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логістичними. Але основним джерелом фінансування закупівлі 
матеріальних ресурсів залишаються власні кошти виробника. 

Висновки. Таким чином, логістичні процеси в аграрних 
підприємствах відбувалися ще з часів їх заснування, але мало хто знав, 
що саме ці операції та процеси називають «логістичними». Досить 
важко робити аналіз існуючих затрат, тому що звітністю не 
передбачено обліку щодо зазначених статей. Отже, настав час 
здійснювати логістизацію АПК – процес поширення логістичного 
підходу для оптимізації розвитку організаційно-економічної 
діяльності. У зв’язку з цим потрібно розпочати підготовку до 
правового, інформаційного, технічного, складського, транспортного, 
фінансового, кадрового забезпечення логістики. 
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Висвітлено необхідність розвитку ринку вживаної та 
відновленої техніки, основні положення та проблеми на його шляху. 

Постановка проблеми. Одним із стратегічних напрямів 
розвитку України є формування інтелектуально орієнтованої 
економіки, але здійсненню цих намірів перешкоджає незадовільний 
стан вітчизняної матеріально-технічної бази, який прямо пропорційно 
пов’язаний з обсягами виробництва та якістю виробленої продукції. 
Будь-яка проста та найдосконаліша технологія для її реалізації вимагає 
забезпечення відповідною технікою. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблеми розвитку матеріально-технічної бази 
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сільськогосподарських підприємств та організації ринку матеріально-
технічних ресурсів займались Я.К. Білоусько, В.В. Іванишин, 
П.О. Моісюк, П.Т. Саблук, В.М. Трегобчук, В.С. Шебанін та інші вчені 
економісти-аграрники. 

Разом з тим, окремі аспекти цієї багатопланової проблеми 
залишаються дискусійними і потребують подальшого дослідження. 

Мета дослідження. Обґрунтування необхідності 
функціонування ринку вживаної та відновленої техніки в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Існуючий ринок матеріально-
технічних ресурсів аграрного сектору на сьогодні є досить 
недосконалим і не задовольняє потреби аграрних підприємств-
виробників у машинах, обладнанні, запасних частинах, засобах 
хімізації, нафтопродуктах. Також недостатнього розвитку набув ринок 
вживаної техніки, особливості її лізингу, електронного продажу. 

В сучасних умовах спостерігається постійне збільшення 
технологічної потреби в технічних засобах. Саме тут великого 
значення набуває пошук і впровадження нестандартних ефективних 
шляхів вирішення проблеми – створення і розвиток ринку вживаної та 
відновленої техніки, що означає повторну її реалізацію після 
відновлення роботоздатності. Потреба в розвитку такого ринку 
зумовлена високими цінами на нову техніку та розшаруванням 
виробників сільськогосподарської продукції за обсягами робіт і 
економічними можливостями. 

В сучасних умовах для аграрних виробників, в тому числі і 
фермерських господарств, створення вторинного ринку техніки є чи не 
єдиним реально можливим виходом з критичної ситуації, оскільки 
створення такого ринку не вимагає значного часу та залучення значних 
обсягів фінансових і матеріальних коштів. При чому, роль держави тут 
також є першочерговою і значною, оскільки вона повинна забезпечити 
розробку відповідних нормативно-методичних та правових документів 
не лише для створення ринку, а й для ефективного його 
функціонування і розвитку. 

Зазначимо, що в своєму первісному вигляді ринок вживаної 
сільськогосподарської техніки в Україні почав функціонувати давно, 
оскільки здійснювалися операції з купівлі-продажу такого роду між 
суб’єктами господарювання, водночас, маючи безсистемний, 
здебільшого стихійний характер. Проте ринок не набув поширення та 
вдосконалення існування, оскільки в ньому не було особливої потреби 
та мала місце відсутність відповідної інфраструктури та 
інформаційного забезпечення покупців і продавців. Сьогодні 
вищезазначені причини є перешкодами для належної організації 
створення ефективно функціонуючого вторинного ринку техніки. 
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Однією з найбільш складних проблем організації ринку 
вживаної техніки є проблема ціноутворення. Сформована ціна агрегату 
має враховувати мету створення вторинного ринку, тобто 
альтернативне забезпечення засобами виробництва 
сільськогосподарських товаровиробників з низькою купівельною 
спроможністю, які не мають можливості сплачувати повну вартість 
нової техніки. 

Для формування ціни необхідна об’єктивна експертна оцінка 
технічного стану машин і обладнання, що є другою і найскладнішою 
проблемою організації вторинного ринку. 

Ще однією, не менш важливою за вищезазначені, умовою 
функціонування розвиненого ринку вживаної техніки є наявність 
ліцензій у підприємств, які займатимуться відновленням вживаних 
технічних засобів та їх реалізацією. Значна частина підприємств, які в 
минулому спеціалізувалися на ремонті та обслуговуванні 
сільськогосподарської техніки, могла б дещо змінити кваліфікацію і 
взяти участь у формуванні ринку вживаної техніки. 

На нашу думку, ділянка роботи, яка включає в себе організацію 
і забезпечення ефективного функціонування ринку вживаної техніки, 
може також виконуватися тими нечисленними фермерськими 
кооперативами за неодмінної підтримки обласних та районних 
асоціацій фермерських господарств. 

Висновки. Отже, основним завданням у процесі забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників технічними засобами 
повинно стати створення умов для розвитку вживаної та відновленої 
техніки. 


