серед брендів у натуральному обсязі рингосподарської техніки, оскільки вони є транспортними та
енергетичними засобами, які забезпечують рух сільсько- ку посів "Tucano" фірми "Claаs", що характеризується в
господарських машин та агрегатів, механізують виробничі першу чергу високою надійністю і становить близько 8% у
структурі придбання сільськогосподарськими підприємпроцеси.
За даними Державної служби статистики України, про- ствами. Досить широко представлена на вітчизняному ринтягом 2012—2016 рр. найбільше придбано тракторів з ку продукція "Case" — 7,7% у натуральному та 12,0% у
потужністю двигунів до 40 кВт під брендами "Бєларусь", грошовому вираженні.
"Foton" та "ХТЗ". Разом із тим, обсяги реалізації міні-тракВітчизняний виробник зернозбиральних комбайнів
торів виробництва республіки Білорусь за останні три роки представлений продукцією торгових марок "Славутич" і
Таблиця 2. Середні ціни придбання одиниці
сільськогосподарської техніки, тис. грн
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
"Дніпро", яких реалізовано за останні 5 років 25 та 123 од.
відповідно. Проте, ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод" опинилося в кризовому стані.
Встановлено, що основним гравцем на ринку посівної
техніки є вітчизняна компанія "Червона Зірка", на продукцію якої у 2016 р. припадало 36,1% у натуральному та
6,3% у грошовому обсязі ринку. Така розбіжність є наслідком досить низької ціни на сівалки цього виробника,
що й зумовлює підвищений попит на його продукцію.
Підприємство випускає зернові сівалки серій "Астра" та
"Астра Нова", просапні сівалки "Вега" та "Веста Профі",
посівний комплекс "Оріон".
Інші виробники займають менш помітні частки на українському ринку посівної техніки. Так, американська компанія "Great Plains" імпортувала на територію України 195
од. сівалок, охопивши 8,9% ринку в натуральному та
21,4% у грошовому вираженні. Третю позицію на ринку
сівалок України посіла американська компанія "John
Deere" із часткою 7,2% у натуральному та 16,6% у грошовому обсязі ринку. Позитивним моментом можна вважати
значну частку в натуральному вираженні продукції вітчизняного виробника ПАТ "ТОДАК" — 6,9%.
Разом із тим вагомими виробниками на вітчизняному
ринку виявилася молдовська компанія "Молдагротехніка"
(6,0% у натуральному та 1,1% у грошовому вираженні),
китайська компанія "Shandong" (відповідно 3,8 і 0,2%),
американська компанія "AGCO" (3,1 і 6,6%), а також французька компанія "KUHN" (2,6 і 3%).
Незважаючи на низькі конкурентні переваги технікотехнологічних параментів продукції вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, українська компанія
"Червона Зірка" поки що залишається лідером ринку з огляду на співвідношення "ціна-якість", а серед іноземних
виробників сівалок переважають китайські та американські
марки.
Щодо вантажних автомобілів, то найбільшим попитом
користуються транспортні засоби вантажопідйомністю до
5 т торгової марки "ГАЗ", вантажопідйомністю від 5 т до
20 т — "КамАЗ", понад 20 т — "IVEKO".
ВИСНОВКИ
Таким чином, ринок сільськогосподарської техніки
України представлений значною кількістю продукції під
різними торговельними марками як іноземного, так і вітчизняного виробництва. При цьому вітчизняна техніка не користується широким попитом на внутрішньому ринку, що
спричиняє необхідність пошуку виробниками іноземних
ринків збуту. Винятком є компанія "Червона Зірка", яка
лідирує на ринку сівалок України, а також поставляє значну кількість техніки на закордонні ринки.
Вітчизняні виробники сільгосптехніки пропонують продукцію в основному 1—2 поколінь, тобто вона низько технологічна, і, як наслідок, не має великого попиту на внутрішньому ринку, навіть за умови її невисокої цінової категорії. Тому українські виробники вимушені шукати нові
ринки збуту техніки за кордоном, збільшувати експортні
поставки для збереження рентабельності виробництва.
Вирішення даної проблеми можливе при збільшенні державного фінансування та інвестування у сектор машинобудування АПК для підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних виробників техніки на внутрішньому ринку.
Імпортна техніка становить переважну частину ринку
сільськогосподарської техніки з огляду на її високу якість,
технологічні особливості, що викликають попит з боку споживачів. При цьому, незважаючи на зростання виробництва вітчизняної сільгосптехніки, її частка у загальній структурі ринку зменшується (винятком є лише сегмент зернозбиральних комбайнів, де обсяги виробництва скоротили-

ся). Така ситуація пов'язана в першу чергу зі зростаючим
попитом на продукцію іноземного виробництва 3—4 поколінь (високотехнологічну), що дає змогу значно ефективніше проводити сільськогосподарські роботи та
збільшувати врожайність.
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